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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  

1. Ευρωπαϊκά Βραβεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς - Βραβεία Europa Nostra 2021. 
 

2. Η Επιτροπή παρουσιάζει το ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων για βιώσιμη 
ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα. 
 

3. Η Επιτροπή προτείνει δέσμη μέτρων για τη στήριξη της απασχόλησης των νέων: Γέφυρα 
προς την απασχόληση για την επόμενη γενιά. 
 

4. Ο Επίτροπος Τζεντιλόνι συμμετέχει σε διαδικτυακό συνέδριο σχετικά με την οικονομική 
ανάκαμψη της Ελλάδας. 
 

5. Κορονοϊός: Το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων στηρίζει 13 νέα έργα 
στην Ελλάδα. 
 

6. Η ΕΕ προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προτάσεων ύψους 10,5 εκατ. ευρώ για έργα 
κυβερνοασφάλειας. 
 

7. Απλούστευση θεωρήσεων (visa) και επανεισδοχή: αρχίζουν να ισχύουν οι συμφωνίες με τη 
Λευκορωσία. 
 

8. Η Επιτροπή καταρτίζει διαπραγματευτικά πλαίσια για την Αλβανία και τη Βόρεια 
Μακεδονία. 
 

9. Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη υπερβαίνει, νωρίτερα από ό,τι είχε 
προγραμματιστεί, τον στόχο των 500 δισ. EUR σε επενδύσεις. 
 

10. Κύκλος αποφάσεων Ιουλίου του 2020 για υποθέσεις παράβασης. 
 

11. Η Επιτροπή λαμβάνει περαιτέρω μέτρα για την προώθηση των ευρωπαϊκών 
οπτικοακουστικών έργων και την προστασία των ευάλωτων θεατών. 

http://europedirect.cci-ioannina.gr/
file:///C:/Users/ΔΗΜΗΤΡΗΣ/Desktop/Europe%20Direct%202018%20-%202020/News%20Letter/www.europedirect.gr
file:///C:/Users/ΔΗΜΗΤΡΗΣ/Desktop/Europe%20Direct%202018%20-%202020/News%20Letter/info@edic.gr
http://www.facebook.com/EuropeDirect.Epirus.Ioannina
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12. Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: η Επιτροπή 
αποφασίζει να παραπέμψει την Αυστρία, το Βέλγιο και τις Κάτω Χώρες στο Δικαστήριο της 
ΕΕ, επειδή δεν εφαρμόζουν πλήρως τους κανόνες της ΕΕ για την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 
 

13. Επίσκεψη στην Ελλάδα του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτη Σχοινά 
στις 2-3 Ιουλίου. Συνάντηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 
 

14. Δήλωση της Προέδρου φον ντερ Λάιεν σχετικά με την επίτευξη ταχείας και φιλόδοξης 
συμφωνίας επί του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη. 
 

15. Πίνακας αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς για το 2020: Τα κράτη μέλη πρέπει να 
καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για να εξασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία της 
ενιαίας αγοράς της ΕΕ*. 
 

16. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανανεώνει τη διαδικτυακή της πύλη «Πείτε την άποψή σας». 
 

17. Ώθηση στην πράσινη ανάκαμψη της ΕΕ: η Επιτροπή επενδύει 1 δισ. ευρώ σε καινοτόμα 
έργα καθαρών τεχνολογιών. 
 

18. Ομιλία του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτη Σχοινά στο 
περιφερειακό συνέδριο Δυτικής Ελλάδας (02/07/2020). 
 

19. Κρίσιμο το επόμενο εξάμηνο για την ΕΕ, λέει η κ. φον ντερ Λάιεν κατά την ανάληψη της 
προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από τη Γερμανία. 
 

20. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το πρώτο φάρμακο κατά της COVID-19. 
 

21. Κορονοϊός: η Επιτροπή και η ΕΤΕπ παρέχουν στην εταιρεία CureVac χρηματοδότηση ύψους 
75 εκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη εμβολίου και την επέκταση της παραγωγής. 
 

22. Θυμόμαστε τη Σρεμπρένιτσα: Η κοινή ιστορία της Ευρώπης σε ψηφιακή διάσκεψη. 
 

23. Θερινές οικονομικές προβλέψεις 2020: Ακόμη βαθύτερη ύφεση και μεγαλύτερες 
αποκλίσεις. 
 

24. Προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών: οι επακόλουθες ενέργειες σε συνέχεια 
προειδοποιήσεων για επικίνδυνα προϊόντα αυξήθηκαν σημαντικά το 2019. 
 

25. Κορονοϊός: η Επιτροπή εγκρίνει νέα έκτακτα μέτρα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα. 
 

26. Ανακοινώθηκαν οι νικητές του πρώτου Βραβείου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας 
(ΕΣΕ) για τη συμμετοχή και ευαισθητοποίηση του κοινού στην έρευνα. 
 

27. Η Επιτροπή Εγκαινιάζει το Women4Cyber, το νέο μητρώο ταλέντων στον τομέα της 
κυβερνοασφάλειας. 
 

28. Μετεγκατάσταση ασυνόδευτων παιδιών από την Ελλάδα στην Πορτογαλία και τη 
Φινλανδία — Ερωτήσεις και απαντήσεις. 
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29. Μετανάστευση: Μετεγκατάσταση ασυνόδευτων παιδιών από την Ελλάδα στην Πορτογαλία 
και τη Φινλανδία. 
 

30. Ενέργεια για μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία: Η Επιτροπή καταρτίζει σχέδια για το 
ενεργειακό σύστημα του μέλλοντος και για το καθαρό υδρογόνο. 
 

31. Η ΕΕ διαθέτει πάνω από 22 εκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσει τους Παλαιστινίους που 
βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης. 
 

32. Το Χαλάνδρι ανάμεσα στις 11 Ευρωπαϊκές πόλεις που θα λάβουν συνολικά 45 
εκατομμύρια ευρώ από κονδύλια της ΕΕ. 
 

33. Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν για τη γερμανική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. 
 

34. Ιθαγένεια της ΕΕ: Νέα έρευνα δείχνει ότι οι πολίτες της ΕΕ είναι καλύτερα ενημερωμένοι 
για τα δικαιώματά τους. 
 

35. 24 νέα «ευρωπαϊκά πανεπιστήμια» ενισχύουν τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης. 
 

36. Ανταγωνισμός: η Επιτροπή δημοσιεύει πρόσκληση υποβολής προσφορών για έρευνα 
αγοράς σχετικά με τη διανομή της ξενοδοχειακής διαμονής. 
 

37. Δήλωση της Επιτρόπου Βαλεάν σχετικά με την τελική έγκριση της πρώτης δέσμης μέτρων 
για την κινητικότητα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
 

38. Προετοιμασία για τη λήξη της μεταβατικής περιόδου με το Ηνωμένο Βασίλειο: Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει ανακοίνωση «ετοιμότητας». 
 

39. Πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 2020: Συνέχιση των 
βελτιώσεων στην αποδοτικότητα και την προσβασιμότητα των συστημάτων δικαιοσύνης 
της ΕΕ, σε συνδυασμό με επιδείνωση στην αντίληψη περί της ανεξαρτησίας της 
δικαιοσύνης σε ορισμένα κράτη μέλη. 
 

40. Κορονοϊός: η Επιτροπή θα βοηθήσει τον τομέα της μουσικής να ξεπεράσει την κρίση. 
 

41. Απελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων: Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη 
συνεχιζόμενη εκπλήρωση των απαιτήσεων από τα Δυτικά Βαλκάνια και τις χώρες της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης. 
 

42. Κορονοϊός: Εγκρίνονται σε χρόνο ρεκόρ μέτρα στήριξης για την Ελλάδα στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής. 
 

43. Ανάπτυξη δεξιοτήτων μετά την πανδημία: Η Επιτροπή δημοσιεύει νέες κατευθυντήριες 
γραμμές για τις ψηφιακές ικανότητες. 
 

44. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή συνιστά να μην χορηγείται χρηματοδοτική στήριξη σε 
επιχειρήσεις που έχουν δεσμούς με φορολογικούς παραδείσους. 
 

45. Αντιμονοπωλιακή πολιτική: Η Επιτροπή ζητά σχολιασμό των δεσμεύσεων που πρότεινε η 
Aspen, με αντικείμενο τη μείωση των τιμών για έξι αντικαρκινικά φάρμακα εκτός πατέντας 
κατά 73 %, για να ανταποκριθεί στις ανησυχίες της Επιτροπής για υπερβολική τιμολόγηση. 
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46. Αντιμετώπιση του κορονοϊού: Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τις «βέλτιστες 
πρακτικές» για την ελάφρυνση καταναλωτών και επιχειρήσεων. 
 

47. Ταχυδρομικές υπηρεσίες: Η Επιτροπή ξεκινάει διαβούλευση σχετικά με τις ανάγκες του 
ταχυδρομικού τομέα της ΕΕ. 
 

48. Κορονοϊός: Η Επιτροπή ενισχύει την ετοιμότητα για μελλοντικές επιδημικές εξάρσεις. 
 

49. Βραβείο δημοσιογραφίας Lorenzo Natali: ανακοινώθηκαν οι νικητές του 2020. 
 

50. Δίκαιη και απλουστευμένη φορολογία: Η Επιτροπή προτείνει νέα δέσμη μέτρων που θα 
συμβάλει στην ανάκαμψη και την ανάπτυξη της Ευρώπης. 
 

51. Κορονοϊός: Τα δεδομένα κινητικότητας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη διασπορά 

και τον περιορισμό του κορονοϊού,  συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μελλοντικών μέτρων 

αντιμετώπισης. 
 

52. Δήλωση της Εκτελεστικής Αντιπροέδρου Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ κατόπιν της σημερινής 
απόφασης του Δικαστηρίου επί της υπόθεσης φορολογικών κρατικών ενισχύσεων της 
Apple στην Ιρλανδία. 
 

53. Κορονοϊός: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά την ανάληψη δράσης για την προστασία των 
εποχιακών εργαζομένων. 
 

54. Ώθηση στην πράσινη ανάκαμψη της ΕΕ: η ΕΕ επενδύει πάνω από 2 δισ. ευρώ σε 140 
βασικά έργα στο τομέα των μεταφορών για τη δυναμική ανάκαμψη της οικονομίας. 
 

55. Αντιμονοπωλιακή πολιτική: Η Επιτροπή ξεκινά τομεακή έρευνα στο διαδίκτυο των 
πραγμάτων (IoT) όσον αφορά τους καταναλωτές. 
 

56. Πολιτική συνοχής: Η Επιτροπή εγκρίνει επενδύσεις σε έργα επεξεργασίας λυμάτων για ένα 
καθαρότερο θαλάσσιο και χερσαίο περιβάλλον στην Αττική. 
 

57. Συγχωνεύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου του ΟΠΑΠ 
από τον όμιλο SAZKA. 
 

58. Βιώσιμη χρηματοδότηση: Η Επιτροπή θεσπίζει νέους κανόνες για τους δείκτες αναφοράς 
της ΕΕ για το κλίμα. 
 

59. Η Επιτροπή χαιρετίζει τον τελικό κατάλογο αξιολόγησης για αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη 
 

60. Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: η Επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για τα εθνικά 
δικαστήρια που χειρίζονται τη γνωστοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών. 
 

61. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει στήριξη για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στην Ιρλανδία. 
 

62. Ανθρωπιστική βοήθεια: 64 εκατ. EUR για τα πλέον ευάλωτα άτομα στη Μεσημβρινή 
Αφρική. 
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63. Πολιτική για την Αρκτική: Η ΕΕ ξεκινά διαβούλευση σχετικά με τη μελλοντική της 
προσέγγιση. 
 

64. Εισαγωγικές παρατηρήσεις της Προέδρου φον ντερ Λάιεν στην κοινή συνέντευξη Τύπου με 
τον Πρόεδρο Μισέλ μετά την έκτακτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που 
πραγματοποιήθηκε στις 17-21 Ιουλίου 2020. 
 

65. Ένταξη των μεταναστών: Η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση και δρομολογεί 
πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τη σύσταση ομάδας εμπειρογνωμόνων με θέμα 
τις απόψεις των μεταναστών. 

 

66. Πράσινη ανάκαμψη: Η Επιτροπή ξεκινάει δημόσια διαβούλευση για τις υπεράκτιες 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

 

67. Παγκόσμια Αντίδραση στον Κορονοϊό: Η ΕΕ στηρίζει την έρευνα για εμβόλια με άλλα 100 
εκατ. ευρώ. 

 

68. Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή : Ανοιχτή η υποβολή υποψηφιοτήτων για 
το Βραβείο αλληλεγγύης πολιτών της ΕΟΚΕ, το οποίο είναι αφιερωμένο στην 
καταπολέμηση του κορωνοϊού. 

 

69. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν 
παρατηρήσεις σχετικά με τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις 
περιφερειακού χαρακτήρα. 

 

70. Παγκόσμια αντίδραση στον κορονοϊό: Ανθρωπιστική αερογέφυρα της ΕΕ και 70 εκατ. ευρώ 
πρόσθετης βοήθειας για την Υεμένη. 

 

71. Η BRITE HELLAS στις 64 νεοσύστατες επιχειρήσεις που λαμβάνουν 307 εκατ. ευρώ. 
 

72. Ομιλία της Προέδρου φον ντερ Λάιεν στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σχετικά με τα συμπεράσματα της ειδικής συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που 
πραγματοποιήθηκε στις 17-21 Ιουλίου 2020. 

 

73. Υλοποίηση μιας Ένωσης Ασφάλειας: πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της παιδικής 
σεξουαλικής κακοποίησης, των ναρκωτικών και των παράνομων πυροβόλων όπλων. 

 

74. Στρατηγική της ΕΕ για την Ένωση Ασφάλειας: συνδέοντας τις κουκίδες σε ένα νέο 
οικοσύστημα ασφάλειας. 

 

75. Ασφάλεια των δικτύων 5G: έκθεση των κρατών μελών σχετικά με την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί ως προς την εφαρμογή της εργαλειοθήκης της ΕΕ και την ενίσχυση των μέτρων 
προστασίας. 

 

76. Αντιμετώπιση του κορονοϊού: συμμετοχή των κεφαλαιαγορών στην ανάκαμψη της 
Ευρώπης. 

 

77. Παγκόσμια αντίδραση στον κορονοϊό: ανθρωπιστική γέφυρα της ΕΕ προς το Ιράκ και νέα 
χρηματοδότηση. 

 

www.eesc.europa.eu/civilsolidarityprize
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78. Κορονοϊός: Η Επιτροπή δημοσιεύει πρόσκληση για εταιρικές σχέσεις καινοτόμου 
αντίδρασης και ανάκαμψης μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ. 

 

79. Επενδυτικό σχέδιο στηρίζει το πρώτο ιταλικό κεφάλαιο επενδύσεων στην οικονομία του 
διαστήματος. 

 

80. Κορονοϊός: Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ξεκλειδώνουν 100 εκατ. 
ευρώ για τις επιχειρήσεις. 

 

81. Από το εργαστήριο στην αγορά: πάνω από 8 εκατ. ευρώ για να αξιοποιηθούν τα 
αποτελέσματα ερευνών. 

 

82. Η ΕΕ και η Κίνα συζητούν για τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις. 
 

83. Η Επιτροπή παρατείνει την ενισχυμένη εποπτεία στην Ελλάδα. 
 
84. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξασφαλίζει την πρόσβαση της ΕΕ στην ουσία ρεμδεσιβίρη για τη 

θεραπεία της νόσου COVID-19. 
 

85. Παγκόσμια αντίδραση στον κορονοϊό: 45 πτήσεις της ανθρωπιστικής αερογέφυρας της ΕΕ 
μεταφέρουν πάνω από 1 000 τόνους ιατρικής βοήθειας. 

 

86. Δεξιότητες: Πέντε νέα έργα διασυνοριακής συνεργασίας επιλέγονται για χρηματοδότηση 
από το Erasmus+ με στόχο την ανάπτυξη της αριστείας στην επαγγελματική κατάρτιση των 
Ευρωπαίων πολιτών. 

 

87. Αντιμετώπιση του κορονοϊού: Η Επιτροπή παροτρύνει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν 
τους πόρους του ταμείου REACT-EU. 

 

88. Σύσκεψη της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τον Προέδρο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου Σασόλι και τη Γερμανίδα Καγκελάριο Μέρκελ. 

 

89. Η εμπορική συμφωνία ΕΕ-Βιετνάμ τίθεται σε ισχύ. 
 

90. Συμμόρφωση των κρατών μελών με το δίκαιο της ΕΕ το 2019: πρέπει να γίνουν 
περισσότερα. 

 

91. Κορονοϊός: Η Επιτροπή ενισχύει τη στήριξη για τη θεραπεία με πλάσμα από ασθενείς που 
ανέρρωσαν. 

 

92. Κορoνοϊός: η Επιτροπή ολοκληρώνει τις συνομιλίες για την εξασφάλιση μελλοντικού 
εμβολίου κατά του κορονοϊού για τους Ευρωπαίους. 

________________________________________________________________________________ 

1. Ευρωπαϊκά Βραβεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς - Βραβεία Europa Nostra 2021  
 
Ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων 
Προθεσμία υποβολής : 1 Οκτωβρίου 2020 (ημερομηνία αποστολής) 

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς / Βραβεία 
Europa Nostra 2021 έχει ανοίξει! 
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Τώρα είναι η ευκαιρία για αρχιτέκτονες, δεξιοτέχνες, ειδικούς σε θέματα πολιτιστικής 
κληρονομιάς, επαγγελματίες, εθελοντές, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και τοπικές κοινότητες 
της Ευρώπης που εμπνέουν με το έργο τους να αναγνωριστούν για τα επιτεύγματά τους! 
 
Δείτε το βίντεο : https://www.youtube.com/watch?v=A3q6jU05MSk 

 
European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2021: 
https://www.europanostra.org/european-heritage-awards-europa-nostra-awards-2021-open-for-
submissions/ 
________________________________________________________________________________ 
 
2. Η Επιτροπή παρουσιάζει το ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων για βιώσιμη 
ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα 
 
Βρυξέλλες, 1 Ιουλίου 2020 

Η Επιτροπή παρουσιάζει το ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, 
κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα. Το θεματολόγιο θέτει φιλόδοξους ποσοτικούς στόχους 
για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων (βελτίωση των υφιστάμενων δεξιοτήτων) και την 
επανειδίκευση (απόκτηση νέων δεξιοτήτων), οι οποίοι θα πρέπει να επιτευχθούν εντός των 
προσεχών 5 ετών. Οι 12 δράσεις της επικεντρώνονται σε δεξιότητες για θέσεις εργασίας μέσω 
συμπράξεων με τα κράτη μέλη, τις επιχειρήσεις και τους κοινωνικούς εταίρους ώστε να 
εργαστούν από κοινού για την αλλαγή, παρέχοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να ξεκινούν δια 
βίου μάθηση και χρησιμοποιώντας τον προϋπολογισμό της ΕΕ ως καταλύτη για την 
απελευθέρωση δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στις δεξιότητες των ατόμων. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1196/IP_20_11
96_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων για βιώσιμη 
ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα 
Ενημερωτικό δελτίο: Ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων 
Ανακοίνωση: «Ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική 
δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα» 
Πρόταση της Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση 
και κατάρτιση 
Ενημερωτικό δελτίο για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 
Επισκεφθείτε τη νέα πλατφόρμα Europass 
Πείτε τη γνώμη σας: σελίδα δημόσιας διαβούλευσης για την κοινωνική Ευρώπη 
Εγγραφείτε συνδρομητές στο ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την ένταξη, το οποίο αποστέλλεται δωρεάν μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
________________________________________________________________________________ 

3. Η Επιτροπή προτείνει δέσμη μέτρων για τη στήριξη της απασχόλησης των νέων: Γέφυρα 
προς την απασχόληση για την επόμενη γενιά 

https://www.youtube.com/watch?v=A3q6jU05MSk
https://www.europanostra.org/european-heritage-awards-europa-nostra-awards-2021-open-for-submissions/
https://www.europanostra.org/european-heritage-awards-europa-nostra-awards-2021-open-for-submissions/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1196/IP_20_1196_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1196/IP_20_1196_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1197
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1197
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22827&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22832&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22832&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22780&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22780&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22828&langId=en
https://europa.eu/europass/
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1487&langId=el
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=371
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Βρυξέλλες,  1 Ιουλίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει δράση για να δώσει στους νέους όλες τις πιθανές ευκαιρίες 
προκειμένου να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους για τη διαμόρφωση του μέλλοντος της 
ΕΕ και να ευδοκιμήσουν στο πλαίσιο της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης. Η πανδημία του 
κορονοϊού ανέδειξε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν συχνά πολλοί νέοι στα πρώτα τους 
βήματα στην αγορά εργασίας. Πρέπει να δράσουμε γρήγορα. Τώρα είναι η ώρα να στρέψουμε 
την προσοχή μας στην επόμενη γενιά. 

Η Επιτροπή αξιοποιεί αυτή την ευκαιρία για να εντάξει την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση 
στο DNA των ενωσιακών πολιτικών για τη νεολαία και για την απασχόληση. Με το πρόγραμμα 
NextGenerationEU και τον μελλοντικό προϋπολογισμό της ΕΕ, η Επιτροπή έχει ήδη προτείνει 
σημαντικές ενωσιακές δυνατότητες χρηματοδότησης για την απασχόληση των νέων. Εναπόκειται 
τώρα στα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στις επενδύσεις αυτές. Τουλάχιστον 22 
δισεκατομμύρια ευρώ θα πρέπει να δαπανηθούν για τη στήριξη της απασχόλησης των νέων. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1193/IP_20_11
93_EL.pdf 

Περισσότερες λεπτομέρειες για καθένα από τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνονται στο 
συνοδευτικό έγγραφο ερωτήσεων και απαντήσεων. 

Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη στήριξη της απασχόλησης των νέων: Γέφυρα προς την 
απασχόληση για την επόμενη γενιά 
Ενημερωτικό δελτίο για τη στήριξη της απασχόλησης των νέων 
Ανακοίνωση «Στήριξη της απασχόλησης των νέων: Γέφυρα προς την απασχόληση για την επόμενη 
γενιά» 
Πρόταση της Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με μια γέφυρα προς την 
απασχόληση — ενίσχυση των Εγγυήσεων για τη νεολαία 
Πρόταση της Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση 
και κατάρτιση 
Ενημερωτικό δελτίο για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 
Ακολουθήστε τον κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις και τον κ. Νικολά Σμιτ στο Twitter 
Εγγραφείτε συνδρομητές στο ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την ένταξη, το οποίο αποστέλλεται δωρεάν μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
________________________________________________________________________________ 
 
4. Ο Επίτροπος Τζεντιλόνι συμμετέχει σε διαδικτυακό συνέδριο σχετικά με την οικονομική 
ανάκαμψη της Ελλάδας 

Βρυξέλλες,  1 Ιουλίου 2020 

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), 
διοργανώνει διαδικτυακό συνέδριο με τίτλο «European Semester e-Conference on Greece: 
Stimulating a recovery through investments, digital transformation and green economy» 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1193/IP_20_1193_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1193/IP_20_1193_EL.pdf
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22829&langId=en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_1194
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_1194
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22829&langId=el
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22781&langId=el
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22781&langId=el
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22778&langId=el
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22778&langId=el
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22780&langId=el
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22780&langId=el
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22828&langId=el
https://twitter.com/VDombrovskis
https://twitter.com/nicolasschmiteu
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=371
https://webgate.ec.testa.eu/questmetasearch/search.php?searchedText=tratamiento%20administrativo&selectedSourceLang=ES&selectedDestLang=ELhttp://iobe.gr/default_en.asp
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(Διαδικτυακό συνέδριο Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για την Ελλάδα: Τόνωση της ανάκαμψης μέσω των 
επενδύσεων, του ψηφιακού μετασχηματισμού και της πράσινης οικονομίας).  

Ο Επίτροπος κ. Τζεντιλόνι θα συμμετάσχει μαζί με τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο 
Σταϊκούρα, σε συζήτηση πάνελ σχετικά με τα μέτρα της ΕΕ για την προώθηση ταχείας και 
ανθεκτικής οικονομικής ανάκαμψης στην Ελλάδα. Η συζήτηση θα μεταδοθεί σε απευθείας 
μετάδοση από τις 15:00 ώρα Ελλάδος.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1249/MEX_
20_1249_EN.pdf 
 
Περισσότερες λεπτομέρειες για τη διάσκεψη είναι διαθέσιμες εδώ. 
________________________________________________________________________________ 
 
5. Κορονοϊός: Το Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων στηρίζει 13 νέα έργα 
στην Ελλάδα 

Βρυξέλλες,  1 Ιουλίου 2020 
 
Η Επιτροπή δημοσίευσε απόφαση με την οποία εγκρίνονται άλλα 13 αιτήματα από την Ελλάδα 
για τεχνική υποστήριξη μέσω του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων 
(ΠΣΔΜ).  

Τα έργα θα χρηματοδοτηθούν από την εθελοντική μεταφορά από την Ελλάδα 5 εκατομμυρίων 
ευρώ από τη συνιστώσα της τεχνικής βοήθειας στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και 
Επενδυτικών Ταμείων στο Πρόγραμμα Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ). Τα νέα 
μέτρα έρχονται να προστεθούν σε πάνω από 170 έργα στήριξης που συντονίζει η Επιτροπή στην 
Ελλάδα.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1249/MEX_
20_1249_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
6. Η ΕΕ προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προτάσεων ύψους 10,5 εκατ. ευρώ για έργα 
κυβερνοασφάλειας 

Βρυξέλλες,  1 Ιουλίου 2020 
 
Η Επιτροπή δημοσίευσε μια νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων, ύψους 10,5 εκατ. ευρώ, μέσω 
του χρηματοδοτικού μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF), για έργα που θα ενισχύσουν 
τις ικανότητες της Ευρώπης στην κυβερνοασφάλεια, καθώς και τη συνεργασία μεταξύ των 
κρατών μελών. 

Ειδικότερα, αφορούν διάφορους τομείς όπως η συντονισμένη αντιμετώπιση συμβάντων 
κυβερνοασφάλειας, η πιστοποίηση κυβερνοασφάλειας, η δημιουργία ικανοτήτων και η θεσμική 
συνεργασία σε θέματα κυβερνοασφάλειας, καθώς και η συνεργασία μεταξύ δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1249/MEX_20_1249_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1249/MEX_20_1249_EN.pdf
http://iobe.gr/press_dtl_en.asp?EID=160
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/structural-reform-support-programme-srsp_el
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/structural-reform-support-programme-srsp_el
https://ec.europa.eu/info/publications/structural-reform-support-programme-financing-decisions-and-annual-work-programmes_en
https://ec.europa.eu/info/publications/structural-reform-support-programme-financing-decisions-and-annual-work-programmes_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1249/MEX_20_1249_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1249/MEX_20_1249_EN.pdf
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1249/MEX_
20_1249_EN.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες για τη νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων είναι διαθέσιμες εδώ.  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΕΕ για την ενίσχυση των ικανοτήτων 
κυβερνοασφάλειας είναι διαθέσιμες στις σχετικές Ερωτήσεις & απαντήσεις, ενώ εδώ μπορείτε να 
βρείτε τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα κυβερνοασφάλειας. 
________________________________________________________________________________ 
 
7. Απλούστευση θεωρήσεων (visa) και επανεισδοχή: αρχίζουν να ισχύουν οι συμφωνίες με τη 
Λευκορωσία 

Βρυξέλλες,  1 Ιουλίου 2020 
 
Άρχισαν να ισχύουν οι συμφωνίες ΕΕ-Λευκορωσίας για την απλούστευση της έκδοσης 
θεωρήσεων και την επανεισδοχή.  

Οι συμφωνίες αυτές αποτελούν σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της συνεργασίας της ΕΕ με τον 
λαό και την κοινωνία των πολιτών της Λευκορωσίας. Θα ανοίξουν τον δρόμο για μεγαλύτερη 
κινητικότητα των πολιτών, συμβάλλοντας στη σύσφιξη των δεσμών μεταξύ της ΕΕ και της 
Λευκορωσίας.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1249/MEX_
20_1249_EN.pdf 
 
Το πλήρες δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο. 
________________________________________________________________________________ 

8. Η Επιτροπή καταρτίζει διαπραγματευτικά πλαίσια για την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία 

Βρυξέλλες,  1 Ιουλίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στο Συμβούλιο σχέδια διαπραγματευτικών πλαισίων για την 
Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία, στα οποία καθορίζονται οι κατευθυντήριες γραμμές και οι 
αρχές που θα διέπουν τις ενταξιακές τους διαπραγματεύσεις. Τον περασμένο Μάρτιο το 
Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων αποφάσισε να αρχίσει διαπραγματεύσεις με τις δύο χώρες και 
κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει τις προτάσεις της. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1021/IP_20_10
21_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο: Διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ — βήμα προς βήμα 
Ενημερωτικό διάγραμμα – Αλβανία 
Ενημερωτικό διάγραμμα – Βόρεια Μακεδονία 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1249/MEX_20_1249_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1249/MEX_20_1249_EN.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/681377
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/QANDA_19_3369
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/projects-by-dsi/cyber-security
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1249/MEX_20_1249_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1249/MEX_20_1249_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1239
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1021/IP_20_1021_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1021/IP_20_1021_EL.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eu-accession-process_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/near_factograph_albania.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/near_factograph_north_macedonia.pdf
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9. Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη υπερβαίνει, νωρίτερα από ό,τι είχε προγραμματιστεί, 
τον στόχο των 500 δισ. EUR σε επενδύσεις 

Βρυξέλλες,  2 Ιουλίου 2020 

 Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) έχει κινητοποιήσει 514 δισ. EUR σε 
πρόσθετες επενδύσεις ανά την ΕΕ από τον Ιούλιο του 2015, έχει δηλαδή πετύχει τον στόχο 
του έξι μήνες πριν από την ολοκλήρωση της πρωτοβουλίας. 

 Το ΕΤΣΕ, ο χρηματοοικονομικός πυλώνας του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη, έχει 
επηρεάσει σαφώς την οικονομία της ΕΕ και αποδεικνύει την ικανότητά του προσαρμογής 
κατά την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού. 

 Κατά την τελευταία πενταετία έχουν επωφεληθεί εκατοντάδες και χιλιάδες επιχειρήσεις και 
έργα, γεγονός που καθιστά την Ευρώπη πιο κοινωνική, πράσινη, καινοτόμο και 
ανταγωνιστική. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) τήρησαν τις 
δεσμεύσεις τους για κινητοποίηση 500 δισ. EUR σε επενδύσεις στο πλαίσιο του Επενδυτικού 
Σχεδίου για την Ευρώπη. Έχουν εγκριθεί περίπου 1.400 πράξεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), με τη χρήση εγγύησης από τον προϋπολογισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίων πόρων του ομίλου της ΕΤΕπ.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1231/IP_20_12
31_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Βίντεο: Τι είναι το ΕΤΣΕ; Ενωμένοι γινόμαστε πιο δυνατοί 
Δικτυακός τόπος του επενδυτικού σχεδίου 
Πλήρης βάση δεδομένων για τα έργα του ΕΤΣΕ 
Αναθεωρημένες ερωτήσεις και απαντήσεις για το InvestEU 
Ερωτήσεις και απαντήσεις για το Μέσο Στήριξης της Φερεγγυότητας 
________________________________________________________________________________ 

10. Κύκλος αποφάσεων Ιουλίου του 2020 για υποθέσεις παράβασης 

Βρυξέλλες,  2 Ιουλίου 2020 

Δέσμη παραβάσεων Ιουλίου: κυριότερες αποφάσεις 
Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής 

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

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω 
ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 97 
υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να 
χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες. 

https://ec.europa.eu/commission/strategy/priorities-2019-2024/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe_el
https://ec.europa.eu/commission/strategy/priorities-2019-2024/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe_el
https://www.eib.org/en/efsi/index.htm
https://www.eib.org/en/efsi/index.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1231/IP_20_1231_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1231/IP_20_1231_EL.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=70HwXdvpxV4&list=PLqCtRiBGyIkgbml_dUYs8m1syC7in0VKj&index=3&t=8s
https://ec.europa.eu/commission/strategy/priorities-2019-2024/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe_el
https://www.eib.org/en/efsi/efsi-projects/index.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_947
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_946
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/inf_20_1212/INF_20_
1212_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το 
πλήρες δελτίο Τύπου «Συχνές ερωτήσεις». Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις 
αποφάσεις που ελήφθησαν, βλ. το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης. 
________________________________________________________________________________ 

11. Η Επιτροπή λαμβάνει περαιτέρω μέτρα για την προώθηση των ευρωπαϊκών 
οπτικοακουστικών έργων και την προστασία των ευάλωτων θεατών 

Βρυξέλλες,  2 Ιουλίου 2020 

Η Επιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν 
την αναθεωρημένη οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. Οι κατευθυντήριες 
γραμμές θα προσφέρουν ένα πρακτικό εργαλείο για την προώθηση ευρωπαϊκών έργων σε 
περιεχόμενο οπτικοακουστικών μέσων, στηρίζοντας με τον τρόπο αυτόν την πολιτισμική 
πολυμορφία και παρέχοντας περισσότερες επιλογές στους Ευρωπαίους καταναλωτές. Θα 
συμβάλουν επίσης στην καλύτερη προστασία των χρηστών πλατφορμών βίντεο κατά παραγγελία 
και διαμοιρασμού βίντεο, ιδίως των ανηλίκων, από τη ρητορική μίσους και το επιβλαβές 
περιεχόμενο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1209/IP_20_12
09_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναθεωρημένη οδηγία για τις υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων 
Ερωτήσεις και απαντήσεις — Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναθεωρημένη οδηγία για 
τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων 
Οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων 
________________________________________________________________________________ 

12. Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες: η Επιτροπή 
αποφασίζει να παραπέμψει την Αυστρία, το Βέλγιο και τις Κάτω Χώρες στο Δικαστήριο της ΕΕ, 
επειδή δεν εφαρμόζουν πλήρως τους κανόνες της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

Βρυξέλλες,  2 Ιουλίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέπεμψε την Αυστρία, το Βέλγιο και τις Κάτω Χώρες στο Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αίτημα επιβολής οικονομικών κυρώσεων, επειδή δεν μετέφεραν 
πλήρως την 4η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες (AMLD4) στο εθνικό τους δίκαιο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/inf_20_1212/INF_20_1212_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/inf_20_1212/INF_20_1212_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/MEMO_12_12
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?lang_code=el
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/audiovisual-media-services
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1209/IP_20_1209_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1209/IP_20_1209_EL.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/audiovisual-media-services
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1208
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/audiovisual-media-services
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015L0849
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1228/IP_20_12
28_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
13. Επίσκεψη στην Ελλάδα του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτη Σχοινά 
στις 2-3 Ιουλίου. Συνάντηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 

Αθήνα,  2 Ιουλίου 2020 

Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για την Προώθηση 
του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής επισκέπτεται την Ελλάδα, στις 2-3 Ιουλίου 2020.  

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτης Σχοινάς θα επισκεφτεί την Πάτρα 
όπου θα είναι κεντρικός ομιλητής στο 8ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης στις 21:30. 

Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020, στις 14.30, ο Αντιπρόεδρος θα συναντηθεί με την Α.Ε. Πρόεδρο 
της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο Προεδρικό Μέγαρο. 
________________________________________________________________________________ 
 
14. Δήλωση της Προέδρου φον ντερ Λάιεν σχετικά με την επίτευξη ταχείας και φιλόδοξης 
συμφωνίας επί του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη 

Βρυξέλλες,  2 Ιουλίου 2020 

Η επίτευξη ταχείας και φιλόδοξης συμφωνίας επί του ευρωπαϊκού σχεδίου για την ανάκαμψη θα 
αποτελέσει την ύψιστη προτεραιότητα της ΕΕ κατά τις επόμενες εβδομάδες.  

Η Επιτροπή έχει διατυπώσει προτάσεις που ανταποκρίνονται δυναμικά στις ανάγκες της Ευρώπης 
για την ανάκαμψη και θα θέσουν τα θεμέλια μιας πιο βιώσιμης και ανθεκτικής οικονομίας για τις 
μελλοντικές γενιές. Από τις 27 Μαΐου που η Επιτροπή υπέβαλε τις προτάσεις της για το μέσο 
ανάκαμψης NextGenerationEU και το αναθεωρημένο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την 
περίοδο 2021-2027, έχουν γίνει εντατικές επαφές τόσο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και με 
το Συμβούλιο. Οι εποικοδομητικές αυτές ανταλλαγές απόψεων κατέδειξαν ότι υπάρχει κοινή 
βούληση να αναληφθεί δράση για τη στήριξη της ευρωπαϊκής ανάκαμψης και κοινό έδαφος όσον 
αφορά πολλές πτυχές του σχεδίου.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_1253/
STATEMENT_20_1253_EN.pdf 

Η δήλωση είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο, στα αγγλικά , τα γαλλικά και τα γερμανικά. 
________________________________________________________________________________ 

15. Πίνακας αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς για το 2020: Τα κράτη μέλη πρέπει να 
καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για να εξασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία της 
ενιαίας αγοράς της ΕΕ* 

Βρυξέλλες,  3 Ιουλίου 2020 

Η Επιτροπή δημοσιεύει τον πίνακα αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς για το 2020, ο οποίος 
δείχνει ότι, παρά τις βελτιώσεις σε ορισμένους τομείς, τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλουν 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1228/IP_20_1228_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1228/IP_20_1228_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_1253/STATEMENT_20_1253_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_1253/STATEMENT_20_1253_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_1253
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/statement_20_1253
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/statement_20_1253
https://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard
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περισσότερες προσπάθειες για να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Όπως 
έδειξε η εμπειρία της κρίσης του κορονοϊού, η εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς έχει 
κρίσιμη σημασία για την εξασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας προμηθειών σε ολόκληρη την 
ΕΕ και ζωτική σημασία για την ταχεία ανάκαμψη της ενωσιακής οικονομίας. Τα αποτελέσματα 
του φετινού πίνακα αποτελεσμάτων, ο οποίος διατίθεται ως διαδικτυακό εργαλείο, 
καταδεικνύουν πόσο σημαντική είναι η ανανεωμένη έμφαση που δίνεται στην εφαρμογή και την 
επιβολή των κανόνων, όπως περιγράφεται στο σχέδιο δράσης για την επιβολή των κανόνων της 
ενιαίας αγοράς της Επιτροπής, το οποίο εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2020. Πάνω απ' όλα, για να 
λειτουργεί πλήρως η ενιαία αγορά, χρειάζεται τη σύμπραξη μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών 
μελών. Η πρόσφατα συσταθείσα ειδική ομάδα για την επιβολή των κανόνων της ενιαίας αγοράς 
θα αποτελέσει ένα από τα βασικά εργαλεία για την προώθηση μιας τέτοιας συνεργατικής 
προσέγγισης μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1243/IP_20_12
43_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
- Πίνακας αποτελεσμάτων 
- Ενημερωτικά δελτία ανά χώρα 
- Επισκόπηση επιδόσεων 
- Μια νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη 
- Μακροπρόθεσμο σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της εφαρμογής και της επιβολής των κανόνων 
της ενιαίας αγοράς 
- Business Journey on the Single Market: Practical Obstacles and Barriers (Επαγγελματική 
διαδρομή στην ενιαία αγορά: Πρακτικά εμπόδια και φραγμοί)· 
* Επικαιροποιήθηκε στις 03/07/2020 στις 12:45 
________________________________________________________________________________ 

16. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανανεώνει τη διαδικτυακή της πύλη «Πείτε την άποψή σας» 

Βρυξέλλες,  3 Ιουλίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε μια ανανεωμένη έκδοση της διαδικτυακής πύλης «Πείτε την 
άποψή σας». Αυτή η διαδικτυακή πλατφόρμα καλεί όλους τους πολίτες (συμπεριλαμβανομένων 
των επιχειρήσεων και των μη κυβερνητικών οργανώσεων) να διατυπώσουν τις απόψεις τους 
σχετικά με τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής σε βασικά στάδια της νομοθετικής διαδικασίας. Η νέα 
έκδοση θα βελτιώσει περαιτέρω τις διαβουλεύσεις και την επικοινωνία της Επιτροπής με το 
κοινό, ενισχύοντας και τη διαφάνεια. Στόχος είναι να βελτιωθεί η ποιότητα της διαδικασίας 
χάραξης των πολιτικών της ΕΕ, χάρη στη συμβολή όλων των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, 
μέσω της πύλης. 

Η νέα έκδοση διευκολύνει το κοινό να βρει στην πύλη την πρωτοβουλία της Επιτροπής που το 
ενδιαφέρει περισσότερο, χάρη σε βελτιωμένες λειτουργίες αναζήτησης. Η πύλη είναι πιο 
εύχρηστη, ώστε το κοινό να μπορεί να διατυπώνει τις απόψεις του έχοντας απευθείας πρόσβαση 
στις πλέον πρόσφατες διαβουλεύσεις υψηλού ενδιαφέροντος στην αρχική σελίδα, όπως η 
διαβούλευση για τη στρατηγική βιώσιμης και έξυπνης κινητικότητας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_overview/index_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0094&qid=1593686771442&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0094&qid=1593686771442&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1243/IP_20_1243_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1243/IP_20_1243_EL.pdf
https://ec.europa.eu/single-market-scoreboard
http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_member_state/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_overview/index_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1593086905382&uri=CELEX%3A52020DC0102
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0094&qid=1593767745197&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0094&qid=1593767745197&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1593512541662&uri=CELEX%3A52020SC0054
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1593512541662&uri=CELEX%3A52020SC0054
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_el
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_el
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1240/IP_20_12
40_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Βελτίωση της νομοθεσίας — γιατί και πώς; 
Διαδικτυακή πύλη «Πείτε την άποψή σας» 
Πρόγραμμα εργασιών της Επιτροπής για το 2020 
Ανάρτηση στην πλατφόρμα ιστολογίων Medium 
________________________________________________________________________________ 

17. Ώθηση στην πράσινη ανάκαμψη της ΕΕ: η Επιτροπή επενδύει 1 δισ. ευρώ σε καινοτόμα 
έργα καθαρών τεχνολογιών 

Βρυξέλλες,  3 Ιουλίου 2020 

Η Επιτροπή εγκαινιάζει την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Ταμείου 
Καινοτομίας, ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως προγράμματα για την επίδειξη καινοτόμων 
τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, που χρηματοδοτείται από τα έσοδα 
του πλειστηριασμού των δικαιωμάτων εκπομπών από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων 
εκπομπών της ΕΕ. Το Ταμείο Καινοτομίας θα χρηματοδοτήσει ρηξικέλευθες τεχνολογίες για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, την αποθήκευση ενέργειας και τη 
δέσμευση, χρήση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα. Θα δώσει ώθηση στην πράσινη 
ανάκαμψη δημιουργώντας τοπικές θέσεις εργασίας ανθεκτικές στις μελλοντικές εξελίξεις, 
ανοίγοντας τον δρόμο για την κλιματική ουδετερότητα και ενισχύοντας την ευρωπαϊκή 
τεχνολογική πρωτοπορία σε παγκόσμια κλίμακα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1250/IP_20_12
50_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες:  

 Ιστότοπος του Ταμείου Καινοτομίας 
 Ιστότοπος του ΙΝΕΑ 
 Διαδικτυακή πύλη για τις χρηματοδοτήσεις και τους διαγωνισμούς 
 Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
 Ένα ευρωπαϊκό, στρατηγικό, μακρόπνοο όραμα για μια ευημερούσα, σύγχρονη, 

ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία 
________________________________________________________________________________ 
 
18. Ομιλία του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτη Σχοινά στο 
περιφερειακό συνέδριο Δυτικής Ελλάδας (02/07/2020) 

Αθήνα,  3 Ιουλίου 2020 

Αγαπητοί φίλοι, 

Ήταν εδώ, στη Δυτική Ελλάδα, λίγο νοτιότερα, στο λίκνο των πανανθρώπινων αξιών του 
ολυμπισμού και των Ολυμπιακών Αγώνων, την Αρχαία Ολυμπία, όταν στις 12 Μαρτίου είχα τη 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1240/IP_20_1240_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1240/IP_20_1240_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how_el
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_en#:~:text=As%20part%20of%20Europe's%20Recovery,valid%20in%20addressing%20today's%20challenges.
https://medium.com/@EuropeanCommission/yes-you-can-shape-europe-d660bcb6c86c
https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1250/IP_20_1250_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1250/IP_20_1250_EL.pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-fund_en
https://ec.europa.eu/inea/en/innovation-fund
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/innovfund-lsc-2020-two-stage
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_el
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_el
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μεγάλη τιμή να συμμετάσχω ως λαμπαδηδρόμος στη τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας του 
Τόκυο 2020. 

Μιας και η σημερινή μου φυσική παρουσία, είναι και η πρώτη πανευρωπαικά μετά το lockdown, 
η πρώτη μη διαδικτυακή μου ομιλία, μπορώ να πω ότι για εμένα η καραντίνα ξεκίνησε στη Δυτική 
Ελλάδα, και τελειώνει στη Δυτική Ελλάδα. 

Σε μία περιοχή όπου αναβλύζει δημιουργία, που φτιάχτηκε από το όραμα των σημαντικών 
ανθρώπων και τόπων που σφράγισαν διαχρονικά την ιστορία από την αρχαιότητα έως σήμερα. 

Διαβάστε ολόκληρη την ομιλία στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/schinas/announcements/omilia-toy-
antiproedroy-tis-eyropaikis-epitropis-k-margariti-shoina-sto-perifereiako-synedrio_en 
________________________________________________________________________________ 
 
19. Κρίσιμο το επόμενο εξάμηνο για την ΕΕ, λέει η κ. φον ντερ Λάιεν κατά την ανάληψη της 
προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από τη Γερμανία 

Βρυξέλλες,  3 Ιουλίου 2020 

Το Κολέγιο των Επιτρόπων πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη με τη γερμανική κυβέρνηση, επ’ 
ευκαιρία της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από τη Γερμανία. Η Πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η έναρξη της γερμανικής 
Προεδρίας έρχεται σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή, καθώς οι επόμενοι έξι μήνες θα 
διαμορφώσουν σε μεγάλο βαθμό το μέλλον της ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ac_20_1265/AC_20_

1265_EN.pdf 

________________________________________________________________________________ 
 
20. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το πρώτο φάρμακο κατά της COVID-19 

Βρυξέλλες,  3 Ιουλίου 2020 

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε άδεια κυκλοφορίας υπό όρους για το φάρμακο ρεμδεσιβίρη, το 
οποίο είναι το πρώτο φάρμακο που εγκρίνεται σε επίπεδο ΕΕ για τη θεραπεία της COVID-19.  

Η εν λόγω άδεια, η οποία χορηγείται βάσει ταχείας διαδικασίας, εκδίδεται κατόπιν σύστασης του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) και επακόλουθης έγκρισης από τα κράτη μέλη.  

Η προστασία της δημόσιας υγείας αποτελεί βασική προτεραιότητα της Επιτροπής και, ως εκ 
τούτου, τα δεδομένα για τη ρεμδεσιβίρη αξιολογήθηκαν σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό 
διάστημα μέσω διαδικασίας «συνεχόμενης αξιολόγησης», την οποία χρησιμοποιεί ο EMA στη 
διάρκεια υγειονομικών εκτάκτων αναγκών για την αξιολόγηση των δεδομένων, καθώς αυτά 
καθίστανται σταδιακά διαθέσιμα. Έτσι, στο πλαίσιο της κρίσης του κορονοϊού, κατέστη δυνατή η 
ταχεία χορήγηση της έγκρισης εντός μίας εβδομάδας από τότε που ο ΕΜΑ εξέδωσε τη σχετική 
σύσταση, αντί των 67 ημερών που απαιτούνται συνήθως.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/schinas/announcements/omilia-toy-antiproedroy-tis-eyropaikis-epitropis-k-margariti-shoina-sto-perifereiako-synedrio_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/schinas/announcements/omilia-toy-antiproedroy-tis-eyropaikis-epitropis-k-margariti-shoina-sto-perifereiako-synedrio_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ac_20_1265/AC_20_1265_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ac_20_1265/AC_20_1265_EN.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-starts-rolling-review-remdesivir-covid-19
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1266/MEX_
20_1266_EN.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες: Η νομοθεσία της ΕΕ για τα φάρμακα, Ο EMA και οι θεραπείες της 
νόσου COVID-19 
________________________________________________________________________________ 
 
21. Κορονοϊός: η Επιτροπή και η ΕΤΕπ παρέχουν στην εταιρεία CureVac χρηματοδότηση ύψους 
75 εκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη εμβολίου και την επέκταση της παραγωγής 

Βρυξέλλες,  6 Ιουλίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και η εταιρεία CureVac, μια βιοφαρμακευτική εταιρεία 
που αναπτύσσει καινοτόμα φάρμακα με βάση το βελτιστοποιημένο αγγελιαφόρο ριβονουκλεϊκό 
οξύ (mRNA), συνήψαν δανειακή σύμβαση ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της εν 
εξελίξει ανάπτυξης από την εταιρεία εμβολίων κατά λοιμωδών νόσων, συμπεριλαμβανομένου 
του υποψήφιου εμβολίου για την πρόληψη των λοιμώξεων του κορονοϊού. Επιπλέον, το δάνειο 
θα στηρίξει τις προσπάθειες της εταιρείας CureVac να επεκτείνει τις παρασκευαστικές της 
ικανότητες και να επιταχύνει την ολοκλήρωση της τέταρτης εγκατάστασης παραγωγής στο 
Tübingen της Γερμανίας. Χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του μηχανισμού χρηματοδότησης για τις 
λοιμώδεις νόσους (IDFF) του προγράμματος «Ορίζων 2020», ήτοι του προγράμματος έρευνας και 
καινοτομίας της ΕΕ.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1238/IP_20_12
38_EN.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο δελτίο Τύπου. 
________________________________________________________________________________ 
 
22. Θυμόμαστε τη Σρεμπρένιτσα: Η κοινή ιστορία της Ευρώπης σε ψηφιακή διάσκεψη 

Βρυξέλλες,  6 Ιουλίου 2020 

Την Τρίτη 7 Ιουλίου, η Επιτροπή διοργανώνει μια ψηφιακή διάσκεψη για την 25η επέτειο της 
γενοκτονίας της Σρεμπρένιτσα (#Srebrenica25), η οποία θα εορταστεί επισήμως στις 11 Ιουλίου.  

Οι φωνές της κοινωνίας των πολιτών και της νεολαίας μαζί με τους μάρτυρες και τους επιζώντες 
θα εξετάσουν μία από τις σκοτεινότερες σελίδες της σύγχρονης ευρωπαϊκής ιστορίας και θα 
συζητήσουν τρόπους για την οικοδόμηση ενός μέλλοντος αλήθειας και δικαιοσύνης για τις 
σημερινές και τις επόμενες γενιές.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1276/MEX_

20_1276_EN.pdf 

________________________________________________________________________________ 

23. Θερινές οικονομικές προβλέψεις 2020: Ακόμη βαθύτερη ύφεση και μεγαλύτερες 
αποκλίσεις 

Βρυξέλλες,  7 Ιουλίου 2020 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1266/MEX_20_1266_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1266/MEX_20_1266_EN.pdf
https://ec.europa.eu/health/human-use_el
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19
https://www.eib.org/attachments/thematic/innovfin_infectious_diseases_en.pdf
https://www.eib.org/attachments/thematic/innovfin_infectious_diseases_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1238/IP_20_1238_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1238/IP_20_1238_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1238
https://el-gr.facebook.com/events/1437452273126995/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1276/MEX_20_1276_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1276/MEX_20_1276_EN.pdf
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Η οικονομία της ΕΕ θα βιώσει φέτος βαθιά ύφεση ιστορικών διαστάσεων λόγω της πανδημίας 
του κορονοϊού, παρά την ταχεία και ολοκληρωμένη πολιτική αντίδραση τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο 
και σε επίπεδο κρατών μελών. Η άρση των μέτρων εγκλεισμού προχωρά με πιο σταδιακό ρυθμό 
από ό,τι αναμενόταν στις εαρινές μας προβλέψεις και συνεπώς ο αντίκτυπος στην οικονομική 
δραστηριότητα το 2020 θα είναι σημαντικότερος από τον αναμενόμενο. 

Σύμφωνα με τις θερινές οικονομικές προβλέψεις 2020, η οικονομία της ζώνης του ευρώ θα 
συρρικνωθεί κατά 8,7 % το 2020 και θα σημειώσει θετικό ρυθμό ανάπτυξης 6,1 % το 2021. Η 
οικονομία της ΕΕ προβλέπεται να συρρικνωθεί κατά 8,3 % το 2020 και να σημειώσει θετικό 
ρυθμό ανάπτυξης 5,8 % το 2021. Ως εκ τούτου, η συρρίκνωση το 2020 προβλέπεται να είναι 
σημαντικά μεγαλύτερη από τις εαρινές προβλέψεις του 7,7 % στη ζώνη του ευρώ και του 7,4 % 
για την ΕΕ στο σύνολό της. Επίσης, η ανάπτυξη το 2021 θα είναι ελαφρώς λιγότερο έντονη σε 
σχέση με τις εαρινές προβλέψεις. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1269/IP_20_12
69_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Θερινές οικονομικές προβλέψεις 2020 
________________________________________________________________________________ 

24. Προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών: οι επακόλουθες ενέργειες σε συνέχεια 
προειδοποιήσεων για επικίνδυνα προϊόντα αυξήθηκαν σημαντικά το 2019 

Βρυξέλλες,  7 Ιουλίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πλέον πρόσφατη έκθεσή της σχετικά με το σύστημα της 
Επιτροπής για την πρόληψη ή τον περιορισμό της πώλησης επικίνδυνων προϊόντων στην αγορά, 
το επονομαζόμενο «σύστημα ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών». Η έκθεση δείχνει ότι ο αριθμός 
των ενεργειών που εκτελούνται από τις αρχές σε συνέχεια προειδοποιήσεων αυξάνεται από έτος 
σε έτος, φθάνοντας τις 4.477 το 2019, έναντι 4.050 το 2018. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1270/IP_20_12
70_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  
Ετήσια έκθεση και ενημερωτικό δελτίο με τις εθνικές στατιστικές για τον ιστότοπο «Safety Gate» 
Καταχωρίσεις προειδοποιήσεων στο σύστημα ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών 
Εργαλείο αναζήτησης πληροφοριών στο σύστημα ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών 
Εθνικά σημεία επαφής του συστήματος ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών 
Business Gateway 
Εθνικά σημεία επαφής για την πύλη Business Gateway 
Αποτελέσματα των CASP 2019 
________________________________________________________________________________ 
 
25. Κορονοϊός: η Επιτροπή εγκρίνει νέα έκτακτα μέτρα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 
 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/summer-2020-economic-forecast-deeper-recession-wider-divergences_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1269/IP_20_1269_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1269/IP_20_1269_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/summer-2020-economic-forecast-deeper-recession-wider-divergences_en
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/index_en.htm
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/index_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1270/IP_20_1270_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1270/IP_20_1270_EL.pdf
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/index_en.htm#2019Result
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.listNotifications&lng=el
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.search&lng=el
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/docs/rapex_contact_points_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/gpsd/
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/docs/rapex_contact_points_en.pdf
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=casp:home&lng=en
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Βρυξέλλες,  7 Ιουλίου 2020 

 
Η Επιτροπή ενέκρινε πρόσθετη δέσμη έκτακτων μέτρων για τη στήριξη του αμπελοοινικού τομέα, 
λόγω της κρίσης του κορονοϊού και των συνεπειών της στον τομέα. Ο αμπελοοινικός τομέας 
συγκαταλέγεται μεταξύ των αγροδιατροφικών τομέων που έχουν πληγεί περισσότερο, λόγω των 
ραγδαίων αλλαγών στη ζήτηση και της αναστολής λειτουργίας των εστιατορίων και των μπαρ σε 
ολόκληρη την ΕΕ, οι οποίες δεν αντισταθμίστηκαν από την οικιακή κατανάλωση. 

Τα νέα αυτά μέτρα περιλαμβάνουν την προσωρινή έγκριση μέτρων παρέμβασης στην αγορά για 
την αυτοοργάνωση των φορέων εκμετάλλευσης, την αύξηση της συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στα εθνικά προγράμματα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα και τη δυνατότητα 
χορήγησης προκαταβολών για την απόσταξη και την αποθεματοποίηση σε περίπτωση κρίσης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1267/IP_20_12
67_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Στήριξη του γεωργικού τομέα και του τομέα των τροφίμων εν μέσω της κρίσης του κορονοϊού 
Η αντιμετώπιση του κορονοϊού από την ΕΕ 
Μέτρα παρέμβασης στην αγορά στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής 
Ο οίνος στην ΕΕ 
Οπωροκηπευτικά 
Commission Implementing Regulation 
________________________________________________________________________________ 
 
26. Ανακοινώθηκαν οι νικητές του πρώτου Βραβείου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας 
(ΕΣΕ) για τη συμμετοχή και ευαισθητοποίηση του κοινού στην έρευνα 

Βρυξέλλες,  7 Ιουλίου 2020 

Οι καθηγητές Anna Davies από το Trinity College του Δουβλίνου στην Ιρλανδία, Κωνσταντίνος 
Νικολόπουλος από το Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ στο Ηνωμένο Βασίλειο και Erik Van Sebille 
από το Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης στις Κάτω Χώρες βραβεύτηκαν με το Βραβείο του ΕΣΕ 
συμμετοχής και ευαισθητοποίησης του κοινού στην έρευνα για το 2020.  

Πρόκειται για το πρώτο βραβείο αυτού του είδους, που καθιερώθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) για να φέρει στο προσκήνιο τον τρόπο με τον οποίο οι βραβευθέντες 
αποτελούν πηγή έμπνευσης για το κοινό με την έρευνά τους, απευθυνόμενοι και σε ακροατήρια 
πέραν της επιστημονικής κοινότητας, με αποτελεσματικούς και πρωτότυπους τρόπους.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1289/MEX_
20_1289_EN.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες για το βραβείο και τους βραβευθέντες είναι διαθέσιμες σε αυτό το 
δελτίο τύπου του ΕΣΕ. 
________________________________________________________________________________ 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1267/IP_20_1267_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1267/IP_20_1267_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/coronavirus-response_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures_el
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/plants-and-plant-products/plant-products/wine_el
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/plants-and-plant-products/fruits-and-vegetables_el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.215.01.0013.01.ENG&toc=OJ:L:2020:215:TOC
https://erc.europa.eu/managing-your-project/public-engagement-research-award
https://erc.europa.eu/managing-your-project/public-engagement-research-award
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1289/MEX_20_1289_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1289/MEX_20_1289_EN.pdf
https://erc.europa.eu/news/laureates-erc-public-engagement-research-award-announced
https://erc.europa.eu/news/laureates-erc-public-engagement-research-award-announced
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27. Η Επιτροπή Εγκαινιάζει το Women4Cyber, το νέο μητρώο ταλέντων στον τομέα της 
κυβερνοασφάλειας 

Βρυξέλλες,  7 Ιουλίου 2020 

Η Επιτροπή μαζί με την πρωτοβουλία Women4Cyber του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την 
Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο (ECSO) εγκαινίασε το πρώτο ηλεκτρονικό μητρώο ευρωπαίων 
γυναικών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, το οποίο θα συνδέει ομάδες εμπειρογνωμόνων, 
επιχειρήσεις και υπευθύνους χάραξης πολιτικής με τα ταλέντα στον εν λόγω τομέα.  

Το μητρώο είναι μια ανοιχτή, φιλική προς τον χρήστη βάση δεδομένων γυναικών που διαθέτουν 
εμπειρογνωμοσύνη στην κυβερνοασφάλεια, με στόχο την αντιμετώπιση της αυξανόμενης 
ζήτησης για επαγγελματίες στον τομέα της κυβερνοασφάλειας στην Ευρώπη και τη σχετική 
έλλειψη ταλέντων στον τομέα. Η σύσταση του μητρώου έρχεται σε συνέχεια του ευρωπαϊκού 
θεματολογίου δεξιοτήτων για τη βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη και την 
ανθεκτικότητα, που παρουσίασε η Επιτροπή την 1η Ιουλίου 2020.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1289/MEX_
20_1289_EN.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία Women4Cyber είναι διαθέσιμες εδώ.  
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη στρατηγική της Επιτροπής για την κυβερνοασφάλεια 
είναι διαθέσιμες εδώ, ενώ μπορείτε να ενταχθείτε στο μητρώο Women4Cyber κάνοντας κλικ εδώ. 
________________________________________________________________________________ 

28. Μετεγκατάσταση ασυνόδευτων παιδιών από την Ελλάδα στην Πορτογαλία και τη 
Φινλανδία — Ερωτήσεις και απαντήσεις 

Βρυξέλλες,  7 Ιουλίου 2020 

Γιατί η Επιτροπή έθεσε σε εφαρμογή αυτό το πρόγραμμα μετεγκατάστασης; 
Τον Μάρτιο του 2020 η Επιτροπή παρουσίασε το σχέδιο δράσης της για άμεσα μέτρα στήριξης 
της Ελλάδας. Προκειμένου να διασφαλιστούν η προστασία και η φροντίδα ορισμένων από τα 
πλέον ευάλωτα άτομα της Ευρώπης, καθώς και προς υποστήριξη των προσπαθειών της Ελλάδας 
να διαχειριστεί την κρίσιμη κατάσταση όσον αφορά την υποδοχή αιτούντων άσυλο, η Επιτροπή 
ξεκίνησε μια εθελοντική διαδικασία μετεγκατάστασης. Το πρόγραμμα αφορά τη μετεγκατάσταση 
ασυνόδευτων παιδιών και παιδιών με σοβαρές ιατρικές παθήσεις και άλλα μειονεκτήματα, μαζί 
με τις οικογένειές τους από την Ελλάδα σε άλλα κράτη μέλη. Συνεχίζονται επίσης οι εργασίες για 
την ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων με σκοπό την προστασία και τη φροντίδα ασυνόδευτων παιδιών 
και εφήβων που θα παραμείνουν στην Ελλάδα. 
 
Ποιος συμμετέχει στον συντονισμό των επιχειρήσεων μετεγκατάστασης; 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_1291/QAN
DA_20_1291_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου: Μετανάστευση: Μετεγκατάσταση ασυνόδευτων παιδιών από την Ελλάδα στην 
Πορτογαλία και τη Φινλανδία 

https://ecs-org.eu/
https://ecs-org.eu/
https://ec.europa.eu/futurium/en/Women4Cyber
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_1196
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_1196
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1289/MEX_20_1289_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1289/MEX_20_1289_EN.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/women4cyber-registry-database-european-women-cybersecurity
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/cyber-security
https://ec.europa.eu/futurium/en/Women4Cyber
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_384
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_384
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_1291/QANDA_20_1291_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_1291/QANDA_20_1291_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1288
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Δελτίο Τύπου: Μετανάστευση: Πρώτη μετεγκατάσταση ασυνόδευτων παιδιών από την Ελλάδα 
στο Λουξεμβούργο, 15 Απριλίου 2020 
Δελτίο Τύπου: Μετανάστευση: Η Επιτροπή αναλαμβάνει δράση για την εξεύρεση λύσεων για τα 
ασυνόδευτα παιδιά-μετανάστες στα ελληνικά νησιά, 6 Μαρτίου 2020. 
[1] Η δέσμευση της Γερμανίας περιλαμβάνει 243 παιδιά με σοβαρές παθήσεις και μειονεκτήματα, 
σε νησιά, συμπεριλαμβανομένων των βασικών μελών της οικογένειάς τους· συνολικός αριθμός 
άνω των 920 ατόμων. Επιπλέον, η Γερμανία δέχθηκε επίσης 53 ασυνόδευτα παιδιά και εφήβους. 
________________________________________________________________________________ 
 
29. Μετανάστευση: Μετεγκατάσταση ασυνόδευτων παιδιών από την Ελλάδα στην Πορτογαλία 
και τη Φινλανδία 

Βρυξέλλες,  8 Ιουλίου 2020 

Στις 7 και 8 Ιουλίου 49 ασυνόδευτα παιδιά μεταφέρθηκαν από την Ελλάδα στην Πορτογαλία και 
τη Φινλανδία στο πλαίσιο ενός προγράμματος που οργανώθηκε από την Επιτροπή και την 
ελληνική Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, σε συνεργασία με οργανισμούς 
των Ηνωμένων Εθνών και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο. 

Οι δύο αυτές ενέργειες σηματοδοτούν την έναρξη της κύριας φάσης του προγράμματος. Με τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες τις οποίες συντονίζει η Επιτροπή και οι οποίες έχουν πλέον 
ολοκληρωθεί, καθώς και με τη χαλάρωση των σχετικών ταξιδιωτικών περιορισμών λόγω του 
κορονοϊού, οι μετεγκαταστάσεις θα προχωρήσουν σταδιακά τους επόμενους μήνες. Οι επόμενες 
μεταφορές θα πραγματοποιηθούν αργότερα εντός του μήνα, με 18 παιδιά να βρίσκουν νέα στέγη 
στο Βέλγιο, 50 στη Γαλλία, 106 (συμπεριλαμβανομένων των αδελφών και των γονέων) στη 
Γερμανία, 4 στη Σλοβενία και 2 στη Λιθουανία. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1288/IP_20_12
88_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Memo: Μετεγκατάσταση ασυνόδευτων παιδιών και εφήβων από την Ελλάδα 
Δελτίο Τύπου: Μετανάστευση: Πρώτη μετεγκατάσταση ασυνόδευτων παιδιών από την Ελλάδα 
στο Λουξεμβούργο, 15 Απριλίου 2020 
Δελτίο Τύπου: Μετανάστευση: Η Επιτροπή αναλαμβάνει δράση για την εξεύρεση λύσεων για τα 
ασυνόδευτα παιδιά-μετανάστες στα ελληνικά νησιά, 6 Μαρτίου 2020. 
________________________________________________________________________________ 

30. Ενέργεια για μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία: Η Επιτροπή καταρτίζει σχέδια για το 
ενεργειακό σύστημα του μέλλοντος και για το καθαρό υδρογόνο 

Βρυξέλλες,  8 Ιουλίου 2020 

Για να καταστεί κλιματικά ουδέτερη έως το 2050, η Ευρώπη πρέπει να μετασχηματίσει το 
ενεργειακό της σύστημα, το οποίο παράγει το 75 % των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της 
ΕΕ. Η στρατηγική της ΕΕ για την ενοποίηση του ενεργειακού συστήματος και η στρατηγική της ΕΕ 
για το υδρογόνο, οι οποίες εγκρίθηκαν σήμερα, θα ανοίξουν τον δρόμο για έναν αποδοτικότερο 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_668
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_406
https://webgate.ec.europa.eu/PRD/PressReleaseDatabase/remote/%22#_ftnref1"
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_406
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1288/IP_20_1288_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1288/IP_20_1288_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1291
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_668
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_406
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και περισσότερο διασυνδεδεμένο ενεργειακό τομέα έχοντας ως διττό στόχο ένα καθαρότερο 
πλανήτη και μια ισχυρότερη οικονομία. 

Οι δύο στρατηγικές παρουσιάζουν ένα νέο θεματολόγιο για τις επενδύσεις στον τομέα της 
καθαρής ενέργειας, το οποίο συνάδει με τη δέσμη μέτρων της Επιτροπής για την ανάκαμψη Next 
Generation EU και με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Οι επενδύσεις που προγραμματίζονται 
έχουν τη δυνατότητα να δώσουν ώθηση στην ανάκαμψη της οικονομίας από την κρίση του 
κορονοϊού. Δημιουργούν ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας και ενισχύουν την υπεροχή και την 
ανταγωνιστικότητά μας σε στρατηγικούς κλάδους που είναι καθοριστικής σημασίας για την 
ανθεκτικότητα της Ευρώπης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1259/IP_20_12
59_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Πρόταση σχετικά με τη Στρατηγική της ΕΕ για την ενοποίηση του ενεργειακού συστήματος 
Πρόταση σχετικά με τη Στρατηγική της ΕΕ για το υδρογόνο 
Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη Στρατηγική της ΕΕ για την ενοποίηση του ενεργειακού 
συστήματος 
Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη Στρατηγική της ΕΕ για το υδρογόνο 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τη Στρατηγική της ΕΕ για την ενοποίηση του ενεργειακού 
συστήματος 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τη Στρατηγική της ΕΕ για το υδρογόνο 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για το Καθαρό Υδρογόνο 
Βίντεο σχετικά με την ενοποίηση του ενεργειακού συστήματος της ΕΕ 
Βίντεο σχετικά με τη Στρατηγική της ΕΕ για το υδρογόνο 
Δρομολόγηση της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για το Καθαρό Υδρογόνο 
  
Άλλοι γενικοί σύνδεσμοι: 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
Γενικές πληροφορίες για την ενοποίηση του ενεργειακού συστήματος 
Γενικές πληροφορίες για το υδρογόνο 
Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για το Καθαρό Υδρογόνο 
________________________________________________________________________________ 
 
31. Η ΕΕ διαθέτει πάνω από 22 εκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσει τους Παλαιστινίους που 
βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης 

Βρυξέλλες,  8 Ιουλίου 2020 

Η ΕΕ ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 22,7 εκατομμύρια ευρώ σε ανθρωπιστική βοήθεια για τα πλέον 
ευάλωτα άτομα στην Παλαιστίνη, που απειλούνται όλο και περισσότερο από τη βία, τις σοβαρές 
δυσχέρειες και την έλλειψη βασικών υπηρεσιών. Η ανθρωπιστική κρίση στη Δυτική Όχθη και τη 
Λωρίδα της Γάζας, η οποία έχει ήδη επηρεαστεί από τους περιορισμούς μετακίνησης πριν από 
την πανδημία της COVID-19, έχει επιδεινωθεί από τον κορονοϊό.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1299/MEX_
20_1299_EN.pdf 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_940
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_940
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_19_6691
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1259/IP_20_1259_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1259/IP_20_1259_EL.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/energy_system_integration_strategy_.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/hydrogen_strategy.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_1258
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_1258
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_1257
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_1295
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_1295
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_1296
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_1297
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-192702
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-192703
https://webcast.ec.europa.eu/kick-off-meeting-of-clean-hydrogen-alliance
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_19_6691
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-system-integration/eu-strategy-energy-system-integration_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-system-integration/hydrogen_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/european-clean-hydrogen-alliance_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1299/MEX_20_1299_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1299/MEX_20_1299_EN.pdf


07 ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 - 23 
 

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο δελτίο τύπου που έχει δημοσιευθεί εδώ. 

________________________________________________________________________________ 
 
32. Το Χαλάνδρι ανάμεσα στις 11 Ευρωπαϊκές πόλεις που θα λάβουν συνολικά 45 εκατομμύρια 
ευρώ από κονδύλια της ΕΕ  

Βρυξέλλες,  8 Ιουλίου 2020 

Η Επιτροπή και το γαλλικό περιφερειακό συμβούλιο Hauts-de-France, ως διαχειριστική αρχή των 
Αστικών Καινοτόμων Δράσεων (UIA), εξέδωσαν τα αποτελέσματα της 5ης και τελευταίας 
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων. Τα επιλεχθέντα έργα, που προέρχονται από τις Βρυξέλλες, τη 
Γάνδη και το Leiedal (Βέλγιο), τη Σόφια (Βουλγαρία), το Χαλάνδρι (Ελλάδα), τη Βουδαπέστη 
(Ουγγαρία), τη Φερράρα και τη Βερόνα (Ιταλία), το Tilburg (Κάτω Χώρες), το Κόζιτσε (Σλοβακία) 
και την Αλμερία (Ισπανία), θα λάβουν περισσότερα από 45 εκατομμύρια ευρώ από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Τα έργα αφορούν τον πολιτισμό και την πολιτιστική 
κληρονομιά, την ποιότητα του αέρα, την κυκλική οικονομία και τις δημογραφικές αλλαγές.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1299/MEX_
20_1299_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
33. Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν για τη γερμανική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ 

Βρυξέλλες,  8 Ιουλίου 2020 

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εκφώνησε λόγο στην 
ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίο, κατά τη συζήτηση για την παρουσίαση του 
προγράμματος της γερμανικής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, παρουσία της Καγκελαρίου κ. 
Άνγκελα Μέρκελ.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/speech_20_1302/SPE

ECH_20_1302_EN.pdf 

________________________________________________________________________________ 

34. Ιθαγένεια της ΕΕ: Νέα έρευνα δείχνει ότι οι πολίτες της ΕΕ είναι καλύτερα ενημερωμένοι 
για τα δικαιώματά τους 

Βρυξέλλες,  9 Ιουλίου 2020 

Νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με την ιθαγένεια της ΕΕ και τη δημοκρατία, η οποία 
δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δείχνει ότι η συντριπτική πλειονότητα των 
Ευρωπαίων (91 %) είναι εξοικειωμένη με τον όρο «πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Το ποσοστό 
αυτό είναι το υψηλότερο που έχει καταγραφεί από το 2007, αυξάνεται δε σταθερά από το 2015, 
έτος κατά το οποίο βρισκόταν στο 87 %. Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι είναι καλά ενημερωμένοι για 
τα εκλογικά τους δικαιώματα — σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
εγκαινιάζει επίσης δημόσια διαβούλευση με θέμα τα δικαιώματα που απορρέουν από την 
ιθαγένεια της ΕΕ. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1298
https://www.uia-initiative.eu/en/about-us/what-urban-innovative-actions
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1299/MEX_20_1299_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1299/MEX_20_1299_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/speech_20_1302/SPEECH_20_1302_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/speech_20_1302/SPEECH_20_1302_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2260
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12455-EU-Citizenship-Report-2020/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12455-EU-Citizenship-Report-2020/public-consultation
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1293/IP_20_12
93_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο 485: Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δημοκρατία — έκθεση, 
παράρτημα και ενημερωτικό γράφημα 
Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ 
Ιστότοπος για την ιθαγένεια της ΕΕ 
Έκθεση του 2017 για την ιθαγένεια της ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

35. 24 νέα «ευρωπαϊκά πανεπιστήμια» ενισχύουν τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης 

Βρυξέλλες,  9 Ιουλίου 2020 

Τα «ευρωπαϊκά πανεπιστήμια» αποτελούν διακρατικές συμμαχίες ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης από όλη την ΕΕ που ενώνουν τις δυνάμεις τους προς όφελος των σπουδαστών, των 
εκπαιδευτικών και των κοινωνιών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε 24 νέα δίκτυα ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έρχονται να προστεθούν στις πρώτες 17 συμμαχίες οι οποίες 
επιλέχθηκαν ήδη από το 2019. Με τη χρηματοδοτική στήριξη των προγραμμάτων Erasmus+ και 
«Ορίζων 2020» τα εν λόγω δίκτυα ενισχύουν την ποιότητα, την κοινωνική ένταξη, την 
ψηφιοποίηση και την ελκυστικότητα της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1264/IP_20_12
64_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο 
Πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» 
________________________________________________________________________________ 
 
36. Ανταγωνισμός: η Επιτροπή δημοσιεύει πρόσκληση υποβολής προσφορών για έρευνα 
αγοράς σχετικά με τη διανομή της ξενοδοχειακής διαμονής 

Βρυξέλλες,  9 Ιουλίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μια πρόσκληση υποβολής προσφορών με ανοικτή διαδικασία 
για μια έρευνα αγοράς σχετικά με τη διανομή της ξενοδοχειακής διαμονής στην ΕΕ.  

Η έρευνα θα διεξαχθεί το 2021 και θα επικεντρωθεί στην Αυστρία, το Βέλγιο, την Κύπρο, την 
Πολωνία, την Ισπανία και τη Σουηδία. Τα εν λόγω κράτη μέλη επιλέχθηκαν, ώστε να παράσχουν 
ένα δείγμα που θα είναι αντιπροσωπευτικό ως προς τη γεωγραφική τοποθεσία, το μέγεθος του 
πληθυσμού, τον βαθμό συγκέντρωσης του ξενοδοχειακού τομέα και τις νομοθετικές παρεμβάσεις 
ή τις παρεμβάσεις στην αντιμονοπωλιακή νομοθεσία.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1317/MEX_
20_1317_EN.pdf  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1293/IP_20_1293_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1293/IP_20_1293_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2260
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2260
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12455-EU-Citizenship-Report-2020/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship_el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017DC0030&qid=1594196537256&from=EL
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1264/IP_20_1264_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1264/IP_20_1264_EL.pdf
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/european-universities-intiative-factsheet
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_el
https://ec.europa.eu/competition/calls/tenders_open.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1317/MEX_20_1317_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1317/MEX_20_1317_EN.pdf
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________________________________________________________________________________ 
 
37. Δήλωση της Επιτρόπου Βαλεάν σχετικά με την τελική έγκριση της πρώτης δέσμης μέτρων 
για την κινητικότητα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

Βρυξέλλες,  9 Ιουλίου 2020 

Οι κοινωνικές βελτιώσεις της πρώτης δέσμης μέτρων κινητικότητας είναι σημαντικές και γι’ αυτό 
χαιρετίζω την ψηφοφορία του Κοινοβουλίου. 

Η Επιτροπή εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι η νέα δέσμη κανόνων περιλαμβάνει στοιχεία 
τα οποία πιθανώς δεν συνάδουν με τις φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας ούτε με 
τον στόχο που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την επίτευξη μιας κλιματικά ουδέτερης ΕΕ 
έως το 2050.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_1319/
STATEMENT_20_1319_EN.pdf  
________________________________________________________________________________ 

38. Προετοιμασία για τη λήξη της μεταβατικής περιόδου με το Ηνωμένο Βασίλειο: Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει ανακοίνωση «ετοιμότητας» 

Βρυξέλλες,  9 Ιουλίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση για να βοηθήσει τις εθνικές αρχές, τις επιχειρήσεις 
και τους πολίτες να προετοιμαστούν για τις αναπόφευκτες αλλαγές που θα προκύψουν με τη 
λήξη της μεταβατικής περιόδου. Από την 1η Ιανουαρίου 2021 θα επέλθουν αλλαγές στις 
διασυνοριακές ανταλλαγές μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, ανεξάρτητα από τη 
σύναψη ή μη συμφωνίας μελλοντικής εταιρικής σχέσης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1304/IP_20_13

04_EL.pdf 

 

Περισσότερες πληροφορίες 

 Ανακοίνωση «Προετοιμασία για τις αλλαγές. Ανακοίνωση σχετικά με την ετοιμότητα για τη 
λήξη της μεταβατικής περιόδου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου 
(9 Ιουλίου 2020) 

 Ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: «Η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο — Προετοιμασία για 
τη λήξη της μεταβατικής περιόδου» 

________________________________________________________________________________ 

39. Πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 2020: Συνέχιση των 
βελτιώσεων στην αποδοτικότητα και την προσβασιμότητα των συστημάτων δικαιοσύνης της 
ΕΕ, σε συνδυασμό με επιδείνωση στην αντίληψη περί της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης σε 
ορισμένα κράτη μέλη 

Βρυξέλλες,  10 Ιουλίου 2020 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_1319/STATEMENT_20_1319_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_1319/STATEMENT_20_1319_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1304/IP_20_1304_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1304/IP_20_1304_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/getting-ready-changes-communication-readiness-end-transition-period-between-european-union-and-united-kingdom
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_el
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τον πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της 
δικαιοσύνης 2020, ο οποίος παρέχει μια συγκριτική επισκόπηση της αποδοτικότητας, της 
ποιότητας και της ανεξαρτησίας των συστημάτων δικαιοσύνης σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Ο 
φετινός πίνακας αποτελεσμάτων δείχνει ότι συνεχίστηκε η βελτίωση της αποδοτικότητας των 
συστημάτων δικαιοσύνης σε μεγάλο αριθμό κρατών μελών. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα έρευνας του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύτηκε σήμερα, σε ορισμένα κράτη 
μέλη, η αντίληψη των πολιτών περί της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης συνέχισε να 
επιδεινώνεται. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1316/IP_20_13
16_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 
Σύνοψη του πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 2020: Ενημερωτικό 
δελτίο 
Σχολιασμένα γραφήματα με πλήρη στοιχεία 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου με θέμα «Αντίληψη του ευρέος κοινού περί της ανεξαρτησίας των 
εθνικών συστημάτων δικαιοσύνης στην ΕΕ» 
Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου με θέμα «Αντίληψη των επιχειρήσεων περί της ανεξαρτησίας των 
εθνικών συστημάτων δικαιοσύνης στην ΕΕ» 
Ανακοίνωση σχετικά με την περαιτέρω ενδυνάμωση του κράτους δικαίου εντός της Ένωσης 
Ενημερωτικό δελτίο: Εργαλειοθήκη της ΕΕ για το κράτος δικαίου 
Ιστότοπος του πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης 
________________________________________________________________________________ 
 
40. Κορονοϊός: η Επιτροπή θα βοηθήσει τον τομέα της μουσικής να ξεπεράσει την κρίση 

Βρυξέλλες,  10 Ιουλίου 2020 

Η Επιτροπή δημοσίευσε μια πρόσκληση υποβολής προτάσεων, ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, 
με τίτλο «Η μουσική κινεί την Ευρώπη — Πρόγραμμα καινοτόμου στήριξης για ένα βιώσιμο 
οικοσύστημα μουσικής».  

Στόχος της πρόσκλησης είναι να στηρίξει την ανάκαμψη και την ανάπτυξη μετά την κρίση του 
Ευρωπαϊκού μουσικού τομέα, βοηθώντας τον να γίνει πιο βιώσιμος.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1331/MEX_
20_1331_EN.pdf  
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.  
________________________________________________________________________________ 
 
41. Απελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων: Έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη 
συνεχιζόμενη εκπλήρωση των απαιτήσεων από τα Δυτικά Βαλκάνια και τις χώρες της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/eu-justice-scoreboard_el#scoreboards
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/eu-justice-scoreboard_el#scoreboards
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1316/IP_20_1316_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1316/IP_20_1316_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/eu-justice-scoreboard-2020_el
https://ec.europa.eu/info/files/summary-2020-eu-justice-scoreboard-factsheet_el
https://ec.europa.eu/info/files/summary-2020-eu-justice-scoreboard-factsheet_el
https://ec.europa.eu/info/files/annotated-graphs-full-figures_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_1315
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2258
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2258
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2259
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2259
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=COM%3A2019%3A343%3AFIN
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/rule_of_law_factsheet_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/eu-justice-scoreboard_el
https://ec.europa.eu/culture/calls/music-moves-europe-preparatory-action-2020-innovative-support-scheme-sustainable-music_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1331/MEX_20_1331_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1331/MEX_20_1331_EN.pdf
https://ec.europa.eu/culture/news/coronavirus-how-eu-responds-outbreak-support-cultural-and-creative-sectors_en
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Βρυξέλλες,  10 Ιουλίου 2020 

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση της εκπλήρωσης των απαιτήσεων 
απελευθέρωσης του καθεστώτος θεωρήσεων από την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το 
Μαυροβούνιο, τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία, καθώς και τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την 
Ουκρανία.  

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι εν λόγω χώρες εξακολουθούν να πληρούν τις 
απαιτήσεις για την απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων και ότι η μετακίνηση χωρίς 
υποχρέωση θεώρησης εξακολουθεί να αποφέρει θετικά οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά 
οφέλη στα κράτη μέλη της ΕΕ και στις χώρες εταίρους. Η έκθεση εστιάζει λεπτομερώς σε 
συγκεκριμένους τομείς της ασφάλειας και της μετανάστευσης, όπου απαιτείται περαιτέρω 
δράση.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1331/MEX_

20_1331_EN.pdf 

Δελτίο Τύπου και ερωτήσεις και απαντήσεις είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο. 
________________________________________________________________________________ 
 
42. Κορονοϊός: Εγκρίνονται σε χρόνο ρεκόρ μέτρα στήριξης για την Ελλάδα στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής 

Βρυξέλλες,  13 Ιουλίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σε χρόνο ρεκόρ την τροποποίηση δεκατριών περιφερειακών 
επιχειρησιακών προγραμμάτων 2014-2020 και δύο εθνικών επιχειρησιακών προγραμμάτων για 
την Ελλάδα. Με τις εν λόγω τροποποιήσεις καθίστανται διαθέσιμα 1,14 δισ. ευρώ για την 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης του κορονοϊού στην ελληνική οικονομία μέσω της 
χρηματοδότησης μέτρων στήριξης της επιχειρηματικότητας.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1338/MEX_
20_1338_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
43. Ανάπτυξη δεξιοτήτων μετά την πανδημία: Η Επιτροπή δημοσιεύει νέες κατευθυντήριες 
γραμμές για τις ψηφιακές ικανότητες 

Βρυξέλλες,  13 Ιουλίου 2020 

Η Επιτροπή δημοσιεύει νέες κατευθυντήριες γραμμές για να βοηθήσει τους εκπαιδευτές, τους 
εργοδότες και τους υπεύθυνους προσλήψεων να διασφαλίσουν ότι οι Ευρωπαίοι διαθέτουν τις 
ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζονται για να ευημερήσουν στην αγορά εργασίας μετά τον 
κορονοϊό.  

Η έκθεση  «DigComp at Work» και οι κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής περιλαμβάνουν 
πρακτικά μέτρα, βασικές δράσεις, συμβουλές και διαδικτυακούς πόρους για την αξιοποίηση του 
πλαισίου της ΕΕ για την ψηφιακή ικανότητα (DigComp) στη «διαδρομή απασχολησιμότητας» —
από την εκπαίδευση έως τη βιώσιμη απασχόληση και την επιχειρηματικότητα.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1331/MEX_20_1331_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1331/MEX_20_1331_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1327
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1330
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1338/MEX_20_1338_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1338/MEX_20_1338_EN.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/digcomp-work
https://offo.sps.ec.europa.eu/we/•%09https:/ec.europa.eu/jrc/en/publication/digcomp-work-implementation-guide
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1338/MEX_
20_1338_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον επιστημονικό κόμβο του Κοινού Κέντρου 
Ερευνών  
________________________________________________________________________________ 

44. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή συνιστά να μην χορηγείται χρηματοδοτική στήριξη σε 
επιχειρήσεις που έχουν δεσμούς με φορολογικούς παραδείσους 

Βρυξέλλες,  14 Ιουλίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε στα κράτη μέλη να μη χορηγούν χρηματοδοτική στήριξη σε 
επιχειρήσεις που έχουν δεσμούς με χώρες που περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κατάλογο μη 
συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας. Οι περιορισμοί θα πρέπει επίσης να 
εφαρμόζονται σε επιχειρήσεις που έχουν καταδικαστεί για σοβαρά οικονομικά εγκλήματα, 
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της οικονομικής απάτης, της διαφθοράς, της μη 
καταβολής φόρων και υποχρεώσεων κοινωνικής ασφάλισης. Στόχος της σημερινής σύστασης 
είναι να παράσχει καθοδήγηση στα κράτη μέλη σχετικά με τον τρόπο καθορισμού προϋποθέσεων 
για τη χρηματοδοτική στήριξη που αποτρέπουν την κατάχρηση δημόσιων κονδυλίων και να 
ενισχύσει τις διασφαλίσεις κατά των καταχρηστικών φορολογικών πρακτικών σε ολόκληρη την 
ΕΕ, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ. Μέσω του συντονισμού των περιορισμών στη 
χρηματοδοτική στήριξη, τα κράτη μέλη θα αποτρέπουν επίσης αναντιστοιχίες και στρεβλώσεις 
εντός της ενιαίας αγοράς.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1332/IP_20_13

32_EL.pdf 

 

Για Περισσότερες πληροφορίες βλ.: URL 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/recommendation_state_aid_tax_have

ns.pdf 

________________________________________________________________________________ 

45. Αντιμονοπωλιακή πολιτική: Η Επιτροπή ζητά σχολιασμό των δεσμεύσεων που πρότεινε η 
Aspen, με αντικείμενο τη μείωση των τιμών για έξι αντικαρκινικά φάρμακα εκτός πατέντας 
κατά 73 %, για να ανταποκριθεί στις ανησυχίες της Επιτροπής για υπερβολική τιμολόγηση 

Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν παρατηρήσεις σχετικά 
με τις δεσμεύσεις που πρότεινε η Aspen ώστε να ανταποκριθεί στις ανησυχίες της Επιτροπής για 
υπερβολική τιμολόγηση. Η Aspen προτείνει τη μείωση των τιμών της στην Ευρώπη, για έξι 
αντικαρκινικά φάρμακα κρίσιμης σημασίας, κατά 73 % κατά μέσον όρο. Επιπλέον, η Aspen 
προτείνει να εξασφαλιστεί η συνεχής προμήθεια αυτών των φαρμάκων που δεν καλύπτονται από 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για σημαντικό χρονικό διάστημα. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1338/MEX_20_1338_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1338/MEX_20_1338_EN.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/upskilling-life-after-pandemic-commission-launches-new-digital-competence-guidelines
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/upskilling-life-after-pandemic-commission-launches-new-digital-competence-guidelines
https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/council-revises-its-eu-list-non-cooperative-jurisdictions-4_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/news/council-revises-its-eu-list-non-cooperative-jurisdictions-4_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1332/IP_20_1332_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1332/IP_20_1332_EL.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/recommendation_state_aid_tax_havens.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/recommendation_state_aid_tax_havens.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/recommendation_state_aid_tax_havens.pdf
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1347/IP_20_13
47_EL.pdf 
 
For more information 
Questions and Answers: Aspen commitments 
________________________________________________________________________________ 

46. Αντιμετώπιση του κορονοϊού: Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τις «βέλτιστες 
πρακτικές» για την ελάφρυνση καταναλωτών και επιχειρήσεων 

Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για τον κατάλογο «βέλτιστων πρακτικών» 
που συμφωνήθηκε από τον χρηματοπιστωτικό τομέα και από καταναλωτικές και επιχειρηματικές 
οργανώσεις ως συμβολή στην περαιτέρω άμβλυνση των επιπτώσεων της πανδημίας του 
κορονοϊού. Ο κατάλογος αυτός προσδιορίζει συγκεκριμένους τρόπους με τους οποίους οι 
συμμετέχοντες στην αγορά μπορούν να στηρίξουν πολίτες και επιχειρήσεις καθ' όλη τη διάρκεια 
της κρίσης. 

Οι σημερινές «βέλτιστες πρακτικές» καλύπτουν διάφορα ζητήματα, μεταξύ άλλων: 
 αναστολές πληρωμής για καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια, καθώς και για 

ασφαλιστικές εισφορές: τα μέτρα αυτά μπορούν να βοηθήσουν όσους και όσες 
αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, με την αναβολή πληρωμών· 

 βελτίωση της ασφάλειας των πληρωμών χωρίς μετρητά με παράλληλη διασφάλιση ότι οι 
πληρωμές με μετρητά παραμένουν διαθέσιμες για όσους και όσες τις χρειάζονται· 

 διασφάλιση ότι τα δάνεια που αποσκοπούν στην άμβλυνση των επιπτώσεων του 
κορονοϊού χορηγούνται ταχέως, καθώς και ότι τα τέλη και τα επιτόκια που επιβάλλονται 
είναι δίκαια· 

 διεκπεραίωση και καταβολή νόμιμων ασφαλιστικών απαιτήσεων το ταχύτερο δυνατό. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1281/IP_20_12

81_EL.pdf 

 

Περισσότερες πληροφορίες 

Σύνδεσμος προς τις σημερινές «βέλτιστες πρακτικές» 
________________________________________________________________________________ 
 
47. Ταχυδρομικές υπηρεσίες: Η Επιτροπή ξεκινάει διαβούλευση σχετικά με τις ανάγκες του 
ταχυδρομικού τομέα της ΕΕ 

Βρυξέλλες, 14 Ιουλίου 2020 

Η Επιτροπή ξεκίνησε ανοικτή δημόσια διαβούλευση σχετικά με την οδηγία για τις ταχυδρομικές 
υπηρεσίες. Η δημόσια διαβούλευση αποσκοπεί στην αξιολόγηση των επιπτώσεων της οδηγίας 
και στην καλύτερη κατανόηση των αναγκών του ταχυδρομικού τομέα, ιδίως λαμβανομένης 
υπόψη της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1347/IP_20_1347_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1347/IP_20_1347_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1339
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1281/IP_20_1281_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1281/IP_20_1281_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/200714-best-practices-mitigate-impact-pandemic_en
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PSDEvaluation2020
https://ec.europa.eu/growth/sectors/postal-services/legislation_el
https://ec.europa.eu/growth/sectors/postal-services/legislation_el
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Το ερωτηματολόγιο της δημόσιας διαβούλευσης είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ και 
θα παραμείνει ανοικτό έως τις 9 Νοεμβρίου 2020. Βάσει της ανατροφοδότησης που θα ληφθεί 
και περαιτέρω έρευνας, η Επιτροπή φιλοδοξεί να εγκρίνει την αξιολόγηση της οδηγίας για τις 
ταχυδρομικές υπηρεσίες το 2021.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1349/MEX_
20_1349_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

48. Κορονοϊός: Η Επιτροπή ενισχύει την ετοιμότητα για μελλοντικές επιδημικές εξάρσεις 

Βρυξέλλες,  15 Ιουλίου 2020 

Η Επιτροπή παρουσίασε άμεσα βραχυπρόθεσμα μέτρα για την ενίσχυση της ετοιμότητας της ΕΕ 
στον τομέα της υγείας για επιδημικές εξάρσεις της νόσου COVID-19. Ήδη από την αρχή, η 
Επιτροπή συντόνισε την ανταλλαγή πληροφοριών και τις συστάσεις όσον αφορά τις 
διασυνοριακές δράσεις και τα μέτρα στον τομέα της υγείας. Η συνεχής επαγρύπνηση και ταχεία 
αντίδραση από πλευράς της Επιτροπής και των κρατών μελών είναι ζωτικής σημασίας 
προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι μπορεί να περιοριστεί η διασπορά του ιού και ότι μπορούν να 
αποφευχθούν νέοι γενικευμένοι αναγκαστικοί αποκλεισμοί. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1340/IP_20_13
40_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη ετοιμότητα της ΕΕ στον τομέα της υγείας για την 
αντιμετώπιση μελλοντικών επιδημικών εξάρσεων της νόσου COVID-19 
Ενημερωτικό δελτίο: Προετοιμασία της ΕΕ για μελλοντικές εξάρσεις της νόσου COVID-19 
Κορονοϊός: νέα βήματα για μια λύση διαλειτουργικότητας των εφαρμογών ιχνηλάτησης επαφών 
και αποστολής ειδοποιήσεων μέσω κινητών συσκευών  
Ιστότοπος για τον κορονοϊό 
________________________________________________________________________________ 

49. Βραβείο δημοσιογραφίας Lorenzo Natali: ανακοινώθηκαν οι νικητές του 2020 

Βρυξέλλες,  15 Ιουλίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τους νικητές του βραβείου δημοσιογραφίας Lorenzo Natali 
για το 2020: Dayu Zhang της «South China Morning Post», Cécile Schilis Gallego και Marion 
Guegan του δικτύου «Forbidden Stories» και Shola Lawal των «Equal Times». Για σχεδόν τρεις 
δεκαετίες, το βραβείο ανταμείβει την ποιοτική δημοσιογραφία η οποία εστιάζει σε συναρπαστικά 
και συγκινητικά ρεπορτάζ και άρθρα που προβάλλουν θέματα σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1320/IP_20_13
20_EL.pdf 
 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PSDEvaluation2020
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1349/MEX_20_1349_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1349/MEX_20_1349_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/communication-short-term-eu-health-preparedness-future-covid-19-outbreaks_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1340/IP_20_1340_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1340/IP_20_1340_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/communication-short-term-eu-health-preparedness-future-covid-19-outbreaks_el
https://ec.europa.eu/info/files/communication-short-term-eu-health-preparedness-future-covid-19-outbreaks_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_1351
https://ec.europa.eu/newsroom/sante/newsletter-specific-archive-issue.cfm?archtype=specific&newsletter_service_id=327&newsletter_issue_id=24111&page=1&fullDate=Wed%2015%20Jul%202020&lang=default
https://ec.europa.eu/newsroom/sante/newsletter-specific-archive-issue.cfm?archtype=specific&newsletter_service_id=327&newsletter_issue_id=24111&page=1&fullDate=Wed%2015%20Jul%202020&lang=default
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_1320/IP_20_1320_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1320/IP_20_1320_EL.pdf
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Περισσότερες πληροφορίες 
Ιστότοπος του βραβείου δημοσιογραφίας Lorenzo Natali: 
Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
________________________________________________________________________________ 

50. Δίκαιη και απλουστευμένη φορολογία: Η Επιτροπή προτείνει νέα δέσμη μέτρων που θα 
συμβάλει στην ανάκαμψη και την ανάπτυξη της Ευρώπης 

Βρυξέλλες,  15 Ιουλίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια φιλόδοξη νέα δέσμη φορολογικών μέτρων ώστε να 
διασφαλιστεί ότι η φορολογική πολιτική της ΕΕ στηρίζει την οικονομική ανάκαμψη και τη 
μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Ευρώπης. Η δέσμη βασίζεται στους δίδυμους πυλώνες της 
δικαιοσύνης και της απλούστευσης. Η δίκαιη φορολογία παραμένει κορυφαία προτεραιότητα για 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διότι, ως μέσο για την προστασία των δημόσιων εσόδων, θα 
διαδραματίσει σημαντικό ρόλο για την οικονομική ανάκαμψη της ΕΕ βραχυπρόθεσμα και την 
ευημερία μακροπρόθεσμα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1334/IP_20_13

34_EL.pdf 

 

Για περισσότερες πληροφορίες 

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. εδώ : https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-
information-taxation/eu-tax-policy-strategy/taxation-package_en 
Q&A : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1337 
________________________________________________________________________________ 
 

51. Κορονοϊός: Τα δεδομένα κινητικότητας παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη διασπορά και 

τον περιορισμό του κορονοϊού,  συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μελλοντικών μέτρων 

αντιμετώπισης 

Βρυξέλλες,  15 Ιουλίου 2020 

Νέες μελέτες που δημοσιεύτηκαν από το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής αναλύουν τη 
σχέση μεταξύ της ανθρώπινης κινητικότητας και της διασποράς του κορονοϊού, καθώς και την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων περιορισμού της κινητικότητας που αποσκοπούν στην 
ανάσχεση της πανδημίας. Τα πορίσματα βασίζονται σε συγκεντρωτικά και ανωνυμοποιημένα 
δεδομένα θέσης κινητών τηλεφώνων και θα συμβάλουν στη διαμόρφωση βέλτιστων 
προσεγγίσεων που βασίζονται σε δεδομένα για τον τερματισμό των μέτρων περιορισμού, τη 
χαρτογράφηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων των μέτρων εγκλεισμού και τη 
δημιουργία συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης για πιθανές νέες εξάρσεις.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1359/MEX_
20_1359_EN.pdf 
 

https://ec.europa.eu/international-partnerships/lnp
https://ec.europa.eu/international-partnerships/home
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1334/IP_20_1334_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1334/IP_20_1334_EL.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-taxation/eu-tax-policy-strategy/taxation-package_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-taxation/eu-tax-policy-strategy/taxation-package_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-taxation/eu-tax-policy-strategy/taxation-package_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1337
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1337
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1359/MEX_20_1359_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1359/MEX_20_1359_EN.pdf
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Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : 
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/coronavirus-mobility-data-provides-insights-virus-spread-and-
containment-help-inform-future 
________________________________________________________________________________ 

52. Δήλωση της Εκτελεστικής Αντιπροέδρου Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ κατόπιν της σημερινής 
απόφασης του Δικαστηρίου επί της υπόθεσης φορολογικών κρατικών ενισχύσεων της Apple 
στην Ιρλανδία 

Βρυξέλλες,  15 Ιουλίου 2020 

 «Η απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου ακυρώνει την απόφαση που εξέδωσε η Επιτροπή τον 
Αύγουστο του 2016, σύμφωνα με την οποία η Ιρλανδία χορήγησε παράνομη κρατική ενίσχυση 
στην Apple μέσω επιλεκτικών φορολογικών ελαφρύνσεων. Θα μελετήσουμε προσεκτικά την 
απόφαση του Δικαστηρίου και θα εξετάσουμε πιθανά επόμενα βήματα.  

Η απόφαση της Επιτροπής αφορούσε δύο φορολογικές αποφάσεις που εξέδωσε η Ιρλανδία 
σχετικά με την Apple, οι οποίες προσδιόριζαν το φορολογητέο κέρδος των δύο ιρλανδικών 
θυγατρικών της Apple στην Ιρλανδία μεταξύ των ετών 1991 και 2015. Ως αποτέλεσμα των 
αποφάσεων, για παράδειγμα, το 2011, η ιρλανδική θυγατρική της Apple κατέγραψε ευρωπαϊκά 
κέρδη ύψους 22 δισ. δολαρίων ΗΠΑ (περίπου 16 δισ. ευρώ), αλλά βάσει των όρων της 
φορολογικής απόφασης, μόνο ποσό περίπου 50 εκατ. ευρώ θεωρήθηκε φορολογητέο στην 
Ιρλανδία.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1359/MEX_
20_1359_EN.pdf  
________________________________________________________________________________ 

53. Κορονοϊός: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά την ανάληψη δράσης για την προστασία των 
εποχιακών εργαζομένων 

Βρυξέλλες,  16 Ιουλίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει κατευθυντήριες οδηγίες για τη διασφάλιση της προστασίας 
των εποχιακών εργαζομένων στην ΕΕ στο πλαίσιο της πανδημίας του κορονοϊού. Παρέχει 
καθοδήγηση στις εθνικές αρχές, στις επιθεωρήσεις εργασίας και στους κοινωνικούς εταίρους, 
αφενός για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων, της υγείας και της ασφάλειας των εποχιακών 
εργαζομένων και, αφετέρου, για να εξασφαλιστεί ότι οι εποχιακοί εργαζόμενοι γνωρίζουν τα 
δικαιώματά τους. 

Οι διασυνοριακοί εποχιακοί εργαζόμενοι έχουν ευρύ φάσμα δικαιωμάτων, αλλά, λόγω του 
προσωρινού χαρακτήρα της εργασίας τους, μπορεί να είναι πιο ευάλωτοι σε επισφαλείς 
συνθήκες εργασίας και διαβίωσης. Η πανδημία του κορονοϊού ανέδειξε ακόμη περισσότερο τις εν 
λόγω συνθήκες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τις ενέτεινε. Σε μερικές περιπτώσεις, τα 
προβλήματα αυτά μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο εμφάνισης εστιών της νόσου COVID-19. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/jrc/en/news/coronavirus-mobility-data-explains-pandemic-spread-and-helps-design-better-public-responses
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/coronavirus-mobility-data-provides-insights-virus-spread-and-containment-help-inform-future
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/coronavirus-mobility-data-provides-insights-virus-spread-and-containment-help-inform-future
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1359/MEX_20_1359_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1359/MEX_20_1359_EN.pdf
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1342/IP_20_13

42_EL.pdf 

 

Περισσότερες πληροφορίες 

Κατευθυντήριες οδηγίες για τους εποχιακούς εργαζομένους στην ΕΕ στο πλαίσιο της έξαρσης της 
νόσου COVID-19 (16 Ιουλίου 2020) 
Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την άσκηση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων 
κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19 (30 Μαρτίου 2020) 
________________________________________________________________________________ 

54. Ώθηση στην πράσινη ανάκαμψη της ΕΕ: η ΕΕ επενδύει πάνω από 2 δισ. ευρώ σε 140 βασικά 
έργα στο τομέα των μεταφορών για τη δυναμική ανάκαμψη της οικονομίας 

Βρυξέλλες , 16 Ιουλίου 2020 

Η ΕΕ στηρίζει την οικονομική ανάκαμψη στα κράτη μέλη με την εισφορά σχεδόν 2,2 δισ. ευρώ σε 
140 βασικά έργα στον τομέα των μεταφορών. Τα έργα αυτά θα συμβάλουν στην κατασκευή 
ελλειπουσών μεταφορικών συνδέσεων σε ολόκληρη την ήπειρο, στη στήριξη των βιώσιμων 
μεταφορών και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Τα έργα θα λάβουν χρηματοδότηση μέσω του 
μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ), του προγράμματος επιχορηγήσεων της ΕΕ για τη 
στήριξη των υποδομών μεταφορών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1336/IP_20_13
36_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
 Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» 2014-2019 (επισκόπηση ανά χώρα) 
 Πρόσκληση του 2019 στο πλαίσιο του ΜΣΕ – Περισσότερες πληροφορίες για τα επιλεγμένα 

έργα (Φυλλάδιο - 169 σελίδες) 
 Χάρτες των σιδηροδρομικών έργων της ΕΕ 
 Κατάλογος των επιλεγμένων έργων / Κατάλογος των επιλεγμένων έργων (συνδυαστικός 

μηχανισμός) 
 Κατάλογος όλων των επιλεγμένων έργων 
 Ερωτήσεις και απαντήσεις: Πώς επιλέγονται τα έργα; 
 Ευρωπαϊκό έτος σιδηροδρόμων 2021 
 Υποδομές μεταφορών και επενδύσεις 
 INEA - Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων 

________________________________________________________________________________ 

55. Αντιμονοπωλιακή πολιτική: Η Επιτροπή ξεκινά τομεακή έρευνα στο διαδίκτυο των 
πραγμάτων (IoT) όσον αφορά τους καταναλωτές 

Βρυξέλλες,  16 Ιουλίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε έρευνα σχετικά με την τήρηση της αντιμονοπωλιακής 
νομοθεσίας στον τομέα του διαδικτύου των πραγμάτων (IoT) όσον αφορά προϊόντα και 
υπηρεσίες που σχετίζονται με τους καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1342/IP_20_1342_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1342/IP_20_1342_EL.pdf
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22866&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22866&langId=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0330%2803%29
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0330%2803%29
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1336/IP_20_1336_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1336/IP_20_1336_EL.pdf
https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-transport/projects-by-country
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cefpub/cef_transport_map-2019.pdf
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cefpub/cef_transport_map-2019.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/news/2020-07-16-cef/maps_of_eu_railway_projects.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/news/2020-07-16-cef/selected_projects_general_map.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/news/2020-07-16-cef/selected_projects_blending.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/news/2020-07-16-cef/selected_projects_blending.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/news/2020-07-16-cef/all_selected_projects.xlsx
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/news/2020-07-16-cef/qanda_cef_selection.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_364
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure_en
http://ec.europa.eu/inea
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Η τομεακή έρευνα θα επικεντρωθεί σε προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με τους 
καταναλωτές, που συνδέονται σε δίκτυο και που μπορούν να ελεγχθούν εξ αποστάσεως, λ.χ. 
μέσω φωνητικής υποστήριξης ή κινητής συσκευής. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι έξυπνες οικιακές 
συσκευές και οι φορετές συσκευές. Οι γνώσεις σχετικά με την αγορά που θα αποκτηθούν μέσω 
της έρευνας θα συμβάλουν στην επιβολή, από την Επιτροπή, της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού 
στον εν λόγω τομέα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1326/IP_20_13
26_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον δικτυακό τόπο τομεακών ερευνών. 
Η εν λόγω τομεακή έρευνα έπεται σειράς άλλων αντιμονοπωλιακών ερευνών που 
πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια σε τομείς όπως οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τα 
φαρμακευτικά προϊόντα για την ενέργεια και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Περισσότερες 
πληροφορίες διατίθενται στον δικτυακό τόπο τομεακών ερευνών της ΓΔ Ανταγωνισμού. 
________________________________________________________________________________ 
 
56. Πολιτική συνοχής: Η Επιτροπή εγκρίνει επενδύσεις σε έργα επεξεργασίας λυμάτων για ένα 
καθαρότερο θαλάσσιο και χερσαίο περιβάλλον στην Αττική 

Βρυξέλλες,  16 Ιουλίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα έργο επεξεργασίας λυμάτων στην Αττική, αξίας άνω των 176 
εκατ. ευρώ από το Ταμείο Συνοχής. Η επένδυση αφορά την κατασκευή σύγχρονων υποδομών 
αποχέτευσης ώστε να καταστεί δυνατή η ασφαλέστερη διάθεση των λυμάτων στους δήμους 
Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδας, στην Αττική.  

Το έργο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία στα τέλη του 2023.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1365/MEX_
20_1365_EN.pdf  
________________________________________________________________________________ 
 
57. Συγχωνεύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου του ΟΠΑΠ 
από τον όμιλο SAZKA 

Βρυξέλλες,  16 Ιουλίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τον κανονισμό συγκεντρώσεων της ΕΕ, την 
απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου επί του συνόλου του ΟΠΑΠ Α.Ε. από τον τσεχικό όμιλο 
SAZKA Group a.s., ο οποίος τελεί υπό τον έλεγχο της KKCG AG και υπό τον τελικό έλεγχο της 
VALEA Foundation.  

Προ της συναλλαγής, ο ΟΠΑΠ ελεγχόταν από κοινού από τον SAZKA Group και την εταιρεία 
Georgiella Holdings Co. Ltd. O ΟΠΑΠ δραστηριοποιείται στους τομείς της λαχειοφόρου αγοράς, 
των τυχερών παιγνίων και των στοιχημάτων στην Κύπρο και την Ελλάδα.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1326/IP_20_1326_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1326/IP_20_1326_EL.pdf
https://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiries_e_commerce.html
https://ec.europa.eu/competition/antitrust/sector_inquiries.html
https://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/cohesion-fund/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1365/MEX_20_1365_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1365/MEX_20_1365_EN.pdf
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1365/MEX_
20_1365_EN.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες είναι  διαθέσιμες στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό, 
στο δημόσιο μητρώο υποθέσεων, με αριθμό υπόθεσης M.9803. 
________________________________________________________________________________ 
 
58. Βιώσιμη χρηματοδότηση: Η Επιτροπή θεσπίζει νέους κανόνες για τους δείκτες αναφοράς 
της ΕΕ για το κλίμα 

Βρυξέλλες,  17 Ιουλίου 2020 

Στο πλαίσιο του θεματολογίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, 
εγκρίθηκαν νέοι κανόνες, οι οποίοι καθορίζουν τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις των δεικτών 
αναφοράς της ΕΕ για το κλίμα, καθώς και ορισμένες απαιτήσεις γνωστοποίησης 
περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) παραγόντων.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1371/MEX_
20_1371_EN.pdf 
 
Οι νέοι κανόνες είναι διαθέσιμοι εδώ : https://ec.europa.eu/info/business-economy-
euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-climate-benchmarks-and-benchmarks-esg-
disclosures_en 
________________________________________________________________________________ 
 
59. Η Επιτροπή χαιρετίζει τον τελικό κατάλογο αξιολόγησης για αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη 

Βρυξέλλες,  17 Ιουλίου 2020 

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τον τελικό κατάλογο αξιολόγησης για αξιόπιστη 
τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), τον οποίο κατάρτισε η ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για 
την ΤΝ, εφαρμόζοντας τις κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας που εκπονήθηκαν τα τελευταία 
έτη. Μέσω ενός διαδικτυακού εργαλείου, θα χρησιμεύσει ως κατάλογος ελέγχου δεοντολογίας, 
βάσει του οποίου επιχειρήσεις και οργανισμοί θα αξιολογούν την προσήλωσή τους στις 
κατευθυντήριες γραμμές και θα λαμβάνουν οδηγίες για τη βελτίωσή τους.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1371/MEX_
20_1371_EN.pdf 
 
Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον κατάλογο αξιολόγησης εδώ : 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/artificial-intelligence-commission-welcomes-
opportunities-offered-final-assessment-list και για τις δράσεις της Επιτροπής για την τεχνητή 
νοημοσύνη εδώ : https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/artificial-intelligence 
________________________________________________________________________________ 

60. Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: η Επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για τα εθνικά 
δικαστήρια που χειρίζονται τη γνωστοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών 

Βρυξέλλες,  20 Ιουλίου 2020 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1365/MEX_20_1365_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1365/MEX_20_1365_EN.pdf
https://ec.europa.eu/competition/
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_merger_ongoing
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_9803
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1371/MEX_20_1371_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1371/MEX_20_1371_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-climate-benchmarks-and-benchmarks-esg-disclosures_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-climate-benchmarks-and-benchmarks-esg-disclosures_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-climate-benchmarks-and-benchmarks-esg-disclosures_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-climate-benchmarks-and-benchmarks-esg-disclosures_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/682761
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/682761
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-level-expert-group-artificial-intelligence
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-level-expert-group-artificial-intelligence
https://futurium.ec.europa.eu/en/european-ai-alliance/pages/altai-assessment-list-trustworthy-artificial-intelligence
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1371/MEX_20_1371_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1371/MEX_20_1371_EN.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/683108
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/artificial-intelligence-commission-welcomes-opportunities-offered-final-assessment-list
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/artificial-intelligence-commission-welcomes-opportunities-offered-final-assessment-list
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/artificial-intelligence
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/artificial-intelligence
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την προστασία των εμπιστευτικών 
πληροφοριών από τα εθνικά δικαστήρια στο πλαίσιο διαδικασιών ιδιωτικής επιβολής του δικαίου 
ανταγωνισμού της ΕΕ. 

Προηγήθηκε στοχευμένη δημόσια διαβούλευση που δρομολόγησε η Επιτροπή στις 29 Ιουλίου 
2019, με την οποία κάλεσε τους ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους 
σχετικά με το σχέδιο ανακοίνωσης. Κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης, η Επιτροπή 
έλαβε απαντήσεις από διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς, οι οποίες επιβεβαίωσαν την ανάγκη 
για περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με τη γνωστοποίηση των αποδεικτικών στοιχείων. 

Η οδηγία σχετικά με τις αγωγές αποζημίωσης για παραβάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας 
βοηθά τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να αξιώνουν αποζημίωση αν είναι θύματα παραβιάσεων 
των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1369/IP_20_13
69_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αγωγές αποζημίωσης για παραβίαση της 
αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας είναι διαθέσιμες εδώ. 
________________________________________________________________________________ 

61. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει στήριξη για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές στην Ιρλανδία 

Βρυξέλλες,  20 Ιουλίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ένα 
καθεστώς στήριξης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ιρλανδία. 
Το μέτρο θα συμβάλει στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της ΕΕ χωρίς να στρεβλώνει 
αδικαιολόγητα τον ανταγωνισμό. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1370/IP_20_13
70_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

62. Ανθρωπιστική βοήθεια: 64 εκατ. EUR για τα πλέον ευάλωτα άτομα στη Μεσημβρινή 
Αφρική 

Βρυξέλλες,  20 Ιουλίου 2020 

Η Επιτροπή παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 64,7 εκατ. ευρώ για χώρες της περιοχής της 
Μεσημβρινής Αφρικής με σκοπό να συμβάλει στη στήριξη ατόμων που έχουν ανάγκη για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, των ακραίων καιρικών συνθηκών, όπως η 
παρατεταμένη ξηρασία στην περιοχή, και άλλων κρίσεων. 

Περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο: Μεσημβρινή Αφρική και Ινδικός Ωκεανός 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_19_4809
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_19_4809
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_14_1580
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1369/IP_20_1369_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1369/IP_20_1369_EL.pdf
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/directive_en.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1370/IP_20_1370_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1370/IP_20_1370_EL.pdf
https://ec.europa.eu/echo/where/africa/southern-africa_en
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1374/IP_20_13
74_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

63. Πολιτική για την Αρκτική: Η ΕΕ ξεκινά διαβούλευση σχετικά με τη μελλοντική της 
προσέγγιση 

Βρυξέλλες,  20 Ιουλίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης δρομολόγησαν από 
κοινού δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη μελλοντική πορεία της πολιτικής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την Αρκτική. Η διαβούλευση θα δώσει έναυσμα για έναν ευρύ προβληματισμό 
σχετικά με την πολιτική της ΕΕ για την Αρκτική ενόψει των νέων προκλήσεων και ευκαιριών, 
συμπεριλαμβανομένων των φιλοδοξιών της ΕΕ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας. Σκοπός της διαβούλευσης είναι η συγκέντρωση απόψεων σχετικά με τα δυνατά 
σημεία και τις ελλείψεις της υφιστάμενης πολιτικής, με σκοπό την ενδεχόμενη προετοιμασία 
επικαιροποιημένης προσέγγισης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1318/IP_20_13
18_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
Δημόσια διαβούλευση 
Κοινή ανακοίνωση σχετικά με μια ολοκληρωμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
Αρκτική 
________________________________________________________________________________ 
 
64. Εισαγωγικές παρατηρήσεις της Προέδρου φον ντερ Λάιεν στην κοινή συνέντευξη Τύπου με 
τον Πρόεδρο Μισέλ μετά την έκτακτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που 
πραγματοποιήθηκε στις 17-21 Ιουλίου 2020 
 
Βρυξέλλες,  21 Ιουλίου 2020 

Ευχαριστώ πολύ. 
Κυρίες και κύριοι, 
Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, για 
τις τεράστιες προσπάθειες που κατέβαλε και για την επιμονή του. Η επιτυχία του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου αποτελεί και δική του επιτυχία. 

Και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Άνγκελα Μέρκελ για την εξαιρετική καθοδήγηση που παρείχε. 
Διαπραγματευτήκαμε επί μερόνυχτα - πάνω από 90 ώρες- αλλά άξιζε τον κόπο. Η συμφωνία αυτή 
δείχνει ότι η Ευρώπη είναι ικανή να αναλάβει δράση. 

Μια διαδεδομένη προκατάλειψη για την Ευρώπη είναι ότι κάνουμε «πολύ λίγα, πολύ αργά». Και 
όμως, εδώ βλέπουμε το αντίθετο. Στα τέλη Απριλίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μάς ανέθεσε να 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1374/IP_20_1374_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1374/IP_20_1374_EL.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUArcticConsultation2020
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUArcticConsultation2020
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUArcticConsultation2020
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/api/files/document/print/el/ip_20_1318/IP_20_1318_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1318/IP_20_1318_EL.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUArcticConsultation2020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52016JC0021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52016JC0021
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σχεδιάσουμε μια δέσμη μέτρων ανάκαμψης. Σήμερα, μόλις δύο μήνες μετά, έχουμε το 
NextGenerationEU, το οποίο εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_1388/
STATEMENT_20_1388_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

65. Ένταξη των μεταναστών: Η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση και δρομολογεί 
πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τη σύσταση ομάδας εμπειρογνωμόνων με θέμα τις 
απόψεις των μεταναστών 

Βρυξέλλες,  22 Ιουλίου 2020 

Η Επιτροπή ξεκινά σήμερα δημόσια διαβούλευση σε όλη την ΕΕ με σκοπό να συγκεντρώσει 
απόψεις σχετικά με νέες δράσεις που θα μπορούσαν να αναληφθούν σε επίπεδο ΕΕ για να 
προωθηθεί η ένταξη και η κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών και των ατόμων που 
προέρχονται από οικογένειες μεταναστών. Η Επιτροπή δρομολόγησε επίσης πρόσκληση 
υποβολής υποψηφιοτήτων για τη σύσταση ομάδας εμπειρογνωμόνων που θα αποτελείται από 
άτομα που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών οι οποίοι θα συμμετάσχουν στη χάραξη 
και την εφαρμογή πολιτικών για τη μετανάστευση, το άσυλο και την ένταξη. Η συμμετοχή των 
μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων έχει ουσιαστική σημασία για την 
αποτελεσματικότητα των πολιτικών και την καλύτερη προσαρμογή τους στις επιτόπιες ανάγκες. 

Η δημόσια διαβούλευση θα είναι διαθέσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ έως τις 21 
Οκτωβρίου 2020. Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για συμμετοχή στην ομάδα 
εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής με θέμα τις απόψεις των μεταναστών θα είναι ανοικτή έως τις 
21 Σεπτεμβρίου. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1364/IP_20_13
64_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την ενσωμάτωση και την ένταξη των μεταναστών και των 
ατόμων που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών 
Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για συμμετοχή στην ομάδα εμπειρογνωμόνων της 
Επιτροπής με θέμα τις απόψεις των μεταναστών [link tbc] 
Ευρωπαϊκός δικτυακός τόπος για την ένταξη 
________________________________________________________________________________ 
 
66. Πράσινη ανάκαμψη: Η Επιτροπή ξεκινάει δημόσια διαβούλευση για τις υπεράκτιες 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

Βρυξέλλες,  22 Ιουλίου 2020 

Η Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη μελλοντική στρατηγική της ΕΕ για τις 
υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η οποία θα εγκριθεί εντός του τρέχοντος έτους.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_1388/STATEMENT_20_1388_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_1388/STATEMENT_20_1388_EN.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/consultationintegrationmigrants
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=calls.calls_for_app&Lang=EL
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=calls.calls_for_app&Lang=EL
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=calls.calls_for_app&Lang=EL
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1364/IP_20_1364_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1364/IP_20_1364_EL.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/consultationintegrationmigrants
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/consultationintegrationmigrants
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=calls.calls_for_app&Lang=EL
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=calls.calls_for_app&Lang=EL
https://ec.europa.eu/migrant-integration/
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/OffshoreRenewableEnergyStrategySurvey


07 ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 - 39 
 

Η στρατηγική θα στηρίξει την ανάπτυξη και την ενσωμάτωση των υπεράκτιων πηγών στο 
ενεργειακό μείγμα της ΕΕ, στηρίζοντας τους κλιματικούς μας στόχους για το 2030 και το 2050. Η 
στρατηγική θα περιγράφει μια νέα προσέγγιση για την αξιοποίηση του υπεράκτιου δυναμικού 
ανανεώσιμης ενέργειας της Ευρώπης με βιώσιμο τρόπο και χωρίς αποκλεισμούς και θα συμβάλει 
στην υπέρβαση των υφιστάμενων εμποδίων. 

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 24 Σεπτεμβρίου.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1391/MEX_
20_1391_EN.pdf  
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ, καθώς και στην ειδική ιστοσελίδα «Πείτε την 
άποψή σας». 
________________________________________________________________________________ 
 
67. Παγκόσμια Αντίδραση στον Κορονοϊό: Η ΕΕ στηρίζει την έρευνα για εμβόλια με άλλα 100 
εκατ. ευρώ 

Βρυξέλλες,  22 Ιουλίου 2020 

Η Επιτροπή θα συγχρηματοδοτήσει με 100 εκατ. ευρώ μια πρόσκληση υποβολής προτάσεων που 
δημοσίευσε ο Συνασπισμός για Καινοτομίες Επιδημιολογικής Ετοιμότητας (CEPI) για τη στήριξη 
της ταχείας ανάπτυξης εμβολίων κατά του κορονοϊού.  

Η στήριξη της ΕΕ εντάσσεται στη δέσμευση της Επιτροπής να επενδύσει 1 δισ. ευρώ από το 
ενωσιακό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων 2020» σε επειγόντως αναγκαία έρευνα 
και καινοτομία για την ανάπτυξη διαγνωστικών τεστ, θεραπειών, εμβολίων και άλλων εργαλείων 
πρόληψης για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορονοϊού.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1391/MEX_
20_1391_EN.pdf  
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων είναι διαθέσιμες 
εδώ, ενώ πληροφορίες για το πώς η έρευνα και η καινοτομία της ΕΕ στηρίζουν τον αγώνα κατά 
του κορονοϊού και την ανάκαμψη είναι διαθέσιμες εδώ.  

________________________________________________________________________________ 
 
68. Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή : Ανοιχτή η υποβολή υποψηφιοτήτων για 
το Βραβείο αλληλεγγύης πολιτών της ΕΟΚΕ, το οποίο είναι αφιερωμένο στην καταπολέμηση 
του κορωνοϊού 
 

Βρυξέλλες,  22 Ιουλίου 2020 

Η ΕΟΚΕ θα βραβεύσει έως και 29 πρωτοβουλίες αλληλεγγύης που έχουν αναληφθεί στην ΕΕ 
και στο Ηνωμένο Βασίλειο για την καταπολέμηση της νόσου COVID-19 και για τον μετριασμό 
των καταστροφικών της πληγμάτων. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1391/MEX_20_1391_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1391/MEX_20_1391_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/preparing-eu-strategy-offshore-renewables-have-your-say-2020-jul-16_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12517-Offshore-renewable-energy-strategy
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12517-Offshore-renewable-energy-strategy
https://cepi.net/
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation/financing-innovation_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1391/MEX_20_1391_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1391/MEX_20_1391_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-eu-supports-vaccine-research-additional-eu100-million-2020-jul-22_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation_en
www.eesc.europa.eu/civilsolidarityprize
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Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) διοργανώνει το Βραβείο αλληλεγγύης 
πολιτών, ένα εφάπαξ βραβείο με το ειδικό θέμα «Η κοινωνία των πολιτών κατά της COVID-19», 
το οποίο φέτος θα αντικαταστήσει το εμβληματικό ετήσιο Βραβείο της κοινωνίας των πολιτών 
που απονέμει η ΕΟΚΕ.  

Το Βραβείο αλληλεγγύης πολιτών θα τιμήσει δημιουργικές και αποτελεσματικές πρωτοβουλίες 
μεμονωμένων ατόμων, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και ιδιωτικών εταιρειών για την 
εξαίρετη συμβολή τους στην αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που προκάλεσε η 
πανδημία COVID-19 και στην καταπολέμηση των σοβαρών και πολλαπλών επιπτώσεών της, 
ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και συμβάλλοντας στη δημιουργία 
μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας η οποία θεμελιώνεται στις κοινές αξίες της ΕΕ.  

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η 30ή Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12.00. Η τελετή 
απονομής του βραβείου θα πραγματοποιηθεί κατά τη σύνοδο ολομέλειας της ΕΟΚΕ τον 
Ιανουάριο του 2021. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://www.eesc.europa.eu/el/agenda/our-events/events/civil-solidarity-prize 
________________________________________________________________________________ 

69. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν 
παρατηρήσεις σχετικά με τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις 
περιφερειακού χαρακτήρα 

Βρυξέλλες, 23 Ιουλίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση καλώντας όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να 
υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με το σχέδιο αναθεωρημένων κατευθυντήριων 
γραμμών της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα («κατευθυντήριες 
γραμμές για τις περιφερειακές ενισχύσεις»). Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να απαντήσουν 
στη διαβούλευση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1385/IP_20_13

85_EL.pdf 

________________________________________________________________________________ 

70. Παγκόσμια αντίδραση στον κορονοϊό: Ανθρωπιστική αερογέφυρα της ΕΕ και 70 εκατ. ευρώ 
πρόσθετης βοήθειας για την Υεμένη 

Βρυξέλλες, 23 Ιουλίου 2020 

Μια νέα πτήση ανθρωπιστικής αερογέφυρας της ΕΕ αναχώρησε από τη Λιέγη, Βέλγιο, με ιατρικές 
και άλλες βασικές προμήθειες για την ενίσχυση της ανθρωπιστικής δράσης στην Υεμένη. 
Συνολικά, διατίθενται πάνω από 220 τόνοι ζωτικών ειδών στους πιο ευάλωτους πολίτες της 
Υεμένης. Η δράση διευκολύνθηκε από τις συνεργατικές προσπάθειες της Σουηδίας και της ΕΕ. 

Η εν λόγω αερογέφυρα ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ αντιμετωπίζει τα προβλήματα και τους 
περιορισμούς εφοδιαστικής στον απόηχο της πανδημίας του κορονοϊού, καθώς έχουν 
διαταραχτεί σοβαρά οι συνήθεις γραμμές εφοδιασμού. Επιπλέον, η ΕΕ χορηγεί πρόσθετο ποσό 

https://www.eesc.europa.eu/el/agenda/our-events/events/civil-solidarity-prize
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1385/IP_20_1385_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1385/IP_20_1385_EL.pdf
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ύψους 70 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της βοήθειας σε όλη την Υεμένη, με αποτέλεσμα να 
ανέλθει η ανθρωπιστική βοήθεια το 2020 σε 115 εκατ. ευρώ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1384/IP_20_13
84_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Η ανθρωπιστική αερογέφυρα της ΕΕ 
Επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ στην Υεμένη 
________________________________________________________________________________ 
 
71. Η BRITE HELLAS στις 64 νεοσύστατες επιχειρήσεις που λαμβάνουν 307 εκατ. ευρώ  

Βρυξέλλες, 23 Ιουλίου 2020 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (ΕΣΚ) χορήγησε πάνω από 307 εκατομμύρια ευρώ σε 64 
καινοτόμους νεοσύστατες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που συμβάλλουν στην επίτευξη των 
στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του Σχεδίου Ανάκαμψης για την Ευρώπη.  

Οι επιλεγείσες προτάσεις περιλαμβάνουν από πρωτοπόρες λύσεις για την αυτοκινητοβιομηχανία, 
την αεροδιαστημική και τη ναυτιλία μέχρι προηγμένα υλικά και τεχνολογίες του Διαδικτύου των 
Πραγμάτων.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1398/MEX_
20_1398_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ, ενώ εδώ θα βρείτε πληροφορίες για τη 
συμβολή της έρευνας και της καινοτομίας στην Πράσινη Συμφωνία. 
________________________________________________________________________________ 
 
72. Ομιλία της Προέδρου φον ντερ Λάιεν στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σχετικά με τα συμπεράσματα της ειδικής συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που 
πραγματοποιήθηκε στις 17-21 Ιουλίου 2020 

Βρυξέλλες, 23 Ιουλίου 2020 

Εξακόσιες χιλιάδες. 
Εξακόσιες χιλιάδες θύματα του φονικού αυτού ιού. Εξακόσιες χιλιάδες ζωές που έληξαν πρόωρα. 
Εξακόσιες χιλιάδες ιστορίες που έμειναν στη μέση. Εξακόσιες χιλιάδες οικογένειες που έμειναν 
μισές. 
Αυτές οι εξακόσιες χιλιάδες θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη και στην καρδιά μας. 
Γνωρίζουμε όμως ότι το κακό δεν έχει τελειώσει. Δυστυχώς, όχι ακόμη. 
Και πίσω από αυτή τη θλιβερή πομπή των θυμάτων, βλέπουμε τον τρομερό αντίκτυπο στην 
οικονομία μας. 
Οι πολίτες μας, οι εργαζόμενοι, οι επιχειρήσεις μας, όλος ο κόσμος υποφέρει κι όλος ο κόσμος 
αγωνίζεται. 
Η πανδημία μάς έπληξε στην αρχή της χρονιάς. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1384/IP_20_1384_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1384/IP_20_1384_EL.pdf
https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/humanitarian-air-bridge_en
https://ec.europa.eu/echo/where/middle-east/yemen_en
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/european-innovation-council-eic-pilot
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_el
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/cap/h2020/eic-smeinst-2018-2020/1900113-eic_list_for_public_accelerator_19_may_2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1398/MEX_20_1398_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1398/MEX_20_1398_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/first-green-deal-funding-european-innovation-council-awards-over-eu307-million-64-startups-set-support-recovery-plan-europe-2020-jul-23_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal_el
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/speech_20_1396/SPE
ECH_20_1396_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

73. Υλοποίηση μιας Ένωσης Ασφάλειας: πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της παιδικής 
σεξουαλικής κακοποίησης, των ναρκωτικών και των παράνομων πυροβόλων όπλων 

Βρυξέλλες,  24 Ιουλίου 2020 

Η Επιτροπή παρουσιάζει 3 άμεσες πρωτοβουλίες για την υλοποίηση της στρατηγικής για μια 
Ένωση Ασφάλειας: μια στρατηγική της ΕΕ για την πιο αποτελεσματική καταπολέμηση της 
παιδικής κακοποίησης· ένα νέο θεματολόγιο και σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ναρκωτικά και ένα 
σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη διακίνηση πυροβόλων όπλων. Όλες αυτές οι απειλές απαιτούν την 
ανάληψη αποφασιστικής δράσης σε επίπεδο ΕΕ, καθώς είναι διασυνοριακής φύσης και ενεργές 
τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός αυτού. Επιπλέον, έχουν επιδεινωθεί από την πανδημία του 
κορονοϊού — ιδίως η παιδική σεξουαλική κακοποίηση, η οποία αποδεδειγμένα οξύνθηκε λόγω 
της φυσικής απομόνωσης και της αυξημένης διαδικτυακής δραστηριότητας. Η καταπολέμηση της 
διακίνησης ναρκωτικών και πυροβόλων όπλων είναι καίριας σημασίας για τη δράση κατά του 
οργανωμένου εγκλήματος, που αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την εσωτερική ασφάλεια 
στην Ευρώπη. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1380/IP_20_13

80_EL.pdf 

 

Περισσότερες πληροφορίες 

Ερωτήσεις και απαντήσεις: Υλοποίηση μιας Ένωσης Ασφάλειας 
Δελτίο Τύπου: Στρατηγική της ΕΕ για την Ένωση Ασφάλειας: συνδέοντας τις κουκίδες σε ένα νέο 
οικοσύστημα ασφάλειας 
Ανακοίνωση σχετικά με τη στρατηγική για την Ένωση Ασφάλειας 
Σχετικά με την καταπολέμηση της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης: 
 Ανακοίνωση σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για μια πιο αποτελεσματική καταπολέμηση της 

παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης 
 Δραστηριότητες της Επιτροπής για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική 

κακοποίηση 
 Οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης 

Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και την αντικατάσταση 
της απόφασης-πλαισίου 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 

 Παγκόσμια συμμαχία WePROTECT για την εξάλειψη της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών 
στο διαδίκτυο 

Σχετικά με την καταπολέμηση των παράνομων ναρκωτικών: 
 Ανακοίνωση σχετικά με το νέο θεματολόγιο και σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ναρκωτικά για 

την περίοδο 2021-2025 
 Τελική αξιολόγηση της στρατηγικής της ΕΕ για τα ναρκωτικά για την περίοδο 2013-2020 και 

του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα ναρκωτικά για την περίοδο 2017-2020 και σύνοψη 
 Δραστηριότητες της Επιτροπής για την καταπολέμηση των παράνομων ναρκωτικών 

Σχετικά με την καταπολέμηση της διακίνησης πυροβόλων όπλων: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/speech_20_1396/SPEECH_20_1396_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/speech_20_1396/SPEECH_20_1396_EN.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20200724_com-2020-607-commission-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20200724_com-2020-607-commission-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20200724_com-2020-606-commission-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20200724_com-2020-608-commission-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1380/IP_20_1380_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1380/IP_20_1380_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1381
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1379
https://ec.europa.eu/info/files/communication-commission-eu-security-union-strategy_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20200724_com-2020-607-commission-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/cybercrime/child-sexual-abuse_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/cybercrime/child-sexual-abuse_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32011L0093
https://www.weprotect.org/
https://www.weprotect.org/
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20200724_com-2020-606-commission-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20200724_swd-2020-150-commission-staff-working-document_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20200724_swd-2020-151-commission-staff-working-document_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/drug-control_en
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 Ανακοίνωση σχετικά με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη διακίνηση πυροβόλων όπλων για την 
περίοδο 2020-2025 

 Δραστηριότητες της Επιτροπής για την καταπολέμηση της διακίνησης πυροβόλων όπλων 
________________________________________________________________________________ 

74. Στρατηγική της ΕΕ για την Ένωση Ασφάλειας: συνδέοντας τις κουκίδες σε ένα νέο 
οικοσύστημα ασφάλειας 

Βρυξέλλες,  24 Ιουλίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει νέα στρατηγική της ΕΕ για την Ένωση Ασφάλειας για την 
περίοδο 2020-2025, η οποία επικεντρώνεται σε τομείς προτεραιότητας στους οποίους η ΕΕ 
μπορεί να προσφέρει προστιθέμενη αξία για τη στήριξη των κρατών μελών στην ενίσχυση της 
ασφάλειας για όλους όσοι ζουν στην Ευρώπη. Από την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του 
οργανωμένου εγκλήματος ως την πρόληψη και τον εντοπισμό υβριδικών απειλών και την αύξηση 
της ανθεκτικότητας των υποδομών ζωτικής σημασίας μας, ως την προώθηση της 
κυβερνοασφάλειας και την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας, η στρατηγική καθορίζει 
τα εργαλεία και τα μέτρα που πρέπει να αναπτυχθούν κατά τα επόμενα 5 έτη για την 
κατοχύρωση της ασφάλειας στο φυσικό και ψηφιακό περιβάλλον μας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1379/IP_20_13
79_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση σχετικά με τη στρατηγική της EE για την Ένωση Ασφάλειας 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Υλοποίηση της Ένωσης Ασφάλειας 
Δελτίο Τύπου: Υλοποίηση μιας Ένωσης Ασφάλειας: πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, των ναρκωτικών και των παράνομων πυροβόλων όπλων 
Ένωση Ασφάλειας — Ιστότοπος της Επιτροπής 
________________________________________________________________________________ 

75. Ασφάλεια των δικτύων 5G: έκθεση των κρατών μελών σχετικά με την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί ως προς την εφαρμογή της εργαλειοθήκης της ΕΕ και την ενίσχυση των μέτρων 
προστασίας 

Βρυξέλλες,  24 Ιουλίου 2020 

Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της γερμανικής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 

Τα κράτη μέλη της ΕΕ, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ENISA, του 
οργανισμού της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια, δημοσίευσαν έκθεση σχετικά με την πρόοδο που 
έχει σημειωθεί ως προς την εφαρμογή της κοινής εργαλειοθήκης της ΕΕ με μέτρα μετριασμού, η 
οποία συμφωνήθηκε από τα κράτη μέλη και εγκρίθηκε με ανακοίνωση της Επιτροπής τον 
Ιανουάριο του 2020. Η εργαλειοθήκη καθορίζει κοινή προσέγγιση με βάση αντικειμενική 
αξιολόγηση των προσδιορισθέντων κινδύνων και αναλογικά μέτρα μετριασμού για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων για την ασφάλεια που σχετίζονται με την ανάπτυξη των δικτύων 5G, 
της πέμπτης γενιάς δικτύων κινητών επικοινωνιών. 
 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20200724_com-2020-608-commission-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/trafficking-in-firearms_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-commission-eu-security-union-strategy_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1379/IP_20_1379_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1379/IP_20_1379_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/communication-commission-eu-security-union-strategy_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_1381
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1380
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-security-union-strategy_el
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/683481
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_123
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1378/IP_20_13
78_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Έκθεση προόδου για την εφαρμογή της κοινής εργαλειοθήκης της ΕΕ 
Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ασφαλή εγκατάσταση του 5G στην ΕΕ 
Εργαλειοθήκη της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια των δικτύων 5G 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ιστότοπος της ομάδας συνεργασίας NIS 
________________________________________________________________________________ 

76. Αντιμετώπιση του κορονοϊού: συμμετοχή των κεφαλαιαγορών στην ανάκαμψη της 
Ευρώπης 

Βρυξέλλες,  24 Ιουλίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής της για την ανάκαμψη από την 
κρίση που προκάλεσε η πανδημία κορονοϊού, ενέκρινε σήμερα δέσμη μέτρων για την ανάκαμψη 
των κεφαλαιαγορών. Στις 28 Απριλίου, η Επιτροπή είχε ήδη προτείνει μία δέσμη μέτρων για τις 
τράπεζες ώστε να διευκολυνθεί η χορήγηση δανείων σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε ολόκληρη 
την ΕΕ. Σκοπός των σημερινών μέτρων είναι να διευκολύνουν τη στήριξη των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων από τις κεφαλαιαγορές ώστε να ανακάμψουν από την κρίση. Η δέσμη μέτρων 
προτείνει στοχευμένες αλλαγές των κανόνων για τις κεφαλαιαγορές, οι οποίες θα ενθαρρύνουν 
την αύξηση των επενδύσεων στην οικονομία, θα επιτρέψουν την ταχεία ανακεφαλαιοποίηση των 
επιχειρήσεων και θα αυξήσουν την ικανότητα των τραπεζών να χρηματοδοτήσουν την 
ανάκαμψη. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1382/IP_20_13

82_EL.pdf 

 

Περισσότερες πληροφορίες 

Σύνδεσμος προς τη σημερινή δέσμη μέτρων 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
________________________________________________________________________________ 

77. Παγκόσμια αντίδραση στον κορονοϊό: ανθρωπιστική γέφυρα της ΕΕ προς το Ιράκ και νέα 
χρηματοδότηση 

Βρυξέλλες,  27 Ιουλίου 2020 

Έφθασε στο Ιράκ η τελευταία πτήση στο πλαίσιο σειράς επιχειρήσεων ανθρωπιστικής 
αερογέφυρας της ΕΕ, με πάνω από 40 τόνους ιατρικών προμηθειών και ειδών έκτακτης ανάγκης 
για την ενίσχυση της ανθρωπιστικής δράσης. Η πτήση αυτή εντάσσεται στις συνεχιζόμενες 
δράσεις υποστήριξης της «Ομάδας Ευρώπη» (Team Europe) για την παροχή βοήθειας στο 
πλαίσιο της μεγαλύτερης ανθρωπιστικής κρίσης στον κόσμο, η οποία επιδεινώνεται λόγω των 
περιορισμών που έχουν επιβληθεί στις μεταφορές μετά την πανδημία του κορονοϊού. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1378/IP_20_1378_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1378/IP_20_1378_EL.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/683481
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/667132
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/667123
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_127
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/nis-cooperation-group
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_740
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_740
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1382/IP_20_1382_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1382/IP_20_1382_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/200722-proposal-capital-markets-recovery_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1377
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Η ΕΕ παρέχει επίσης νέα δέσμη ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους 35 εκατομμυρίων ευρώ για να 
βοηθήσει τα θύματα της σύγκρουσης και των αναγκαστικών εκτοπίσεων στο Ιράκ και για να 
ενισχύσει την αντιμετώπιση του κορονοϊού. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1414/IP_20_14
14_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  
Η ανθρωπιστική αερογέφυρα της ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

78. Κορονοϊός: Η Επιτροπή δημοσιεύει πρόσκληση για εταιρικές σχέσεις καινοτόμου 
αντίδρασης και ανάκαμψης μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ 

Βρυξέλλες,  27 Ιουλίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θεματικές 
εταιρικές σχέσεις, οι οποίες θα διαχειριστούν διαπεριφερειακά καινοτόμα έργα με τα οποία θα 
στηριχθεί η αντίδραση στην πανδημία του κορονοϊού και η ανάκαμψη ύστερα από αυτήν. Στόχος 
της πρόσκλησης είναι να βοηθήσει τις περιφέρειες να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες που 
προκύπτουν από την κρίση, να αναπτύξουν ανθεκτικότητα και να βασιστούν στον πράσινο και τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό για την ανάκαμψη των τομέων που έχουν πληγεί περισσότερο, όπως η 
υγεία και ο τουρισμός. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1408/IP_20_14
08_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Σύνδεσμος προς την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
Σύνδεσμος προς τη δήλωση προστασίας της ιδιωτικής ζωής 
________________________________________________________________________________ 
 
79. Επενδυτικό σχέδιο στηρίζει το πρώτο ιταλικό κεφάλαιο επενδύσεων στην οικονομία του 
διαστήματος 

Βρυξέλλες,  27 Ιουλίου 2020 

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων επενδύει 30 εκατ. ευρώ στην «Primo Space», ένα ιταλικό 
κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών αρχικού σταδίου που επικεντρώνεται στις διαστημικές 
νεοφυείς επιχειρήσεις.  
Η χρηματοδότηση υποστηρίζεται από το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη, το πρόγραμμα 
έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ορίζων 2020» και το νέο πιλοτικό 
πρόγραμμα του InnovFin για επενδύσεις στον τομέα του διαστήματος.  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1415/MEX_
20_1415_EN.pdf 

Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1414/IP_20_1414_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1414/IP_20_1414_EL.pdf
https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/humanitarian-air-bridge_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-expressions-of-interest/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-expressions-of-interest/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-expressions-of-interest/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1408/IP_20_1408_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1408/IP_20_1408_EL.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-expressions-of-interest/
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/tender/pdf/interregional_innovation/privacy.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1415/MEX_20_1415_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1415/MEX_20_1415_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1417
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________________________________________________________________________________ 
 
80. Κορονοϊός: Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ξεκλειδώνουν 100 εκατ. 
ευρώ για τις επιχειρήσεις 

Βρυξέλλες,  28 Ιουλίου 2020 

Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων εκπόνησαν μια δέσμη μέτρων για τη στήριξη 
της αγοράς κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών και των καινοτόμων εταιρειών που έχουν 
πληγεί από την πανδημία του κορονοϊού.  
Τα μέτρα, τα οποία διοχετεύονται μέσω της διευκόλυνσης InnovFin Equity στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων 2020», μεταφράζονται σε πρόσθετη ρευστότητα για την ενίσχυση της 
κεφαλαιακής βάσης των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των εταιρειών μέσης 
κεφαλαιοποίησης.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1418/MEX_
20_1418_EN.pdf 
 
Τα νέα μέτρα στήριξης θα υλοποιηθούν βάσει πρόσκλησης για έκφραση ενδιαφέροντος. 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου.  
________________________________________________________________________________ 
 
81. Από το εργαστήριο στην αγορά: πάνω από 8 εκατ. ευρώ για να αξιοποιηθούν τα 
αποτελέσματα ερευνών 

Βρυξέλλες,  28 Ιουλίου 2020 

Η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι 55 ερευνητές έλαβαν από 150 000 ευρώ υπό μορφή επιχορηγήσεων 
«Proof of Concept» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ), για να διερευνήσουν τις 
εμπορικές και κοινωνικές προοπτικές που έχουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1418/MEX_
20_1418_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου του ΕΣΕ, ο κατάλογος των 
55 επιχορηγούμενων ερευνητών είναι διαθέσιμος εδώ, ενώ εδώ μπορείτε να βρείτε 
παραδείγματα έργων του ΕΣΕ. 
________________________________________________________________________________ 

82. Η ΕΕ και η Κίνα συζητούν για τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις 

Βρυξέλλες,  28 Ιουλίου 2020 

Πραγματοποιήθηκε ο 8ος εμπορικός και οικονομικός διάλογος υψηλού επιπέδου (HED) μεταξύ 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας. Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος, κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, 
συνοδευόμενος από τον επίτροπο Εμπορίου, κ. Φιλ Χόγκαν, πραγματοποίησε τη συνεδρίαση 
μέσω τηλεδιάσκεψης με τον Κινέζο αντιπρόεδρο της κυβέρνησης κ. Λίου Χε, ο οποίος 
συνοδευόταν από αρκετούς υφυπουργούς. Ο HED επικεντρώθηκε στην κοινή αντιμετώπιση του 

http://www.eif.europa.eu/what_we_do/equity/single_eu_equity_instrument/innovfin-equity/index.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1418/MEX_20_1418_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1418/MEX_20_1418_EN.pdf
https://www.eif.org/what_we_do/equity/single_eu_equity_instrument/innovfin-equity/index.htm?lang=-en
https://www.eif.org/what_we_do/equity/news/2020/new-covid-19-innovfin-equity-measures
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1418/MEX_20_1418_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1418/MEX_20_1418_EN.pdf
https://erc.europa.eu/news/PoC-recipients-2020-second-round
https://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/erc-2020-PoC-second-round-list-of-selected-researchers.pdf
https://erc.europa.eu/news-events/magazine/PoC-2020-second-round-highlights
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κορονοϊού και σε ζητήματα παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης, στις διμερείς ανησυχίες 
σχετικά με το εμπόριο και τις επενδύσεις, καθώς και στη συνεργασία στον τομέα των 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και της φορολογίας, ως συνέχεια των συζητήσεων που 
πραγματοποιήθηκαν κατά τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Κίνας στις 22 Ιουνίου.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1419/IP_20_14
19_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Κίνας 
________________________________________________________________________________ 
 
83. Η Επιτροπή παρατείνει την ενισχυμένη εποπτεία στην Ελλάδα 

Βρυξέλλες,  29 Ιουλίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την εξάμηνη παράταση του πλαισίου ενισχυμένης εποπτείας 
στην Ελλάδα, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 472/2013 (μέρος του αποκαλούμενου 
«two-pack»).  

Η παράταση αυτή αποτελεί σύνηθες και αναμενόμενο διαδικαστικό στάδιο, για το οποίο 
ζητήθηκε η γνώμη της Ελλάδας και το οποίο επιτρέπει στην Επιτροπή να συνεχίσει να στηρίζει τις 
προσπάθειες της Ελλάδας να ολοκληρώσει την υλοποίηση των μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων 
που έχουν αναληφθεί έναντι της Ευρωομάδας, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου 
προγράμματος σταθερότητας.  
Η επόμενη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας θα δημοσιευτεί τον Σεπτέμβριο.  
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πλαίσιο ενισχυμένης εποπτείας στην Ελλάδα είναι 
διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-
coordination/financial-assistance-eu/which-eu-countries-have-received-assistance/financial-
assistance-greece_en 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1427/MEX_
20_1427_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

84. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξασφαλίζει την πρόσβαση της ΕΕ στην ουσία ρεμδεσιβίρη για τη 
θεραπεία της νόσου COVID-19 

Βρυξέλλες,  29 Ιουλίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέγραψε σύμβαση με τη φαρμακευτική εταιρεία Gilead για την 
εξασφάλιση θεραπευτικών δόσεων του φαρμάκου Veklury (εμπορική ονομασία της ουσίας 
ρεμδεσιβίρη). Το Veklury ήταν το πρώτο φάρμακο που εγκρίθηκε σε επίπεδο ΕΕ για τη θεραπεία 
της νόσου COVID-19. Από τις αρχές Αυγούστου και μετά, και προκειμένου να καλυφθούν οι 
άμεσες ανάγκες, θα διατίθενται στα κράτη μέλη και στο Ηνωμένο Βασίλειο παρτίδες του 
φαρμάκου Veklury, με τον συντονισμό και τη στήριξη της Επιτροπής. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1419/IP_20_1419_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1419/IP_20_1419_EL.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/which-eu-countries-have-received-assistance/financial-assistance-greece_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/which-eu-countries-have-received-assistance/financial-assistance-greece_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/which-eu-countries-have-received-assistance/financial-assistance-greece_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/which-eu-countries-have-received-assistance/financial-assistance-greece_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1427/MEX_20_1427_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1427/MEX_20_1427_EN.pdf
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1416/IP_20_14
16_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Νομοθεσία της ΕΕ για τα φάρμακα 
EMA και θεραπείες της νόσου COVID-19 
________________________________________________________________________________ 

85. Παγκόσμια αντίδραση στον κορονοϊό: 45 πτήσεις της ανθρωπιστικής αερογέφυρας της ΕΕ 
μεταφέρουν πάνω από 1 000 τόνους ιατρικής βοήθειας 

Βρυξέλλες,  29 Ιουλίου 2020 

Μετά από νέα πτήση της ανθρωπιστικής αερογέφυρας της ΕΕ, η οποία μεταφέρει 41 τόνους 
προμηθειών στο Νότιο Σουδάν, η Επιτροπή έχει πλέον συντονίσει και χρηματοδοτήσει τη 
μεταφορά άνω των 1 100 τόνων ιατρικού εξοπλισμού σε περιοχές που βρίσκονται σε κρίσιμη 
κατάσταση στην Αφρική, την Ασία και την αμερικανική ήπειρο. Μεταξύ των χωρών που έχουν 
υποστηριχθεί περιλαμβάνονται το Αφγανιστάν, η Μπουρκίνα Φάσο, η Κεντροαφρικανική 
Δημοκρατία, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, το Ιράν, το Σουδάν, το Νότιο Σουδάν, η Αϊτή, η 
Σομαλία, η Γουινέα Μπισάου, το Ιράκ και η Υεμένη. Από την έναρξη της λειτουργίας της 
ανθρωπιστικής αερογέφυρας στις 8 Μαΐου 2020, οι 45 πτήσεις της έχουν μεταφέρει επίσης 1 475 
άτομα που εργάζονται στον ιατρικό και ανθρωπιστικό τομέα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1424/IP_20_14
24_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  
Η ανθρωπιστική αερογέφυρα της ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 
 
86. Δεξιότητες: Πέντε νέα έργα διασυνοριακής συνεργασίας επιλέγονται για χρηματοδότηση 
από το Erasmus+ με στόχο την ανάπτυξη της αριστείας στην επαγγελματική κατάρτιση των 
Ευρωπαίων πολιτών 

Βρυξέλλες,  30 Ιουλίου 2020 

Η Επιτροπή πρότεινε να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα Erasmus+ πέντε νέες πλατφόρμες 
Κέντρων Επαγγελματικής Αριστείας, οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες μιας καινοτόμου, 
βιώσιμης οικονομίας χωρίς αποκλεισμούς. 

Οι πλατφόρμες θα χρηματοδοτηθούν από το Erasmus+ με έως 4 εκατ. ευρώ η καθεμία και θα 
είναι ενεργές σε τομείς όπως η πράσινη καινοτομία, ο οικολογικός προσανατολισμός των 
πόλεων, η μικροηλεκτρονική, καθώς και ο κλάδος των επίπλων και του ξύλου. Επίσης, θα 
στηρίξουν σημαντικές ευρωπαϊκές προτεραιότητες, όπως η ψηφιακή και η πράσινη μετάβαση, η 
βιώσιμη ανάπτυξη και η κοινωνική ένταξη ατόμων που ανήκουν σε μειονεκτούσες ομάδες.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1416/IP_20_1416_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1416/IP_20_1416_EL.pdf
https://ec.europa.eu/health/human-use_en
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1424/IP_20_1424_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1424/IP_20_1424_EL.pdf
https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/humanitarian-air-bridge_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1501
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1432/MEX_
20_1432_EN.pdf  
________________________________________________________________________________ 
 
87. Αντιμετώπιση του κορονοϊού: Η Επιτροπή παροτρύνει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν 
τους πόρους του ταμείου REACT-EU 

Βρυξέλλες,  30 Ιουλίου 2020 

Σε επιστολές τους προς τους υπουργούς της ΕΕ που είναι αρμόδιοι για την πολιτική συνοχής, η 
Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων κ. Ελίζα Φερέιρα και ο Επίτροπος Απασχόλησης και 
Κοινωνικών Δικαιωμάτων κ. Νικολά Σμιτ διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη 
μπορούν να κάνουν χρήση του ταμείου REACT-EU.  

Το ταμείο που αποτελεί μέρος του NextGenerationEU, θα εστιάζει στη στήριξη της 
ανθεκτικότητας της αγοράς εργασίας, της απασχόλησης, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των 
οικογενειών με χαμηλό εισόδημα, και έχει στόχο να θέσει γερές βάσεις για την ψηφιακή και 
οικολογική μετάβαση και τη βιώσιμη κοινωνικοοικονομική ανάκαμψη. Στη σύνοδο κορυφής του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17-21 Ιουλίου, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ 
συμφώνησαν να διατεθεί στο ταμείο προϋπολογισμός 47,5 δισ. ευρώ.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1432/MEX_
20_1432_EN.pdf  
 
Οι επιστολές είναι διαθέσιμες εδώ. 
________________________________________________________________________________ 
 
88. Σύσκεψη της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τον Προέδρο του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου Σασόλι και τη Γερμανίδα Καγκελάριο Μέρκελ 

Βρυξέλλες,  30 Ιουλίου 2020 

Η Πρόεδρος κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. 
Ντάβιντ Σασόλι είχαν τηλεφωνική συνομιλία με τη Γερμανίδα Καγκελάριο κ. Άνγκελα Μέρκελ, η 
οποία ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, σχετικά με τα επόμενα βήματα 
για την έγκριση των ενωσιακών μέτρων ανάκαμψης—NextGenerationΕΕ — και το επόμενο 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.  

Σκοπός της συζήτησης, την οποία συγκάλεσε η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν βάσει του άρθρου 324 
της Συνθήκης, ήταν η προετοιμασία των προσεχών διοργανικών διαπραγματεύσεων και η ταχεία 
έγκριση των μέτρων βάσει της συμφωνίας που επετεύχθη την περασμένη εβδομάδα στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και του ψηφίσματος που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 
23 Ιουλίου.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1432/MEX_

20_1432_EN.pdf 

 

Η περίληψη είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο στα γαλλικά, τα αγγλικά και τα γερμανικά. 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1432/MEX_20_1432_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1432/MEX_20_1432_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_1432/MEX_20_1432_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1432/MEX_20_1432_EN.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/07/30-07-2020-commission-calls-on-member-states-to-make-use-of-react-eu-resources
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1432/MEX_20_1432_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1432/MEX_20_1432_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/read_20_1428
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/read_20_1428
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/read_20_1428
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89. Η εμπορική συμφωνία ΕΕ-Βιετνάμ τίθεται σε ισχύ 

Βρυξέλλες,  31 Ιουλίου 2020 

Οι εξαγωγές της ΕΕ προς το Βιετνάμ θα υποβάλλονται σε χαμηλότερη φορολογία από 1η 
Αυγούστου. Πρόκειται για την άμεση απόρροια της έναρξης ισχύος της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-
Βιετνάμ, η οποία θα καταργήσει εν τέλει τους δασμούς στο 99 % όλων των εμπορευματικών 
συναλλαγών μεταξύ των δύο πλευρών. Η ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας στο Βιετνάμ 
θα καταστεί επίσης ευκολότερη για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις: θα είναι πλέον σε θέση να 
επενδύουν και να υποβάλλουν προσφορές για δημόσιες συμβάσεις έχοντας ίσες ευκαιρίες με 
τους τοπικούς ανταγωνιστές τους. Σύμφωνα με τη νέα συμφωνία, τα οικονομικά οφέλη 
συμβαδίζουν με εγγυήσεις για σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων, της προστασίας του 
περιβάλλοντος και της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα, μέσω ισχυρών, νομικά 
δεσμευτικών και εκτελεστών διατάξεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1412/IP_20_14
12_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό σημείωμα: Οι εμπορικές συναλλαγές ΕΕ-Βιετνάμ 
Εμπορική συμφωνία ΕΕ-Βιετνάμ — ειδικός ιστότοπος 
Ενημερωτικά δελτία: Οφέλη από την εμπορική συμφωνία ΕΕ-Βιετνάμ, γεωργία, πρότυπα και αξίες 
Παραδείγματα μικρών ευρωπαϊκών εταιρειών που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στο 
Βιετνάμ σήμερα 
Το εμπόριο στην πόλη σας: Λεπτομερή ενημερωτικά δελτία για τις εμπορικές συναλλαγές κάθε 
χώρας της ΕΕ με το Βιετνάμ 
Ενημερωτικό γράφημα 
________________________________________________________________________________ 

90. Συμμόρφωση των κρατών μελών με το δίκαιο της ΕΕ το 2019: πρέπει να γίνουν 
περισσότερα 

Βρυξέλλες,  31 Ιουλίου 2020 

Στην ετήσια έκθεση για την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ παρατίθενται οι 
ενέργειες της Επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρμογής και την επιβολή του δικαίου της 
ΕΕ το 2019, καθώς και οι επιδόσεις των κρατών μελών σε διάφορους τομείς πολιτικής. 

Η αποτελεσματική επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ έχει σημασία για τους πολίτες, καθώς 
διαφυλάσσει τα δικαιώματα και τα οφέλη τους που απορρέουν από το δίκαιο της ΕΕ, τα οποία 
διαφορετικά θα στερούνταν. Έχει επίσης σημασία για τις επιχειρήσεις, καθώς διασφαλίζει 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1389/IP_20_13
89_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1412/IP_20_1412_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1412/IP_20_1412_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/MEMO_18_6128
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-vietnam-agreement/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157444.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157445.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157446.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157447.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157447.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-vietnam-agreement/eu-vietnam-in-your-town/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-vietnam-agreement/eu-vietnam-in-your-town/
http://ec.europa.eu/trade/images/infographics/eu-vietnam-infographic.jpg
https://ec.europa.eu/info/publications/2019-commission-report-and-factsheets-monitoring-application-eu-law_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1389/IP_20_1389_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1389/IP_20_1389_EL.pdf


07 ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 - 51 
 

Σύνδεσμος προς την έκθεση & Ενημερωτικά δελτία 
________________________________________________________________________________ 
 
91. Κορονοϊός: Η Επιτροπή ενισχύει τη στήριξη για τη θεραπεία με πλάσμα από ασθενείς που 
ανέρρωσαν 

Βρυξέλλες,  31 Ιουλίου 2020 

Η Επιτροπή κάλεσε πάνω από 200 υπηρεσίες αιμοδοσίας σε όλη την ΕΕ να υποβάλουν αίτηση 
χρηματοδότησης για την αγορά εξοπλισμού πλασμαφαίρεσης, δηλαδή εξοπλισμού λήψης 
πλάσματος από δωρητές.  

Στόχος του μέτρου αυτού είναι να στηριχθεί η θεραπεία νέων ασθενών που αγωνίζονται κατά της 
νόσου COVID-19, αυξάνοντας την ικανότητα της ΕΕ να συλλέγει πλάσμα από ασθενείς που έχουν 
αναρρώσει από την COVID-19. Το μέτρο αυτό αποτελεί μέρος του μέσου στήριξης έκτακτης 
ανάγκης (ESI). Θα επιχορηγηθούν δημόσιες και μη κυβερνητικές υπηρεσίες αιμοδοσίας που 
έχουν άδεια για τη συλλογή πλάσματος.  

Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο  εδώ. 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1435/IP_20_14
35_EN.pdf 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1436/MEX_
20_1436_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
92. Κορoνοϊός: η Επιτροπή ολοκληρώνει τις συνομιλίες για την εξασφάλιση μελλοντικού 
εμβολίου κατά του κορονοϊού για τους Ευρωπαίους 
Βρυξέλλες,  31 Ιουλίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκλήρωσε τις διερευνητικές συνομιλίες με φαρμακευτική εταιρεία για 
την αγορά πιθανού εμβολίου κατά της COVID-19. Η σχεδιαζόμενη σύμβαση με τη Sanofi θα 
παράσχει την επιλογή σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να αγοράσουν το εμβόλιο. Σκοπός αυτής είναι 
η Επιτροπή να διαθέτει ένα συμβατικό πλαίσιο για την αγορά 300 εκατομμυρίων δόσεων 
εμβολίου για λογαριασμό όλων των κρατών μελών της ΕΕ, μόλις ένα εμβόλιο αποδειχθεί 
ασφαλές και αποτελεσματικό κατά της COVID-19. Η Επιτροπή συνεχίζει εντατικές συζητήσεις με 
άλλους παρασκευαστές εμβολίων. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1439/IP_20_14
39_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια 
Αντιμετώπιση του κορονοϊού από την ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 
  

https://ec.europa.eu/info/publications/2019-commission-report-and-factsheets-monitoring-application-eu-law_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/emergency-support-instrument_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/emergency-support-instrument_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1435
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1435/IP_20_1435_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1435/IP_20_1435_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1436/MEX_20_1436_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1436/MEX_20_1436_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1439/IP_20_1439_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1439/IP_20_1439_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/public-health_el#-
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
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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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