
 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019  1 
 

   

  

ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
EUROPE DIRECT – INFORMATION CENTER (EDIC) 

 
Οδός : Ζώη Καπλάνη 10 
ΤΚ : 454 44, ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Τηλ. : 26516 07231  
URL :  www.edic.gr,   www.europedirect.gr 

email : info@edic.gr 
Facebook: www.facebook.com/EuropeDirect.Epirus.Ioannina 

 

________________________________________________________________________________ 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - EUROPE DIRECT - ΗΠΕΙΡΟΥ 

08 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2019 
________________________________________________________________________________ 

 

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  
 

1. Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για το Ολοκαύτωμα των Ρομά: Δήλωση του πρώτου 
αντιπροέδρου κ. Τίμερμανς και της επιτρόπου κ. Γιούροβα 
 

2. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες υπογράφουν συμφωνία για τις εισαγωγές 
βοείου κρέατος χωρίς ορμόνες 
 

3. Εαρινό τακτικό Ευρωβαρόμετρο 2019: Οι Ευρωπαίοι είναι αισιόδοξοι για την κατάσταση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης — πρόκειται για τα καλύτερα αποτελέσματα σε 5 χρόνια 
 

4. Η Επιτροπή παρέχει σε 20 πόλεις χρηματοδότηση για καινοτόμα έργα στον τομέα της 
ασφάλειας, της ψηφιακής τεχνολογίας, του περιβάλλοντος και της ένταξης 
 

5. Κοινή Δήλωση των επιτρόπων κ. Μίμιτσα, κ. Τίσεν, κ. Νάβρατσιτς και κ. Γκαμπριέλ με την 
ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Νεολαίας 2019 
 

6. Οι πόροι του rescEU κινητοποιήθηκαν για παροχή βοήθειας στην Ελλάδα με σκοπό την 
καταπολέμηση των καταστροφικών δασικών πυρκαγιών 
 

7. Δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου Φεντερίκα Μογκερίνι και του Επιτρόπου 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων Χρήστου Στυλιανίδη για την Παγκόσμια 
Ημέρα Ανθρωπιστικής Βοήθειας 2019 
 

8. Ένας χρόνος μετά την επιτυχή ολοκλήρωση από την Ελλάδα του προγράμματος στήριξης 
 

9. Δήλωση του πρώτου αντιπροέδρου κ. Τίμερμανς και της επιτρόπου κ. Γιούροβα ενόψει της 
πανευρωπαϊκής ημέρας μνήμης για τα θύματα όλων των ολοκληρωτικών και αυταρχικών 
καθεστώτων 
 

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


 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019  2 
 

10. Σύνοδος κορυφής της G7: Η ΕΕ ανακοίνωσε συνεισφορά-ρεκόρ 550 εκατ. ευρώ για τη 

διάσωση 16 εκατομμυρίων ανθρώπινων ζωών από το AIDS, τη φυματίωση και την 

ελονοσία 

 

11. Ξηρασία στην Ευρώπη: τα κράτη μέλη συμφωνούν για τα μέτρα στήριξης που πρότεινε η 
Επιτροπή 
 

12. Τέσσερις ταινίες που χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα MEDIA διεκδικούν το Χρυσό 

Λιοντάρι στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας 

 

13. Νέοι μεταφραστές: Η Επιτροπή προκηρύσσει διαγωνισμό μετάφρασης για τα σχολεία το 
2019 

________________________________________________________________________________ 
 
1. Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για το Ολοκαύτωμα των Ρομά: Δήλωση του πρώτου 
αντιπροέδρου κ. Τίμερμανς και της επιτρόπου κ. Γιούροβα 

Βρυξέλλες, 1 Αυγούστου 2019 

 «Ενόψει της Ημέρας Μνήμης για το Ολοκαύτωμα των Ρομά, αποτίουμε φόρο τιμής στη μνήμη 
των 500 000 Ρομά, θυμάτων του Ολοκαυτώματος. Φέτος, ειδικότερα, με βαθιά θλίψη τιμούμε την 
75η επέτειο από τη δολοφονία των τελευταίων Ρομά που τόσο άδικα και βάναυσα φυλακίστηκαν 
στο «Στρατόπεδο συγκέντρωσης για οικογένειες Τσιγγάνων» στο Άουσβιτς· ανθρώπων που 
εκτελέστηκαν αποκλειστικά και μόνο γι' αυτό που ήταν. 

Στις σύγχρονες ευρωπαϊκές κοινωνίες μας και στον πολιτικό λόγο μας δεν υπάρχει θέση για τον 
υποβιβασμό της ανθρώπινης υπόστασης των Ρομά ή οποιασδήποτε άλλης μειονότητας. Οι 
θηριωδίες του παρελθόντος μας υπενθυμίζουν ότι η ισότητα και η απαγόρευση των διακρίσεων 
είναι αξίες που δεν πρέπει να θεωρούνται δεδομένες: ο σεβασμός τους απαιτεί τη συνεχή 
προσοχή μας και την ετοιμότητα να αντισταθούμε σε αυτούς που τις προσβάλλουν. 

Έχουν περάσει 75 χρόνια, αλλά δεν λησμονούμε. Η μνήμη των φρικαλεοτήτων του παρελθόντος 
πρέπει να μας εμπνέουν όλους για να προασπίζουμε τις αξίες τις οποίες ασπαζόμαστε. Να 
βλέπουμε όλους τους συμπολίτες μας όπως είναι, ως ανθρώπινα όντα, και να φανταζόμαστε πώς 
θα αισθανόμασταν αν ήμασταν στη θέση τους. Αυτό είναι το δίδαγμα που πήραμε από τους 
γονείς μας και τους γονιούς των γονιών μας οι οποίοι βίωσαν τον σκοτεινότερο των καιρών. 
Συνεπώς, μαζί με τα κράτη μέλη και τις τοπικές κοινότητες, συνεχίζουμε τον αγώνα κατά όλων των 
μορφών ρατσισμού και εθνοτικών διακρίσεων, εδώ στην Ευρώπη και παγκοσμίως. 

Καλούμε όλα τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν το Ολοκαύτωμα των Ρομά και να ανακηρύξουν την 
2α Αυγούστου Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος των Ρομά παντού στην ΕΕ». 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-4869_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 

 Έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ένα 
πρόβλημα που δεν έχει λυθεί: η αθιγγανοφοβία εμπόδιο στην ένταξη των Ρομά. 

https://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-4869_el.pdf
https://fra.europa.eu/en/publication/2018/roma-inclusion
https://fra.europa.eu/en/publication/2018/roma-inclusion
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 Δελτίο Τύπου σχετικά με τον αριθμό των Ρομά που ζουν όπως οι κάτοικοι των 
φτωχότερων χωρών του κόσμου 

 Ενημερωτικό γράφημα σχετικά με τα εμπόδια ένταξης που αντιμετωπίζουν οι Ρομά 
 Ενημερωτικό γράφημα για τις αλλαγές στη δεινή κατάσταση των Ρομά 
 Δελτίο Τύπου σχετικά με την αξιολόγηση του πλαισίου της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές 

ένταξης των Ρομά έως το 2020 
 Δήλωση σχετικά με τη Διεθνή Ημέρα των Ρομά 
 Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την ένταξη των Ρομά 

________________________________________________________________________________ 

2. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες υπογράφουν συμφωνία για τις εισαγωγές 
βοείου κρέατος χωρίς ορμόνες 

Washington, DC, 2 Αυγούστου 2019 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκπροσωπούμενη από τον κ. Σταύρο Λαμπρινίδη, πρέσβη της ΕΕ στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, και τον κ. Γιάνι Ρααπάνα, αναπληρωτή αρχηγό αποστολής, για τη 
φινλανδική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, και οι Ηνωμένες Πολιτείες, εκπροσωπούμενες από 
τον κ. Ρόμπερτ Λαϊτχάιζερ, εκπρόσωπο εμπορίου των ΗΠΑ, υπέγραψαν σήμερα στην 
Ουάσινγκτον συμφωνία που επανεξετάζει τη λειτουργία υφιστάμενης ποσόστωσης για την 
εισαγωγή βοείου κρέατος χωρίς ορμόνες στην ΕΕ. 

Πρόκειται για ένα ακόμη αποτέλεσμα της συνεργασίας που προωθήθηκε με την κοινή δήλωση 
που εξέδωσαν οι πρόεδροι κ. Γιούνκερ και κ. Τραμπ τον Ιούλιο του 2018, με την οποία 
θεσπίστηκε θετική ατζέντα για το διμερές εμπόριο μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ. 

Το 2009 η ΕΕ και οι ΗΠΑ συνήψαν μνημόνιο συνεννόησης που αναθεωρήθηκε το 2014, στο οποίο 
προβλεπόταν λύση για μια μακροχρόνια διαφορά που υφίστατο εντός του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) σχετικά με τη χρήση ορισμένων αυξητικών ορμονών στην παραγωγή 
βοείου κρέατος. Βάσει της συμφωνίας, η ΕΕ άνοιξε στους επιλέξιμους προμηθευτές, στους 
οποίους περιλαμβάνονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, ποσόστωση ύψους 45 000 τόνων βοείου 
κρέατος χωρίς ορμόνες. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5010_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Η ΕΕ και οι ΗΠΑ καταλήγουν σε συμφωνία σχετικά με τις εισαγωγές βοείου κρέατος χωρίς 
ορμόνες 
Εμπορικές συναλλαγές ΕΕ-ΗΠΑ: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά την επίλυση μιας μακροχρόνιας 
διαφοράς εντός του ΠΟΕ 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη στήριξη των κρατών μελών για τη διευθέτηση της διαφοράς 
με τις Ηνωμένες Πολιτείες εντός του ΠΟΕ 
________________________________________________________________________________ 

3. Εαρινό τακτικό Ευρωβαρόμετρο 2019: Οι Ευρωπαίοι είναι αισιόδοξοι για την κατάσταση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης — πρόκειται για τα καλύτερα αποτελέσματα σε 5 χρόνια 

Βρυξέλλες, 5 Αυγούστου 2019 

https://fra.europa.eu/en/press-release/2018/many-eu-roma-face-life-people-worlds-poorer-countries
https://fra.europa.eu/en/press-release/2018/many-eu-roma-face-life-people-worlds-poorer-countries
http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/infographics/what-are-barriers-roma-inclusion
https://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/infographics/plight-roma-sees-little-change
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2961_el.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2961_el.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1956_el.htm
https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=607095
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4687_el.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5010_el.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_3012
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_3012
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_18_5481
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_18_5481
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6103_en.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6103_en.htm
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Μια νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύτηκε σήμερα δείχνει μια αισθητή αύξηση 
της θετικής αντίληψης των πολιτών για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλους τους τομείς — από την 
οικονομία έως την κατάσταση της δημοκρατίας. Πρόκειται για τα καλύτερα αποτελέσματα από 
την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου του Ιουνίου 2014, η οποία διεξήχθη πριν από την ανάληψη 
καθηκόντων της Επιτροπής Γιούνκερ. 

Αυτή η τελευταία έρευνα του τακτικού Ευρωβαρόμετρου πραγματοποιήθηκε μετά τις εκλογές για 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μεταξύ της 7ης Ιουνίου και της 1ης Ιουλίου 2019 στις 28 χώρες της ΕΕ 
και στις πέντε υποψήφιες χώρες. Μεταξύ των κύριων ευρημάτων συγκαταλέγονται η 
πρωτοφανής στήριξη υπέρ του ευρώ και το γεγονός ότι η κλιματική αλλαγή είναι το δεύτερο 
θέμα που προκαλεί ανησυχία σε επίπεδο ΕΕ μετά τη μετανάστευση. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4969_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Τακτικό Ευρωβαρόμετρο 91 
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instrumen
ts/standard/surveyky/2253 
  
[1] Τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι πέντε υποψήφιες χώρες (η Βόρεια 
Μακεδονία, η Τουρκία, το Μαυροβούνιο, η Σερβία και η Αλβανία) και η τουρκοκυπριακή 
κοινότητα στο τμήμα της χώρας που δεν ελέγχεται από την κυβέρνηση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. 
________________________________________________________________________________ 

4. Η Επιτροπή παρέχει σε 20 πόλεις χρηματοδότηση για καινοτόμα έργα στον τομέα της 
ασφάλειας, της ψηφιακής τεχνολογίας, του περιβάλλοντος και της ένταξης 

Βρυξέλλες, 6 Αυγούστου 2019 

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) θα χρηματοδοτήσει με 82 εκατ. ευρώ 20 
έργα αστικής ανάπτυξης. Τα έργα αυτά υποβλήθηκαν από πόλεις στο πλαίσιο της 4ης πρόσκλησης 
υποβολής προτάσεων για τις αστικές καινοτόμες δράσεις, οι οποίες υλοποιούνται από τη γαλλική 
περιφέρεια Hauts-de-France. 

Ειδικότερα, ο Πειραιάς (Ελλάδα), το Tampere (Φινλανδία) και το Τορίνο (Ιταλία) θα λάβουν 
επιχορηγήσεις για έργα που θα προστατεύουν τους δημόσιους χώρους και θα μειώνουν την 
ευπάθειά τους, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης του 2017 στο πλαίσιο της Ένωσης Ασφάλειας. Η 
χρηματοδότηση της ΕΕ θα στηρίξει επίσης καινοτόμες λύσεις στην ψηφιακή μετάβαση, την 
υπεύθυνη χρήση της αστικής γης και την καταπολέμηση της φτώχειας σε 17 ακόμη πόλεις. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4992_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Υπηρεσία μίας στάσης για την αστική πολιτική 
@EUinmyRegion, @UIA_Initiative 
________________________________________________________________________________ 

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4969_el.pdf
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/standard/surveyky/2253
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/standard/surveyky/2253
https://webgate.ec.europa.eu/PRD/PressReleaseDatabase/remote/%22#_ftnref1"
https://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/erdf/
https://www.uia-initiative.eu/en/about-us/what-urban-innovative-actions
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1512558036925&uri=CELEX:52017DC0612
file:///C:/Users/ΔΗΜΗΤΡΗΣ/Desktop/Europe%20Direct%202018%20-%202020/2019%20ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ%20ΕΚΠΟΜΠΕΣ/ https:/europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4992_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-urban-development_el
https://twitter.com/@EUinmyRegion
https://twitter.com/UIA_Initiative
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5. Κοινή Δήλωση των επιτρόπων κ. Μίμιτσα, κ. Τίσεν, κ. Νάβρατσιτς και κ. Γκαμπριέλ με την 
ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Νεολαίας 2019 

Βρυξέλλες, 12 Αυγούστου 2019 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμετέχει στους εορτασμούς της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Νεολαίας, 
το θέμα της οποίας είναι «Transforming Education» (Αναδιαμορφώνοντας την εκπαίδευση), 
προβάλλοντας τις προσπάθειες που καταβάλλονται ώστε να καταστεί η εκπαίδευση πιο 
συμπεριληπτική και προσβάσιμη από όλους τους νέους και τις νέες. Ο επίτροπος Διεθνούς 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης, κ. Νέβεν Μίμιτσα, η επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας του Εργατικού Δυναμικού κ. Μαριάν Τίσεν , ο 
επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού κ. Τίμπορ Νάβρατσιτς, και η 
επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ δήλωσαν τα εξής: 

«Σήμερα γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας. Πρόκειται για μια σημαντική ευκαιρία να 
εξεταστεί το γεγονός ότι πάρα πολλοί νέοι ζουν σε εμπόλεμες ζώνες, δεν πηγαίνουν στο σχολείο 
και πλήττονται από τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό, την κακή υγειονομική περίθαλψη, την 
ανισότητα των φύλων και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-5011_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Erasmus+ 
DiscoverEU 
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 
Στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία 
Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης 
Ψηφιακή ενιαία αγορά 
Συμμαχία Αφρικής-Ευρώπης 
Πρωτοβουλία ΕΕ-ΑΕ για τη νεολαία «Youth Plug-in» 
Πρωτοβουλία «One Young World Peace Ambassadors» 
Πρόγραμμα νέων ηγετών 
________________________________________________________________________________ 

6. Οι πόροι του rescEU κινητοποιήθηκαν για παροχή βοήθειας στην Ελλάδα με σκοπό την 
καταπολέμηση των καταστροφικών δασικών πυρκαγιών 

Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2019 

Κατόπιν αιτήματος για παροχή βοήθειας από την Ελλάδα στις 13 Αυγούστου 2019, 
κινητοποιήθηκαν πόροι του rescEU για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που μαστίζουν πολλές 
περιοχές της Ελλάδας. Ως άμεση αντίδραση, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη συμβάλει στην 
κινητοποίηση 3 αεροσκαφών δασοπυρόσβεσης από την εφεδρεία του rescEU από την Ιταλία και 
την Ισπανία, με σκοπό να αποσταλούν ταχέως στις πληγείσες περιοχές. 

rescEUείναι ο ενισχυμένος μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ. Το «αποθεματικό rescEU» 
περιλαμβάνει αεροσκάφη και ελικόπτερα πυρόσβεσης. Μέσω του rescEU, η ΕΕ ενισχύει τη 

https://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-5011_el.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_el
https://europa.eu/youth/discovereu_el
https://europa.eu/youth/solidarity_el
https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_el
https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_el
https://ec.europa.eu/commission/africaeuropealliance_en
https://ec.europa.eu/echo/news/resceu-strengthened-eu-civil-protection-mechanism-enters-force_en
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συλλογική της ικανότητα να αντιμετωπίζει καταστροφές που επηρεάζουν τις ευρωπαϊκές χώρες. 
Πρόκειται για την πρώτη ανάπτυξη των πόρων rescEU. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5289_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
RescEU 
MEMO «Λειτουργία του μηχανισμού καταπολέμησης των δασικών πυρκαγιών στην Ευρώπη» 
Δασικές πυρκαγιές 
Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας 
Ευρωπαϊκή δεξαμενή πολιτικής προστασίας 
________________________________________________________________________________ 

7. Δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου Φεντερίκα Μογκερίνι και του Επιτρόπου 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων Χρήστου Στυλιανίδη για την Παγκόσμια 
Ημέρα Ανθρωπιστικής Βοήθειας 2019 

Βρυξέλλες, 19 Αυγούστου 2019 

Πρόκειται για ένα βασικό έτος για το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, δεδομένου ότι το 2019 
σηματοδοτεί την 70ή επέτειο των Συμβάσεων της Γενεύης. Καθώς ο κίνδυνος που αντιμετωπίζουν 
οι εργαζόμενοι στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας εξακολουθεί να αυξάνεται, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση αποτίει φόρο τιμής στην προσήλωση εκείνων που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους για να 
παράσχουν ανθρωπιστική βοήθεια σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Ο απόλυτος σεβασμός του 
διεθνούς δικαίου, η προστασία και η ασφάλεια των εργαζομένων στον τομέα της ανθρωπιστικής 
βοήθειας και η απρόσκοπτη πρόσβαση σε όσους έχουν ανάγκη αποτελούν καίριο μέλημα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-5211_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο — Διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο 
________________________________________________________________________________ 

8. Ένας χρόνος μετά την επιτυχή ολοκλήρωση από την Ελλάδα του προγράμματος στήριξης 

Brussels, 20 August 2019 

Συμπληρώνεται ένας χρόνος από τότε που η Ελλάδα ολοκλήρωσε επιτυχώς το πρόγραμμα 
οικονομικής στήριξης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ). Το τριετές πρόγραμμα 
αποτέλεσε μια συντονισμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση μακροχρόνιων και βαθιά 
ριζωμένων διαρθρωτικών προβλημάτων που συνέβαλαν στο ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης 
στην Ελλάδα και την αδυναμία πρόσβασης της στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Συνολικά, οι 
ευρωπαίοι εταίροι της Ελλάδας παρείχαν δάνεια ύψους 61,9 δισ ευρώ έναντι της εφαρμογής 
μιας ολοκληρωμένης δέσμης μεταρρυθμίσεων από τις ελληνικές αρχές.  

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5289_el.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/resceu_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/MEMO_15_5411
https://ec.europa.eu/echo/what-we-do/civil-protection/forest-fires_en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/european-civil-protection-pool_en
https://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-5211_el.pdf
https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/international-humanitarian-law_en
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Το ενημερωτικό δελτίο με τους βασικούς οικονομικούς δείκτες της Ελλάδας είναι διαθέσιμο 
εδώ. 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-
finance/greece_factsheet_august_2019_v5_0.pdf 
 
περισσότερα : για το πρόγραμμα στήριξης της σταθερότητας μπορείτε να βρείτε εδώ. 
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-
financial-assistance/which-eu-countries-have-received-assistance/financial-assistance-greece_el 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-5389_en.pdf 
________________________________________________________________________________ 
9. Δήλωση του πρώτου αντιπροέδρου κ. Τίμερμανς και της επιτρόπου κ. Γιούροβα ενόψει της 
πανευρωπαϊκής ημέρας μνήμης για τα θύματα όλων των ολοκληρωτικών και αυταρχικών 
καθεστώτων 

Βρυξέλλες, 22 Αυγούστου 2019 

«Κάθε χρόνο, στις 23 Αυγούστου, τιμούμε τη μνήμη των εκατομμυρίων θυμάτων όλων των 
ολοκληρωτικών καθεστώτων.  

Τη μέρα αυτή, το 1939, η υπογραφή του συμφώνου Μολότοφ-Ρίμπεντροπ μεταξύ της ναζιστικής 
Γερμανίας και της Σοβιετικής Ένωσης άνοιξε ένα σκοτεινό κεφάλαιο στην ευρωπαϊκή ιστορία. 
Ήταν μια εποχή κατά την οποία οι πολίτες δεν ήταν ελεύθεροι να λαμβάνουν αποφάσεις ούτε 
είχαν λόγο στις πολιτικές επιλογές. Ήταν μια Ευρώπη στην οποία η ελευθερία και η δημοκρατία 
δεν αποτελούσαν παρά ένα όνειρο.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-5411_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Βίντεο: Ο πρώτος αντιπρόεδρος κ. Φρανς Τίμερμανς για τις κοινές μας αξίες 
________________________________________________________________________________ 
 

10. Σύνοδος κορυφής της G7: Η ΕΕ ανακοίνωσε συνεισφορά-ρεκόρ 550 εκατ. ευρώ για τη 

διάσωση 16 εκατομμυρίων ανθρώπινων ζωών από το AIDS, τη φυματίωση και την ελονοσία 

Brussels, 26 August 2019 
 
Κατά τη σύνοδο κορυφής της G7 στο Μπιαρίτζ, η οποία είναι αφιερωμένη στην καταπολέμηση 

των ανισοτήτων κατά το τρέχον έτος, η ΕΕ ανακοίνωσε δέσμευση ύψους 550 εκατ. ευρώ προς στο 

Διεθνές Ταμείο για να συμβάλει στην καταπολέμηση του AIDS, της φυματίωσης και της ελονοσίας 

σε ολόκληρο τον κόσμο. Το Ταμείο είναι μια διεθνής εταιρική σχέση και το έργο του έχει ήδη 

σώσει 27 εκατομμύρια ζωές, αφότου δημιουργήθηκε το 2002.  

Το πλήρες δελτίο Τύπου και οι ερωτήσεις & απαντήσεις είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο. 

 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/greece_factsheet_august_2019_v5_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/greece_factsheet_august_2019_v5_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/greece_factsheet_august_2019_v5_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-financial-assistance/which-eu-countries-have-received-assistance/financial-assistance-greece_el
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-financial-assistance/which-eu-countries-have-received-assistance/financial-assistance-greece_el
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-financial-assistance/which-eu-countries-have-received-assistance/financial-assistance-greece_el
https://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-5389_en.pdf
https://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-5411_el.pdf
https://audiovisual.ec.europa.eu/embed/index.html?ref=I-135359&lg=undefined
https://www.theglobalfund.org/en/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_5430
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_19_5431
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https://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-5470_en.pdf 

________________________________________________________________________________ 

11. Ξηρασία στην Ευρώπη: τα κράτη μέλη συμφωνούν για τα μέτρα στήριξης που πρότεινε η 
Επιτροπή 

Βρυξέλλες, 28 Αυγούστου 2019 

Τα κράτη μέλη συμφώνησαν σήμερα σε μια σειρά μέτρων στήριξης που πρότεινε η Επιτροπή 
για την άμβλυνση των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί λόγω των 
δυσμενών καιρικών συνθηκών και την αύξηση της διαθεσιμότητας ζωοτροφών. 
 
Ο επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Φιλ Χόγκαν δήλωσε τα εξής: «Από την έναρξη 
των ακραίων κλιματικών φαινομένων παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς την κατάσταση και 
είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε τους αγρότες μας. Η Επιτροπή βρίσκεται σε στενή επαφή με όλα τα 
κράτη μέλη και αντιδράσαμε ταχέως όποτε κρίθηκε απαραίτητο. Τα μέτρα αυτά αναμένεται να 
ανακουφίσουν οικονομικά τους Ευρωπαίους γεωργούς και να τους προστατεύσουν από την 
έλλειψη χορτονομών για τα ζώα τους.»  
Τα μέτρα που συμφωνήθηκαν σήμερα από τα κράτη μέλη σε συνεδρίαση της επιτροπής 
περιλαμβάνουν τη δυνατότητα υψηλότερων προκαταβολών και αρκετές έκτακτες παρεκκλίσεις 
από τους κανόνες οικολογικού προσανατολισμού, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους γεωργούς 
να παρέχουν επαρκείς ζωοτροφές στα ζώα τους. Οι πληγέντες γεωργοί θα μπορούν να 
λαμβάνουν υψηλότερο ποσοστό των ενισχύσεών τους στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής 
πολιτικής (ΚΓΠ) για τη βελτίωση των ταμειακών ροών τους.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5471_el.pdf 

 

Για περισσότερες πληροφορίες  
Ξηρασία στην Ευρώπη: η Επιτροπή προσφέρει περαιτέρω στήριξη στους Ευρωπαίους γεωργούς 
Δελτία παρακολούθησης γεωργικών πόρων (MARS) 

________________________________________________________________________________ 
 

12. Τέσσερις ταινίες που χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα MEDIA διεκδικούν το Χρυσό 

Λιοντάρι στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας 

 

Brussels, 28/08/2019 

Το 76ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας αρχίζει και περιλαμβάνει 12 ταινίες που 
υποστηρίζονται από το πρόγραμμα MEDIA — το πρόγραμμα της ΕΕ για τη στήριξη της 
ευρωπαϊκής κινηματογραφικής και οπτικοακουστικής βιομηχανίας. Σημειωτέον ότι τέσσερις από 
τις εν λόγω ταινίες είναι ανάμεσα στις επικρατέστερες για τη διεκδίκηση του Χρυσού Λιονταριού: 
«The Truth» του Χιροκάζου Κόρε-Έντα (Γαλλία, Ιαπωνία)», «About Endlessness» του Ρόι  
Άντερσον (Σουηδία, Γερμανία, Νορβηγία), «Martin Eden» του Πιέτρο Μαρτσέλο (Ιταλία, Γαλλία) 
και «The Painted Bird» του Almained Bird του Βάκλαβ Μαρχούλ (Τσεχική Δημοκρατία, Ουκρανία, 
Σλοβακία). 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-5470_en.pdf
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4729_en.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4729_en.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5471_el.pdf
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4729_en.htm
https://ec.europa.eu/jrc/en/mars/bulletins
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/media-sub-programme-creative-europe
http://www.labiennale.org/en/cinema/2019
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https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/ 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη της Επιτροπής στον οπτικοακουστικό και στον 
δημιουργικό τομέα το 2020 είναι διαθέσιμες εδώ. 
________________________________________________________________________________ 

13. Νέοι μεταφραστές: Η Επιτροπή προκηρύσσει διαγωνισμό μετάφρασης για τα σχολεία το 
2019 

Βρυξέλλες, 30 Αυγούστου 2019 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα την προκήρυξη του 13ου ετήσιου διαγωνισμού 
Juvenes Translatores για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από όλη την Ευρώπη. Από τις 2 
Σεπτεμβρίου τα σχολεία από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ θα μπορούν να εγγραφούν ηλεκτρονικά, 
ώστε οι μαθητές τους να μπορούν να συναγωνιστούν τους συνομηλίκους τους από όλη την 
Ευρώπη. Φέτος οι συμμετέχοντες έφηβοι θα πρέπει να μεταφράσουν ένα κείμενο με θέμα τη 
συνεισφορά των νέων στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5491_el.pdf 

 

Για περισσότερες πληροφορίες 
Δικτυακός τόπος του διαγωνισμού Juvenes Translatores 
Φωτογραφίες της τελετής απονομής του βραβείου για το 2019 και των νικητών 
Ακολουθήστε τη μεταφραστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Twitter: @translatores 
________________________________________________________________________________ 
  

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/c20196151-ce-awp.pdf
http://ec.europa.eu/translatores
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5491_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_en
https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_el
https://www.facebook.com/pg/translatores/photos/?tab=album&album_id=10156344687369010
https://twitter.com/translatores
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
EUROPE DIRECT – INFORMATION CENTER (EDIC) 

 
Οδός : Ζώη Καπλάνη 10 (Πεζόδρομος) 

Τ.Κ. : 454 44, ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
 

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

 

 

 

 

Τηλ. :  2651 607 231 
 

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

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

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ 
 

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

  

________________________________________________________________________________ 
 

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

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

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

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

ΓΡΑΦΕΙΟ του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ στην 
ΕΛΛΑΔΑ 

http://www.europarl.gr/el  

 

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

Η Ευρώπη σου: ΠΟΛΙΤΕΣ 

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

 

 

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

Η Ευρώπη σου: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη. 

 

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

 
________________________________________________________________________________ 
 
 

    
 

 
________________________________________________________________________________ 
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