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1. Γάλα, φρούτα και λαχανικά διανέμονται στους μαθητές χάρη σε πρόγραμμα της ΕΕ 
 

2. Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτών: η Επιτροπή καταχωρίζει τρεις νέες πρωτοβουλίες και 
κρίνει μία άλλη απαράδεκτη 
 

3. Ασφάλεια τροφίμων, προστασία παραγωγών και καταναλωτών και βιώσιμη ανάπτυξη 

#γιαΝαξέρουμετιΤρωμΕΕ. Στη ΔΕΘ η Ε.Ε : 07-15/09 

 

4. Έλλειμμα ΦΠΑ: οι χώρες της ΕΕ απώλεσαν έσοδα 137 δισ. ευρώ από τον ΦΠΑ το 2017 
 

5. Ετοιμότητα για το Brexit χωρίς συμφωνία: Τελική έκκληση της Επιτροπής προς όλους τους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ να προετοιμαστούν για την αποχώρηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου στις 31 Οκτωβρίου 2019 
 

6. Η ΕΕ πρωτοστατεί στο παγκόσμιο εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων 
 

7. Διάστημα: το δορυφορικό σύστημα πλοήγησης Galileo της ΕΕ πλησιάζει το 
1 δισεκατομμύριο χρήστες έξυπνων τηλεφώνων 
 

8. Προχωρεί ο σχηματισμός της Επιτροπής φον ντερ Λάιεν 
 

9. Επιτροπή φον ντερ Λάιεν: για μια Ένωση που επιδιώκει περισσότερα 
 

10. Επίσκεψη του Επιτρόπου της ΕΕ κ. Χρήστου Στυλιανίδη στην Ελλάδα (12/09/2019)  
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μελών για μεγαλύτερη διαφάνεια των τιμών 
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12. Εμβολιασμός: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ενώνουν τις 
δυνάμεις τους για να αναδείξουν τα οφέλη των εμβολίων 
 

13. Erasmus+: Η ΕΕ ενισχύει τη συμμετοχή των Αφρικανών φοιτητών και του πανεπιστημιακού 
προσωπικού το 2019 
 

14. Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης: τρία χρόνια μετά 
 

15. WiFi4EU: νέα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για δωρεάν δίκτυα Wi-Fi σε δημόσιους 
χώρους 
 

16. Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά το γεύμα εργασίας μεταξύ του Προέδρου κ. Ζαν-
Κλωντ Γιούνκερ και του Πρωθυπουργού κ. Μπόρις Τζόνσον  
 

17. Η ΕΕ επενδύει 210 εκατ. ευρώ για την προώθηση καινοτόμων έργων στην αγορά  
 

18. Το σχέδιο Γιούνκερ φτάνει τα 433 δισ. ευρώ σε κινητοποίηση επενδύσεων σε ολόκληρη την 
ΕΕ – Πρώτη η Ελλάδα σε σχέση με το μέγεθος της οικονομίας της με 12,1 δις ευρώ σε 
επενδύσεις  
 

19. Τελωνειακή Ένωση: Το 2018 τα τελωνεία της ΕΕ σταμάτησαν παραποιημένα και δυνητικά 
επικίνδυνα εμπορεύματα αξίας σχεδόν 740 εκατ. ευρώ 
 

20. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει το ελληνικό σχέδιο προστασίας πρώτης 

κατοικίας για τη στήριξη των νοικοκυριών που κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους λόγω 

δυσκολιών στην αποπληρωμή ενυπόθηκων δανείων  

 

21. #EUBeachCleanUp: Σε αριθμό ρεκόρ ανέρχονται οι δράσεις καθαρισμού που διοργανώνει 
η ΕΕ σε ολόκληρο τον κόσμο 
 

22. Η ΕΕ στην 74η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών (EU@UNGA 74): για έναν κόσμο με 
περισσότερη ειρήνη, ασφάλεια και ευημερία 
 

23. Συμμαχία για την ανακύκλωση των πλαστικών: περισσότεροι από 100 υπογράφοντες 
δεσμεύονται να χρησιμοποιήσουν 10 εκατομμύρια τόνους ανακυκλωμένου πλαστικού σε 
νέα προϊόντα έως το 2025 
 

24. Εβδομάδα εκδηλώσεων ανοικτών στους πολίτες με επίκεντρο τη μελλοντική έρευνα και 

την επιστημονική αριστεία στην ΕΕ  

 

25. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO): Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία για τον διορισμό της 
κυρίας Κέβεσι (Kövesi) ως της πρώτης Ευρωπαίας γενικής εισαγγελέως 
 

26. Η Νάντη είναι η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας για το 2019 
 

27. Εκπαίδευση και κατάρτιση στην ΕΕ: η υποστήριξη των εκπαιδευτικών είναι ζωτικής 
σημασίας για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης 
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28. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει τους νικητές του Βραβείου Ασφάλειας Προϊόντων της 
ΕΕ 
 

29. Η ΕΕ χαρτογραφεί νέα πεδία για την παγκόσμια συνδεσιμότητα και προσβλέπει στην 
ενίσχυση των στρατηγικών δεσμών με την Ασία 
 

30. Δήλωση μετά την τέταρτη αποστολή μεταπρογραμματικής εποπτείας στην Ελλάδα  
 

31. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει 117 εκατ. ευρώ σε βιώσιμες υποδομές μεταφορών στην 
Ευρώπη  
 

32. Ένωση Ασφάλειας: Η Επιτροπή συνιστά την έναρξη διαπραγματεύσεων με την Ιαπωνία για 
τη διαβίβαση δεδομένων από τις καταστάσεις ονομάτων επιβατών (PNR) 
 

33. Αύγουστος 2019 — Ανεργία της ζώνης του ευρώ στο 7,4 % — στην ΕΕ των 28 στο 6,2 %  
 

34. Επιτρέπονται και πάλι, μετά από 20 χρόνια, οι εξαγωγές βοείου κρέατος από την ΕΕ στην 
Κορέα 
 

35. Ευρωπαϊκός μήνας κυβερνοασφάλειας: Η ΕΕ προωθεί νοοτροπία ασφάλειας μεταξύ των 
πολιτών  

________________________________________________________________________________ 

1. Γάλα, φρούτα και λαχανικά διανέμονται στους μαθητές χάρη σε πρόγραμμα της ΕΕ 

Βρυξέλλες, 2 Σεπτεμβρίου 2019 

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, αρχίζει και πάλι το πρόγραμμα της ΕΕ για φρούτα, 
λαχανικά και γάλα στα σχολεία των συμμετεχουσών χωρών της ΕΕ για τη σχολική χρονιά 2019-
2020. 

Το πρόγραμμα της ΕΕ για τα σχολεία έχει ως στόχο να προωθήσει την υγιεινή διατροφή και την 
ισορροπημένη δίαιτα με τη διανομή φρούτων, λαχανικών και γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς 
και την προσφορά εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τη γεωργία και την καλή διατροφή. 

Τη σχολική χρονιά 2017-2018, πάνω από 20 εκατομμύρια παιδιά ωφελήθηκαν από αυτό το 
πρόγραμμα, δηλαδή το 20 % των παιδιών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5501_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πρόγραμμα της ΕΕ για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα 
σχολεία 
Βασικά στοιχεία και αριθμοί σχετικά με το πρόγραμμα της ΕΕ για τα σχολεία την περίοδο 2017-
2018 
Παιδαγωγικό πακέτο για εκπαιδευτικούς 
________________________________________________________________________________ 
  

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5501_el.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/school-scheme_en
https://ec.europa.eu/agriculture/school-scheme_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/school-scheme-factsheet_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/school-scheme-factsheet_el.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/teachers-pack/index_el
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2. Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτών: η Επιτροπή καταχωρίζει τρεις νέες πρωτοβουλίες και 
κρίνει μία άλλη απαράδεκτη 

Βρυξέλλες, 4 Σεπτεμβρίου 2019 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να καταχωρίσει τις εξής 3 νέες ευρωπαϊκές 
πρωτοβουλίες πολιτών: «Σταματήστε τη διαφθορά στην Ευρώπη στη ρίζα της με τη διακοπή της 
χρηματοδότησης χωρών που έχουν αναποτελεσματικό δικαστικό σύστημα μετά τη λήξη της 
προθεσμίας», «Δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής έκτακτης ανάγκης» και «Σώστε τις 
μέλισσες και τους αγρότες! Ας οδεύσουμε προς μια γεωργία φιλική προς τις μέλισσες για ένα 
υγιές περιβάλλον». Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να μην καταχωρίσει προτεινόμενη ευρωπαϊκή 
πρωτοβουλία πολιτών με τίτλο «Διασφάλιση της συμμόρφωσης της κοινής εμπορικής πολιτικής 
με τις Συνθήκες της ΕΕ και με το διεθνές δίκαιο» επειδή οι δράσεις που ζητούνται βρίσκονται 
καταφανώς εκτός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής σύμφωνα με τις Συνθήκες της 
ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5516_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πλήρες κείμενο των προτεινόμενων ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών πολιτών: 
· Σταματήστε τη διαφθορά στην Ευρώπη στη ρίζα της με τη διακοπή της χρηματοδότησης χωρών 
που έχουν αναποτελεσματικό δικαστικό σύστημα μετά τη λήξη της προθεσμίας (διαθέσιμη από 
12 Σεπτεμβρίου 2019) 
· Δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής έκτακτης ανάγκης (διαθέσιμη από τις 22 
Σεπτεμβρίου 2019)  www.fridaysforfuture.org/ECI 
· Σώστε τις μέλισσες και τους αγρότες! Ας οδεύσουμε προς μια γεωργία φιλική προς τις μέλισσες 
για ένα υγιές περιβάλλον (διαθέσιμη από τις 30 Σεπτεμβρίου 2019) www.savebeesandfarmers.eu. 
· «Διασφάλιση της συμμόρφωσης της κοινής εμπορικής πολιτικής με τις Συνθήκες της ΕΕ και με το 
διεθνές δίκαιο» 
ΕΠΠ που βρίσκονται στο στάδιο της συγκέντρωσης υπογραφών 
Ιστότοπος ΕΠΠ 
Κανονισμός ΕΠΠ 
________________________________________________________________________________ 
 

3. Ασφάλεια τροφίμων, προστασία παραγωγών και καταναλωτών και βιώσιμη ανάπτυξη 

#γιαΝαξέρουμετιΤρωμΕΕ. Στη ΔΕΘ η Ε.Ε : 07-15/09 

 

Αθήνα,  04 Σεπτεμβρίου 2019 

 

H Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα θα συμμετάσχει στην 84η Διεθνή 

Έκθεση Θεσσαλονίκη εστιάζοντας φέτος στο τρίπτυχο ασφάλεια τροφίμων, προστασία 

παραγωγών και καταναλωτών και βιώσιμη ανάπτυξη.  

Στόχος της συμμετοχής είναι η προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτικής για την Ασφάλεια και 

Προστασία των Αγροτικών Προϊόντων στην Ε.Ε., καθώς και των καθεστώτων ποιότητας της Ε.Ε., 

όπως για παράδειγμα οι Προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης (ΠΟΠ) και οι 

Προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις (ΠΓΕ).  

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5516_el.pdf
http://www.fridaysforfuture.org/ECI
http://www.savebeesandfarmers.eu/
https://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2015/000005?lg=el
https://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R0211-20131008&from=EN
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Συγκεκριμένα, στον υπαίθριο χώρο μπροστά από το περίπτερο 10 της Έκθεσης, θα εκτεθούν 

συνολικά άνω των 100 διαφορετικών ελληνικών προϊόντων που υπάγονται σε καθεστώς 

ποιότητας της ΕΕ. Τα προϊόντα θα προέρχονται από την κεντρική Μακεδονία (στις 07, 08 & 

15/09), Ήπειρο (στις 09/09), δυτική Μακεδονία (στις 10/09), ανατ. Μακεδονία και Θράκη (στις 

11/09), Κρήτη (στις 12/09), δυτική Ελλάδα (στις 13/09), και Θεσσαλία (14/09)  και θα 

περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: αγουρέλαιο Χαλκιδικής, κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου, 

κονσερβολιά Άρτας, τυρί Μετσοβόνε και πιπεριές Φλωρίνης. Το απόγευμα κάθε ημέρας, ένας 

διακεκριμένος μάγειρας θα ετοιμάζει live συνταγές με βάση αυτά τα προϊόντα. 

Οι πόρτες του περιπτέρου θα ανοίξουν το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2019 και θα παραμένει 

ανοικτές για τους επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, κατά τις ώρες λειτουργίας της. O 

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προταθείς 

Έλληνας Επίτροπος Μαργαρίτης Σχοινάς θα επισκεφθεί το περίπτερο μας, συνοδευόμενος από 

τον Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Γιώργο 

Μαρκοπουλιώτη.  

Την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2019 στις  19:30 η Αντιπροσωπεία διοργανώνει cocktail party στον 

προαύλιο χώρο του περιπτέρου με ζωντανή μουσική, δροσερά ποτά και εδέσματα…  

#γιαΝαξέρουμετιΤρώμΕΕ. 

Στη λειτουργία του περιπτέρου της Αντιπροσωπείας στην 84η ΔΕΘ συμμετέχουν τα Κέντρα 

Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης (EDIC) Χαλκιδικής, Δήμου Αθηναίων, Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Δήμου Θεσσαλονίκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Ξάνθης, Κομοτηνής, 

Κρήτης, Πάτρας και Περιφέρειας Θεσσαλίας. Τα Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης 

επιχορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δια της Αντιπροσωπείας της στην Ελλάδα. 

________________________________________________________________________________ 

4. Έλλειμμα ΦΠΑ: οι χώρες της ΕΕ απώλεσαν έσοδα 137 δισ. ευρώ από τον ΦΠΑ το 2017 

Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2019 

Οι χώρες της ΕΕ απώλεσαν έσοδα 137 δισ. ευρώ από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) το 
2017, σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το λεγόμενο 
«έλλειμμα ΦΠΑ» —δηλαδή η συνολική διαφορά μεταξύ των αναμενόμενων εσόδων από τον 
ΦΠΑ και του ποσού που πράγματι εισπράχθηκε— έχει μειωθεί κάπως σε σύγκριση με τα 
προηγούμενα έτη αλλά παραμένει πολύ υψηλό. Η ύπαρξη του σημαντικού αυτού ελλείμματος 
ΦΠΑ καταδεικνύει εκ νέου την ανάγκη για συνολική μεταρρύθμιση των κανόνων της ΕΕ για τον 
ΦΠΑ, όπως προτάθηκε το 2017 από την Επιτροπή, καθώς και για αυξημένη συνεργασία μεταξύ 
των κρατών μελών, ώστε να καταπολεμηθεί η απάτη στον τομέα του ΦΠΑ και να εξασφαλιστεί η 
λειτουργία των κανόνων για νομοταγείς επιχειρήσεις και εμπόρους. Το έλλειμμα ΦΠΑ μετρά την 
αποτελεσματικότητα των μέτρων επιβολής και συμμόρφωσης σχετικά με τον ΦΠΑ σε κάθε 
κράτος μέλος, καθώς παρέχει μια εκτίμηση της απώλειας εσόδων λόγω απάτης και 
φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής, πτώχευσης, οικονομικής αφερεγγυότητας και εσφαλμένων 
υπολογισμών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5511_el.pdf 

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5511_el.pdf
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Για περισσότερες πληροφορίες 
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. τις συχνές ερωτήσεις. 
Το πλήρες κείμενο της έκθεσης και ένα ενημερωτικό δελτίο είναι διαθέσιμα εδώ. 
ΒΙΝΤΕΟ: Ομιλία του επιτρόπου Μοσκοβισί σχετικά με την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα 
του ΦΠΑ 
________________________________________________________________________________ 

5. Ετοιμότητα για το Brexit χωρίς συμφωνία: Τελική έκκληση της Επιτροπής προς όλους τους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ να προετοιμαστούν για την αποχώρηση του Ηνωμένου 
Βασιλείου στις 31 Οκτωβρίου 2019 

Βρυξέλλες, 4 Σεπτεμβρίου 2019 

Καθώς απομένουν 8 εβδομάδες μέχρι την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Οκτωβρίου 2019, η Επιτροπή επανέλαβε σήμερα –στην 6η ανακοίνωσή 
της σχετικά με την ετοιμότητα για το Brexit– την έκκλησή της προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
στην ΕΕ των 27 να προετοιμαστούν για την περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνία. Λόγω της 
αβεβαιότητας που εξακολουθεί να επικρατεί στο Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά την επικύρωση 
της συμφωνίας αποχώρησης –όπως συμφωνήθηκε με την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου 
τον Νοέμβριο του 2018– και της συνολικής πολιτικής κατάστασης στο εσωτερικό της χώρας, το 
σενάριο ενός Brexit χωρίς συμφωνία την 1η Νοεμβρίου 2019 παραμένει ένα πιθανό, αν και 
ανεπιθύμητο, ενδεχόμενο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5509_el.pdf 
 
Άλλοι χρήσιμοι σύνδεσμοι: 
 Πολίτες της ΕΕ 
 - Η σημερινή ανακοίνωση  
- Κατάλογος ελέγχου για τις επιχειρήσεις 
- Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ετοιμότητα 
- Επισκόπηση των δικαιωμάτων διαμονής σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ των 27 
- Ιστότοποι των κρατών μελών για την αποχώρηση χωρίς συμφωνία 
- Ανακοίνωση για τα ταξίδια 
- Ενημερωτικά δελτία για τα ταξίδια, τα δικαιώματα των πολιτών, τις σπουδές και τα δικαιώματα 
των καταναλωτών 
- Ερωτήσεις και απαντήσεις για το Erasmus 
- Ερωτήσεις και απαντήσεις για την αποχώρηση χωρίς συμφωνία 
- Πληροφορίες για τους πολίτες της ΕΕ που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο 
  
Επιχειρήσεις της ΕΕ 
 - Σειρά εγγράφων για τα τελωνεία και την έμμεση φορολογία (συμπεριλαμβανομένου ενός 
απλού καταλόγου ελέγχου 5 σημείων) για τις επιχειρήσεις 
- Πληροφορίες σχετικά με τη γεωργία 
- Επτά σημεία που πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις στην ΕΕ-27 στο πλαίσιο της 
προετοιμασίας για το Brexit 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_19_5513
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-factsheet-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/tax-cooperation-control/vat-gap_en
https://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I137683
https://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I137683
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/other-preparedness-activities_en#communications-of-the-european-commission
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/other-preparedness-activities_en#communications-of-the-european-commission
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5509_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/other-preparedness-activities_en#communications-of-the-european-commission
https://ec.europa.eu/info/files/brexit-preparedness-checklist
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_el
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/residence-rights-uk-nationals-eu-member-states_en
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/national-brexit-information-member-states_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/travelling_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/factsheets-and-questions-and-answers_en
https://ec.europa.eu/info/publications/factsheets-and-questions-and-answers_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/brexit_el
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/contingency-qanda_en.pdf
http://www.eurights.uk/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-901_el.htm
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/brexit_checklist_for_traders_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/eu-agriculture-and-brexit_el
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet-preparing-withdrawal-brexit-preparedness-web_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet-preparing-withdrawal-brexit-preparedness-web_el.pdf
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6. Η ΕΕ πρωτοστατεί στο παγκόσμιο εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων 

Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2019 

Σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύτηκε σήμερα, η ΕΕ διατηρεί για ένα ακόμη έτος τη θέση της 
ως ο μεγαλύτερος εξαγωγέας αγροδιατροφικών προϊόντων στον κόσμο, με εξαγωγές που 
ανήλθαν σε 138 δισ.ευρώ το 2018.  

Τα γεωργικά προϊόντα αντιπροσώπευαν σημαντικό ποσοστό της τάξης του 7 % της αξίας του 
συνόλου των εξαχθέντων προϊόντων της ΕΕ το 2018, και κατατάσσονταν τέταρτα μετά τα 
μηχανήματα, τα άλλα μεταποιημένα προϊόντα και τα χημικά προϊόντα. Η γεωργία και οι κλάδοι 
και υπηρεσίες που σχετίζονται με τα τρόφιμα από κοινού εξασφαλίζουν σχεδόν 44 εκατομμύρια 
θέσεις εργασίας στην ΕΕ. Η αλυσίδα παραγωγής και μεταποίησης τροφίμων αντιπροσωπεύει το 
7,5 % της απασχόλησης και το 3,7 % της συνολικής προστιθέμενης αξίας στην ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5527_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Παρακολούθηση της πολιτικής για το εμπόριο γεωργικών προϊόντων 
________________________________________________________________________________ 

7. Διάστημα: το δορυφορικό σύστημα πλοήγησης Galileo της ΕΕ πλησιάζει το 1 δισεκατομμύριο 
χρήστες έξυπνων τηλεφώνων 

Βρυξέλλες, 9 Σεπτεμβρίου 2019 

Το Galileo, το ευρωπαϊκό δορυφορικό σύστημα πλοήγησης, θα φτάσει αύριο το 
1 δισεκατομμύριο χρήστες έξυπνων τηλεφώνων παγκοσμίως. Το ορόσημο αυτό συμπίπτει με την 
15η επέτειο του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης 
(GSA), ο οποίος είναι ο βασικός εταίρος της Επιτροπής για τη λειτουργία του Galileo. 

Από τον Δεκέμβριο του 2016, το Galileo παρέχει τις λεγόμενες «αρχικές υπηρεσίες», οι οποίες 
ήδη βελτιώνουν την καθημερινή ζωή των πολιτών και των επιχειρήσεων με επακριβή σήματα 
εντοπισμού θέσης, πλοήγησης και χρονισμού. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5529_el.pdf 
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 Πρόταση της Επιτροπής για διαστημικό πρόγραμμα της ΕΕ (2021-2027): δελτίο Τύπου, 
ερωτήσεις και απαντήσεις, ενημερωτικό δελτίο και δήλωση της επιτρόπου Μπιενκόφσκα 
σχετικά με την προσωρινή συμφωνία για το πρόγραμμα 

 Πρόγραμμα Copernicus 
 Πρόγραμμα Galileo 

________________________________________________________________________________ 

8. Προχωρεί ο σχηματισμός της Επιτροπής φον ντερ Λάιεν 

https://ec.europa.eu/agriculture/trade-analysis/map_el
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5527_el.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/trade-analysis/map_el
https://www.gsa.europa.eu/
https://www.gsa.europa.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_16_4366
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5529_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4022_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4023_el.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-june2018-space-policy_en_0.pdf
https://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-2153_en.htm
https://www.copernicus.eu/el
http://ec.europa.eu/growth/sectors/space/galileo_en
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Βρυξέλλες, 9 Σεπτεμβρίου 2019 

Σήμερα, η εκλεγείσα Πρόεδρος κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συμφώνησε επί του σχεδίου 
καταλόγου των προτεινόμενων Επιτρόπων που της υποβλήθηκε από το Συμβούλιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η συμφωνία αυτή έρχεται σε συνέχεια μιας σειράς επίσημων συνεντεύξεων που 
πραγματοποίησε η εκλεγείσα Πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν, κατά τις τελευταίες εβδομάδες, με 
καθένα από τα πρόσωπα που προτάθηκαν από τα κράτη μέλη ως υποψήφιοι Επίτροποι. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5537_el.pdf 
 
Αρχική σελίδα της εκλεγείσας Προέδρου κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν 
________________________________________________________________________________ 

9. Επιτροπή φον ντερ Λάιεν: για μια Ένωση που επιδιώκει περισσότερα 

Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2019 

Σήμερα η εκλεγείσα πρόεδρος κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν παρουσίασε την ομάδα των 
επιτρόπων που θα την πλαισιώσουν, καθώς και τη νέα δομή της επόμενης Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. 

Η νέα Επιτροπή θα αντικατοπτρίζει τις προτεραιότητες και τις φιλοδοξίες που αποτυπώνονται 
στις πολιτικές κατευθύνσεις. Η Επιτροπή διαρθρώνεται σύμφωνα με τους στόχους τους οποίους 
έθεσε η εκλεγείσα πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Στο επίκεντρο των εργασιών μας βρίσκεται η ανάγκη να αντιμετωπίσουμε τις κλιματικές αλλαγές, 
την τεχνολογία και τη δημογραφία που μεταβάλλουν άρδην τις κοινωνίες και τον τρόπο ζωής μας. 
Οι υφιστάμενες δυνάμεις ακολουθούν νέα μονοπάτια, μεμονωμένα. Νέες δυνάμεις αναδύονται 
και εδραιώνονται. Αυτή η κατάσταση έχει προκαλέσει ένα αίσθημα ανησυχίας και άγχους σε 
πολλές κοινότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Ευρώπη πρέπει να ηγηθεί της μετάβασης σε έναν 
υγιή πλανήτη και σε έναν νέο ψηφιακό κόσμο. Αυτό όμως μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν 
ενώσουμε τους ανθρώπους και αναβαθμίσουμε τη μοναδική στο είδος της κοινωνική οικονομία 
της αγοράς μας, ώστε να ανταποκρίνεται στις σημερινές νέες φιλοδοξίες. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5542_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/commission/interim/commissioners-designate 
________________________________________________________________________________ 
 

10. Επίσκεψη του Επιτρόπου της ΕΕ κ. Χρήστου Στυλιανίδη στην Ελλάδα (12/09/2019)  

Αθήνα, 10/09/2019 

Την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου ο Επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης 

Κρίσεων, κ. Χρήστος Στυλιανίδης, επισκέπτεται την Αθήνα προκειμένου να καλωσορίσει σε ειδική 

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5537_el.pdf
https://ec.europa.eu/commission/interim_en
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5542_el.pdf
https://ec.europa.eu/commission/interim/commissioners-designate
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τελετή τη συνεισφορά της Ελλάδας στο μεταβατικό στόλο του rescEU. Η τελετή θα λάβει χώρα 

στην αεροπορική βάση της Ελευσίνας. Μαζί με τον κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, υπουργό Προστασίας 

του Πολίτη, θα σηματοδοτήσουν ακόμα πιο στενή συνεργασία στην καταπολέμηση των δασικών 

πυρκαγιών στην Ευρώπη και θα συζητήσουν τα επόμενα βήματα του rescEU. Στην τελετή έχουν 

επίσης προσκληθεί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο Αρχηγός Γενικού 

Επιτελείου Εθνικής Άμυνας Πτέραρχος κ. Χρήστος Χριστοδούλου, ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου 

Αεροπορίας Αντιπτέραρχος (Ι) κ. Γεώργιος Μπλιούμης και ο Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος κ. 

Βασίλειος Ματθαιόπουλος. Ο Επίτροπος κ. Στυλιανίδης θα επισκεφθεί επίσης το Κέντρο 

Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας. 

Στο νέο πρόγραμμα rescEU η Ελλάδα έχει διαθέσει δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη. Το 

rescEU λειτουργεί ως ένα επιπλέον δίχτυ προστασίας των Ευρωπαίων πολιτών από φυσικές 

καταστροφές. Ο στόλος rescEU κινητοποιήθηκε για πρώτη φορά για την αντιμετώπιση των 

δασικών πυρκαγιών που ξέσπασαν δε διάφορες περιοχές της Ελλάδας φέτος τον Αύγουστο. 

Ο Επίτροπος κ. Στυλιανίδης θα επισκεφθεί επίσης την «Ελπίδα», το πρώτο Ογκολογικό 

Νοσοκομείο για παιδιά στην Αθήνα, όπου θα τιμηθεί για το έργο του από την κ. Μαριάννα Β. 

Βαρδινογιάννη, Πρόεδρο του ομώνυμου Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ Σύλλογος Φίλων Παιδιών με 

καρκίνο» και του Σωματείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ». Στη συνέχεια ο Επίτροπος κ. 

Στυλιανίδης θα συμμετάσχει στο 15ο Ευρωπαϊκό Σεμινάριο που διοργανώνει το Ελληνικό Ίδρυμα 

Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) στο Ναύπλιο, όπου θα μιλήσει για τη «Νέα 

Ατζέντα της Ευρώπης». 

________________________________________________________________________________ 

11. Δικαιοσύνη στην αλυσίδα τροφίμων: η Επιτροπή χαιρετίζει την υποστήριξη των κρατών 
μελών για μεγαλύτερη διαφάνεια των τιμών 

Βρυξέλλες, 11 Σεπτεμβρίου 2019 

Μετά τη σημερινή ανταλλαγή απόψεων με τα κράτη μέλη, η Επιτροπή θα θεσπίσει τώρα τα 
μέτρα για την καθιέρωση μεγαλύτερης διαφάνειας μέσω της βελτιωμένης κοινοποίησης τιμών 
σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων.  

Μετά την απαγόρευση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και τη βελτίωση των όρων 
συνεργασίας των παραγωγών, η Επιτροπή παρουσίασε τον Μάιο ένα τρίτο στοιχείο για τη 
βελτίωση της δικαιοσύνης στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων: την επιτάχυνση της συλλογής 
στοιχείων σχετικά με τις τιμές των γεωργικών προϊόντων διατροφής σε διάφορα στάδια της 
αλυσίδας εφοδιασμού, προκειμένου να διαπιστωθεί ο τρόπος με τον οποίο καθορίζονται οι τιμές. 

Η μεγαλύτερη διαφάνεια θα επιτρέψει σε διάφορους παράγοντες να κάνουν πιο συνειδητές 
επιλογές και να κατανοήσουν καλύτερα τη διαμόρφωση των τιμών και την ανάπτυξη τάσεων σε 
όλο το μήκος της αλυσίδας τροφίμων. Μπορεί επίσης να υποστηρίξει τη λήψη καλύτερων 
επιχειρηματικών αποφάσεων, καθώς και την καλύτερη διαχείριση του κινδύνου, και να βελτιώσει 
την εμπιστοσύνη. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5550_el.pdf 

https://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/resceu_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6790_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5242_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5242_el.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5550_el.pdf
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Για περισσότερες πληροφορίες 
Δικαιοσύνη στην αλυσίδα τροφίμων: η Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί η διαφάνεια των τιμών 
Αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων διατροφής 
________________________________________________________________________________ 

12. Εμβολιασμός: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ενώνουν τις 
δυνάμεις τους για να αναδείξουν τα οφέλη των εμβολίων 

Βρυξέλλες, 12 Σεπτεμβρίου 2019 

                         

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) συνδιοργανώνουν σήμερα 
στις Βρυξέλλες την πρώτη παγκόσμια σύνοδο κορυφής για τον εμβολιασμό. Στόχος της συνόδου 
είναι η προώθηση δράσεων, σε παγκόσμιο επίπεδο, για την αναχαίτιση της εξάπλωσης των 
νόσων που προλαμβάνονται με εμβολιασμό και την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης για 
τα εμβόλια σε όλον τον κόσμο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5536_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
Δέκα δράσεις για τον εμβολιασμό για όλους 
Παγκόσμια σύνοδος κορυφής για τον εμβολιασμό 
Ιστότοπος για τον εμβολιασμό 
Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 488: Η στάση των Ευρωπαίων απέναντι στον εμβολιασμό 
Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την ενίσχυση της συνεργασίας για την καταπολέμηση των 
ασθενειών που προλαμβάνονται με εμβολιασμό 
  
Π.Ο.Υ.: 
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/immunization-coverage 
https://www.who.int/immunization/policy/en/ 
________________________________________________________________________________ 

13. Erasmus+: Η ΕΕ ενισχύει τη συμμετοχή των Αφρικανών φοιτητών και του πανεπιστημιακού 
προσωπικού το 2019 

Βρυξέλλες, 12 Σεπτεμβρίου 2019 

Η ΕΕ επένδυσε 17,6 εκατ. ευρώ επιπλέον για τη στήριξη 8 500 και πλέον νεοεπιλεχθέντων 
Αφρικανών φοιτητών και πανεπιστημιακού προσωπικού για τη συμμετοχή τους στο Erasmus+ το 
2019 Η αύξηση αυτή της χρηματοδότησης του Erasmus+ είναι ένα ακόμη βήμα προς τη δέσμευση 
που ανακοίνωσε ο πρόεδρος κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στην ομιλία του για την κατάσταση της 

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2629_el.htm
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/agri-food-supply-chain_en
https://ec.europa.eu/health/vaccination/ev_20190912_el
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5536_el.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_19_5538
https://ec.europa.eu/health/vaccination/ev_20190912_el
https://ec.europa.eu/health/vaccination/ev_20190912_el
https://ec.europa.eu/health/vaccination/overview_en
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2223
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=OJ:JOC_2018_466_R_0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=OJ:JOC_2018_466_R_0001
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/immunization-coverage
https://www.who.int/immunization/policy/en/
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_el
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Ένωσης τον Σεπτέμβριο του 2018, για υποστήριξη 35 000 Αφρικανών φοιτητών και ερευνητών 
έως το 2020. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5547_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο 
Συμμαχία Αφρικής-Ευρώπης 
Εταιρική σχέση Αφρικής-ΕΕ 
Erasmus+ 
________________________________________________________________________________ 

14. Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης: τρία χρόνια μετά 

Βρυξέλλες, 13 Σεπτεμβρίου 2019 

Αύριο είναι η τρίτη επέτειος της ομιλίας του προέδρου Γιούνκερ για την κατάσταση της Ένωσης 
το 2016,, στην οποία ανήγγειλε τη σύσταση Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, το οποίο θα 
προσφέρει στους νέους τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων 
αλληλεγγύης σε ολόκληρη την ΕΕ. 

Έκτοτε, περισσότεροι από 161 000 νέοι ηλικίας από 18 έως 30 ετών έχουν δηλώσει συμμετοχή 
στο Σώμα και η πρωτοβουλία έχει συμβάλει στη βελτίωση της ζωής πολλών ανθρώπων. Οι 
περισσότερες από τις χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες προσφέρουν ευκαιρίες εθελοντισμού 
— μεμονωμένα ή σε ομάδες. Ωστόσο, οι νέοι μπορούν επίσης να επωφεληθούν από πρακτική 
άσκηση και θέσεις εργασίας. Επιπλέον, οι νέοι μπορούν να διαμορφώσουν οι ίδιοι έργα 
αλληλεγγύης, στο πλαίσιο των οποίων αναλαμβάνουν, αναπτύσσουν και διαχειρίζονται 
δραστηριότητες που συμβάλλουν σε θετικές αλλαγές στην κοινότητά τους, ενώ ζουν στο 
εξωτερικό και αποκτούν πολύτιμες δεξιότητες. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5556_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο  
Διαδικτυακή πύλη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 
________________________________________________________________________________ 

15. WiFi4EU: νέα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για δωρεάν δίκτυα Wi-Fi σε δημόσιους 
χώρους 

Brussels 16 September 2019 

Στις 19 Σεπτεμβρίου, στις 13:00 (θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης), η Επιτροπή θα δημοσιεύσει νέα 
πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για κουπόνια WiFi4EU προκειμένου να δημιουργηθούν δωρεάν 
δίκτυα Wi-Fi σε δημόσιους χώρους, μεταξύ των οποίων σε δημαρχεία, δημόσιες βιβλιοθήκες, 
μουσεία, δημόσια πάρκα ή πλατείες. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων απευθύνεται σε δήμους 

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5547_el.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/africa-europe-alliance-erasmus_el
https://ec.europa.eu/commission/africaeuropealliance_en
https://www.africa-eu-partnership.org/en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_el
https://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3043_el.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-16-3043_el.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5556_el.pdf
https://europa.eu/youth/sites/default/files/european_solidarity_corps_factsheet.pdf
https://europa.eu/youth/solidarity
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/wifi4eu-free-wi-fi-europeans
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ή ομάδες δήμων στην ΕΕ έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2019 στις 17:00 (θερινή ώρα Κεντρικής 
Ευρώπης).  

Οι δήμοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για 1780 κουπόνια, αξίας 15 000 ευρώ το καθένα.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-free-wi-fi-europeans 
________________________________________________________________________________ 

16. Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά το γεύμα εργασίας μεταξύ του Προέδρου κ. Ζαν-
Κλωντ Γιούνκερ και του Πρωθυπουργού κ. Μπόρις Τζόνσον  

Luxembourg, 16 September 2019 
 
Ο Πρόεδρος κ. Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ και ο Πρωθυπουργός κ. Μπόρις Τζόνσον είχαν γεύμα 
εργασίας σήμερα στο Λουξεμβούργο. Στόχος της συνάντησης ήταν ο απολογισμός των εν εξελίξει 
τεχνικών συνομιλιών μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου και η συζήτηση σχετικά με τα 
επόμενα βήματα. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5579_en.pdf 
________________________________________________________________________________ 

17. Η ΕΕ επενδύει 210 εκατ. ευρώ για την προώθηση καινοτόμων έργων στην αγορά  

Βρυξέλλες, 17 Σεπτεμβρίου 2019 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επενδύσει συνολικά 210 εκατ. ευρώ σε 108 καινοτόμα έργα και θα τα 
βοηθήσει να εισέλθουν στην αγορά ταχύτερα. 

Η χρηματοδότηση παρέχεται μέσω της πιλοτικής φάσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Καινοτομίας (ΕΣΚ), το οποίο στηρίζει φορείς καινοτομίας, επιχειρηματίες, μικρές επιχειρήσεις και 
επιστήμονες με έξυπνες ιδέες που φιλοδοξούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε 
διεθνές επίπεδο.  

Περισσότερες πληροφορίες : https://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-5585_en.pdf 
________________________________________________________________________________ 

18. Το σχέδιο Γιούνκερ φτάνει τα 433 δισ. ευρώ σε κινητοποίηση επενδύσεων σε ολόκληρη την 
ΕΕ – Πρώτη η Ελλάδα σε σχέση με το μέγεθος της οικονομίας της με 12,1 δις ευρώ σε 
επενδύσεις  

Βρυξέλλες, 18 Σεπτεμβρίου 2019 

Μετά την τελευταία συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) του σχεδίου Γιούνκερ 
αναμένεται πλέον να κινητοποιήσει επενδύσεις ύψους 433,2 δισ. ευρώ.  

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-free-wi-fi-europeans
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5579_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm#_blank
http://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm#_blank
https://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-5585_en.pdf
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Από τον Σεπτέμβριο 2019, οι συμφωνίες που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του σχεδίου Γιούνκερ 
ανέρχονται σε χρηματοδότηση ύψους 79,7 δισ. ευρώ και αφορούν και τα 28 κράτη μέλη. Περίπου 
972 000 νεοσύστατες, καθώς και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αναμένεται να 
επωφεληθούν από τη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση.  

Επί του παρόντος, οι πέντε πρώτες χώρες, οι οποίες κατατάσσονται κατά σειρά ενεργοποίησης 
επενδύσεων σε σχέση με το ΑΕΠ, είναι η Ελλάδα, η Εσθονία, η Πορτογαλία, η Βουλγαρία και η 
Λετονία.  

Η ΕΤΕπ έχει εγκρίνει χρηματοδότηση ύψους 57,8 δισ. ευρώ για έργα υποδομών και καινοτομίας, 
η οποία αναμένεται να οδηγήσει σε πρόσθετες επενδύσεις ύψους 262,6 δισ. ευρώ, ενώ το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ), που αποτελεί μέρος του Ομίλου ΕΤΕπ, έχει εγκρίνει 
συμφωνίες ύψους 21,9 δισ. ευρώ με ενδιάμεσες τράπεζες και κεφάλαια για τη χρηματοδότηση 
ΜΜΕ, οι οποίες αναμένεται να αποφέρουν πρόσθετες επενδύσεις ύψους 170,6 δισ. ευρώ.  

Η κατανομή ανά χώρα είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο του σχεδίου Γιούνκερ : 
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-
europe-juncker-plan/investment-plan-results_el 

περισσότερες πληροφορίες : https://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-5612_en.pdf 
________________________________________________________________________________ 

19. Τελωνειακή Ένωση: Το 2018 τα τελωνεία της ΕΕ σταμάτησαν παραποιημένα και δυνητικά 
επικίνδυνα εμπορεύματα αξίας σχεδόν 740 εκατ. ευρώ 

Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2019 

Σύμφωνα με νέα αριθμητικά στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 2018 
αυξήθηκε ο αριθμός των εντοπισθέντων παραποιημένων προϊόντων που εισήχθησαν στην ΕΕ, 
λόγω της μεγάλης ποσότητας μικρών δεμάτων που διακινήθηκαν μέσω υπηρεσιών 
ταχυμεταφοράς και ταχυδρομικά. Οι αριθμοί των αποστολών που δεσμεύθηκαν εκτινάχθηκαν 
από 57 433 το 2017 σε 69 354 το 2018, αν και η συνολική ποσότητα των δεσμευθέντων 
αντικειμένων μειώθηκε σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη. Το 2018 δεσμεύθηκαν σχεδόν 27 
εκατομμύρια αντικείμενα που παραβίαζαν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ), αγοραίας 
αξίας σχεδόν 740 εκατ. ευρώ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5581_el.pdf 

 

Για περισσότερες πληροφορίες 
Το πλήρες κείμενο της έκθεσης είναι διαθέσιμο εδώ. 
Το ενημερωτικό δελτίο είναι διαθέσιμο εδώ. 
Η «Έκθεση του EUIPO σχετικά με την επιβολή των ΔΔΙ από την ΕΕ: αποτελέσματα στα σύνορα της 
ΕΕ και στα κράτη μέλη για την περίοδο 2013-2017» είναι διαθέσιμη εδώ. 
________________________________________________________________________________ 
 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results_en
https://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-5612_en.pdf
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5581_el.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2019-ipr-report.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2019-ipr-factsheet.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2019_Report_on_Enforcement_of_IPR_at_EU_borders_and_in_MS_2013_2017/2019_Report_on_enforcement_of_IPR_at_EU_borders_and_in_MS_2013_2017_Full_en.pdf
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20. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει το ελληνικό σχέδιο προστασίας πρώτης κατοικίας 

για τη στήριξη των νοικοκυριών που κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους λόγω δυσκολιών 

στην αποπληρωμή ενυπόθηκων δανείων  

 

Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2019 

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, το 
ελληνικό σχέδιο προστασίας πρώτης κατοικίας για τη στήριξη των νοικοκυριών που 
αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή ενυπόθηκων δανείων με τον κίνδυνο να χάσουν την 
πρώτη τους κατοικία.  

Το σχέδιο, το οποίο διαθέτει ετήσιο προϋπολογισμό περίπου 132 εκατ. ευρώ, θέτει αυστηρά 
κριτήρια επιλεξιμότητας όσον αφορά την αξία της πρώτης κατοικίας και το εισόδημα του 
δανειολήπτη, ώστε να εξασφαλίζεται ότι απευθύνεται σε όσους έχουν ανάγκη. Οι επιλέξιμοι 
δανειολήπτες θα λάβουν επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο 20 % έως 50 % της μηνιαίας πληρωμής 
του δανείου τους ανάλογα με το εισόδημά τους, με την προϋπόθεση ότι: (α) τα δάνειά τους είναι 
εξασφαλισμένα έναντι της πρώτης κατοικίας και, (β) θα εξακολουθήσουν να καταβάλλουν το 
εναπομένον ποσό της μηνιαίας πληρωμής του δανείου τους. Εάν ο δανειολήπτης σταματήσει να 
εξυπηρετεί το δάνειό του, προβλέπεται ότι η τράπεζα μπορεί να κινήσει τη διαδικασία 
κατάσχεσης του ακινήτου. Όλες οι τράπεζες θα πρέπει να αναδιαρθρώσουν τα δάνεια των 
επιλέξιμων δανειοληπτών σύμφωνα με τις ίδιες απαιτήσεις που ορίζονται από το κράτος.  

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο Αναζητήστε διαθέσιμες 
μεταφράσεις του συνδέσμου αυτού της Επιτροπής για θέματα ανταγωνισμού, στο δημόσιο 
μητρώο υποθέσεων με αριθμό υπόθεσης SA.53520. 

περισσότερα : https://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-5629_en.pdf 
________________________________________________________________________________ 

21. #EUBeachCleanUp: Σε αριθμό ρεκόρ ανέρχονται οι δράσεις καθαρισμού που διοργανώνει η 
ΕΕ σε ολόκληρο τον κόσμο 

Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2019 

Σε διάφορες παραλίες στην Ευρώπη και τον κόσμο, το προσωπικό της ΕΕ ενώνει τις δυνάμεις του 
με τις τοπικές κοινότητες για τον καθαρισμό των θαλάσσιων απορριμμάτων στο πλαίσιο της 
εκστρατείας #EUBeachCleanUp. Η φετινή εκστρατεία, η οποία ξεκίνησε στις 19 Αυγούστου, θα 
διαρκέσει έως τον Οκτώβριο —με αποκορύφωμα την Παγκόσμια Ημέρα Καθαρισμού των Ακτών, 
το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου— με δράσεις σε περισσότερες από 80 χώρες, σε όλες τις 
κατοικημένες ηπείρους. 

Φέτος, χάρη στις καινοτόμες συνεργασίες με τα Ηνωμένα Έθνη και τα Στρουμφάκια, η εκστρατεία 
προσεγγίζει χιλιάδες πολίτες όλων των ηλικιών. Η επιτυχία της εκστρατείας #EUBeachCleanUp 
βασίζεται στον συνδυασμό της ευαισθητοποίησης —με ισχυρή παρουσία στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης— και της πολύ συγκεκριμένης έκκλησης για δράση: ελάτε στην παραλία να μας 
βρείτε!  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5609_el.pdf 

https://ec.europa.eu/competition/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
https://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-5629_en.pdf
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5609_el.pdf
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Περισσότερες πληροφορίες 
Κατάλογος εκδηλώσεων #EUBeachCleanUp 
________________________________________________________________________________ 

22. Η ΕΕ στην 74η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών (EU@UNGA 74): για έναν κόσμο με 
περισσότερη ειρήνη, ασφάλεια και ευημερία 

Βρυξέλλες, 20 Σεπτεμβρίου 2019 

Την επόμενη εβδομάδα, μια υψηλού επιπέδου αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα 
μεταβεί στη Νέα Υόρκη για την 74η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Οι εκπρόσωποι της 
ΕΕ θα φιλοξενήσουν και θα συμμετάσχουν σε πολλές εκδηλώσεις και συναντήσεις με ηγέτες από 
όλο τον κόσμο. Η ΕΕ εξακολουθεί να πρωτοστατεί στην παγκόσμια συνεργασία: ενώνει τις 
δυνάμεις της με εταίρους που στηρίζουν την πολυμέρεια, με σκοπό την προάσπιση και την 
προώθηση του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την υποστήριξη της ειρήνης 
και της δημοκρατίας, την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και τη συμπαράσταση στους 
ανθρώπους που έχουν ανάγκη σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Η ημερήσια διάταξη κάθε εκπροσώπου της ΕΕ διατίθεται στον ιστότοπό του/της. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5577_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Στην 74η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, η ΕΕ θα εστιάσει στην πρόληψη 
των συγκρούσεων, την ειρήνη και την ασφάλεια· σε ένα κοινό θετικό θεματολόγιο που θα θέτει 
την προώθηση και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο επίκεντρο της πολυμέρειας· 
καθώς και στην επέκταση της παγκόσμιας δράσης για ζητήματα όπως το κλίμα, το περιβάλλον, οι 
στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης και η μη διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής. Περισσότερες 
λεπτομέρειες για τις προτεραιότητες της ΕΕ θα βρείτε εδώ. 
Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της είναι συλλογικά ο μεγαλύτερος χρηματοδότης του συστήματος του 
ΟΗΕ. 
Υλικό για τον Τύπο και οπτικοακουστικό υλικό θα είναι διαθέσιμα στους 
ιστοτόπους ΕΥΕΔ, Europa και Consilium. 
Λάβετε μέρος στη διαδικτυακή συζήτηση στο Twitter, το Instagram και το Facebook 
χρησιμοποιώντας τα χάσταγκ #UNGA, #EU και ακολουθήστε το @EUatUN και τους λογαριασμούς 
των επιτρόπων για ζωντανή ενημέρωση όλη την εβδομάδα. 
Ενημερωτικό δελτίο: Η ΕΕ στα Ηνωμένα Έθνη 
Ενημερωτικό δελτίο: ΕΕ – ΟΗΕ: Μια εταιρική σχέση που παράγει αποτελέσματα 
Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ στα Ηνωμένα Έθνη και στην 
74η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. 
Βασικά έγγραφα σχετικά με το μακροπρόθεσμο όραμα της Επιτροπής «Καθαρός πλανήτης για 
όλους» 
Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη σύνοδο κορυφής του 2019 για τη δράση για το κλίμα 
υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζει την πρόοδο που έχει σημειώσει στην πορεία προς τη βιώσιμη 
ανάπτυξη  
H ΕΕ και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης 

https://ec.europa.eu/info/events/eu-beach-cleanup-2019
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019_el
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5577_el.pdf
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2019/07/15/eu-priorities-at-the-united-nations-and-the-74th-united-nations-general-assembly-adopted/
http://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en
http://europa.eu/
http://www.consilium.europa.eu/el/home/
https://www.instagram.com/eudiplomacy/?hl=en
https://twitter.com/EUatUN
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/9875/how-does-eu-work-united-nations_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/50880/eu%E2%80%93un-partnership-delivers_en
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2019/07/15/eu-priorities-at-the-united-nations-and-the-74th-united-nations-general-assembly-adopted/
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2019/07/15/eu-priorities-at-the-united-nations-and-the-74th-united-nations-general-assembly-adopted/
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_el
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_el
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5534_en.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5534_en.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4250_en.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4250_en.htm
https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals_en
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________________________________________________________________________________ 

23. Συμμαχία για την ανακύκλωση των πλαστικών: περισσότεροι από 100 υπογράφοντες 
δεσμεύονται να χρησιμοποιήσουν 10 εκατομμύρια τόνους ανακυκλωμένου πλαστικού σε νέα 
προϊόντα έως το 2025 

Βρυξέλλες, 20 Σεπτεμβρίου 2019 

Περισσότεροι από 100 δημόσιοι και ιδιωτικοί εταίροι που καλύπτουν ολόκληρη την αξιακή 
αλυσίδα των πλαστικών θα υπογράψουν τη δήλωση της συμμαχίας για την ανακύκλωση των 
πλαστικών, η οποία προωθεί εθελοντικές δράσεις για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς 
ανακυκλωμένων πλαστικών στην ΕΕ. 

Η δήλωση καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η συμμαχία θα επιτύχει τον στόχο της χρήσης 10 
εκατομμυρίων τόνων ανακυκλωμένου πλαστικού για την παραγωγή νέων προϊόντων ετησίως 
στην Ευρώπη έως το 2025. Ο στόχος αυτός τέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη στρατηγική 
της για τις πλαστικές ύλες για το 2018, στο πλαίσιο των προσπαθειών της να τονώσει την 
ανακύκλωση των πλαστικών στην Ευρώπη. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5583_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Στρατηγική της ΕΕ για τις πλαστικές ύλες: δελτίο Τύπου, ενημερωτικά δελτία και 
σημείωμαhttps://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6_en.htm 
________________________________________________________________________________ 

24. Εβδομάδα εκδηλώσεων ανοικτών στους πολίτες με επίκεντρο τη μελλοντική έρευνα και την 

επιστημονική αριστεία στην ΕΕ  

 
Brussels, 23 September 2019 

Από 23 έως τις 26 Σεπτεμβρίου, οι πρώτες Ευρωπαϊκές Ημέρες Έρευνας και Καινοτομίας  

Αναμένεται να προσελκύσουν 4 000 συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων Επιτρόπους, 
εκπροσώπους κυβερνήσεων, ερευνητές, πανεπιστημιακούς και επιχειρήσεις, οι οποίοι θα 
αποτιμήσουν τα επιτεύγματα της χρηματοδοτούμενης από την ΕΕ έρευνας και της ευρωπαϊκής 
επιστημονικής αριστείας  

Η εκδήλωση περιλαμβάνει διάσκεψη πολιτικής, έκθεση με τίτλο «Science is Wonderful! και 
τελετές απονομής βραβείων, όπως του βραβείου «Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας 
(iCapital)», του βραβείου κοινωνικής καινοτομίας στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας», 
καθώς και του βραβείου «Innovation Radar (ραντάρ καινοτομίας). 

Η εβδομάδα θα ολοκληρωθεί με τη 14η έκδοση της δημοφιλούς Ευρωπαϊκής Νύχτας των 
Ερευνητών στις 27 Σεπτεμβρίου, με εκδηλώσεις σε περισσότερες από 370 πόλεις σε 29 χώρες 
στην ΕΕ αλλά και σε γειτονικές χώρες, οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους να 
ανακαλύψουν την επιστήμη με ελκυστικό τρόπο. 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/36361
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/circular-plastics-alliance_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/circular-plastics-alliance_en
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/plastics-strategy-brochure.pdf
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/plastics-strategy-brochure.pdf
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5583_el.pdf
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6444_en.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6_en.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6_en.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_AGENDA-19-5589_en.htm
https://ec.europa.eu/jrc/en
https://ec.europa.eu/jrc/en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days/policy-conference_en
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/events/science-wonder-ful_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/icapital_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/icapital_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/horizon-prizes/social-innovation_en
https://ec.europa.eu/futurium/en/innovation-radar-prize/about-innovation-radar-prize-2019
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/european-researchers-night_en
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/european-researchers-night_en
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περισσότερα : https://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-5790_en.pdf 
________________________________________________________________________________ 

25. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO): Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία για τον διορισμό της 
κυρίας Κέβεσι (Kövesi) ως της πρώτης Ευρωπαίας γενικής εισαγγελέως 

Βρυξέλλες, 25 Σεπτεμβρίου 2019 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν να διορίσουν 
την κυρία Λάουρα Κοντρούτσα Κέβεσι ως την πρώτη Ευρωπαία γενική εισαγγελέα. 

Εξ ονόματος της Επιτροπής, ο επίτροπος Προϋπολογισμού και Ανθρώπινων Πόρων, κύριος 
Γκίντερ Έτινγκερ, και η επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, κυρία 
Βιέρα Γιούροβα, έκαναν τις ακόλουθες δηλώσεις: 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-5769_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
________________________________________________________________________________ 

26. Η Νάντη είναι η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας για το 2019 

Βρυξέλλες, 25 Σεπτεμβρίου 2019 

Η πόλη της Νάντης στη βορειοδυτική Γαλλία είναι η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας για το 
2019, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Επιτροπή στις Ευρωπαϊκές Μέρες Έρευνας και Καινοτομίας. Ο 
τίτλος απονεμήθηκε στη Νάντη σε αναγνώριση της εξαιρετικής ικανότητάς της να αξιοποιεί την 
καινοτομία για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών της και για το ανοικτό και συνεργατικό μοντέλο 
διακυβέρνησης που εφαρμόζει. Συνοδεύεται από χρηματικό βραβείο ύψους 1 εκατ. ευρώ που 
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της 
ΕΕ. Οι άλλες πέντε επιλαχούσες πόλεις —Αμβέρσα (Βέλγιο), Μπρίστολ (Ηνωμένο Βασίλειο), Έσπο 
(Φινλανδία), Γλασκόβη (ΗΒ) και Ρότερνταμ (Κάτω Χώρες)— έλαβαν ποσό ύψους 100.000 ευρώ η 
καθεμία για την προώθηση και την κλιμάκωση της πρακτικής τους σε θέματα καινοτομίας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5789_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Βραβείο για την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας 
Ημέρες ευρωπαϊκής έρευνας και καινοτομίας 
________________________________________________________________________________ 

27. Εκπαίδευση και κατάρτιση στην ΕΕ: η υποστήριξη των εκπαιδευτικών είναι ζωτικής 
σημασίας για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης 

Βρυξέλλες, 26 Σεπτεμβρίου 2019 

https://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-5790_en.pdf
https://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-5769_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/cross-border-cases/judicial-cooperation/networks-and-bodies-supporting-judicial-cooperation/european-public-prosecutors-office_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/memo_18_4767
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/icapital_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/icapital_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days_en
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5789_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/prizes/icapital_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/european-research-and-innovation-days_en


ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019  - 18 
 

Η σημερινή δημοσίευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της ετήσιας έκθεσης παρακολούθησης της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης για το 2019, στην οποία αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο 
εξελίσσεται η εκπαίδευση και η κατάρτιση στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της συμπίπτει με τη 
δεύτερη ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής για την εκπαίδευση. Η έκθεση για το 2019 δείχνει ότι έχει 
σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος προς την επίτευξη σημαντικών στόχων της ΕΕ στον τομέα της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης, αλλά τονίζει παράλληλα την ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη 
στήριξη στους εκπαιδευτικούς και να γίνει το επάγγελμά τους ελκυστικότερο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5729_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ιστότοπος της έκθεσης παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (περιλαμβάνονται 
ενημερωτικά δελτία και ενημερωτικά γραφήματα) 
Ιστότοπος της συνόδου κορυφής για την ευρωπαϊκή εκπαίδευση 
Ιστότοπος του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης 
________________________________________________________________________________ 

28. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει τους νικητές του Βραβείου Ασφάλειας Προϊόντων της 
ΕΕ 

Βρυξέλλες, 26 Σεπτεμβρίου 2019 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τους νικητές του πρώτου Βραβείου Ασφάλειας Προϊόντων 
της ΕΕ. Το νέο αυτό βραβείο αναγνωρίζει τις επιχειρήσεις που υπερβαίνουν τις απαιτήσεις της ΕΕ 
για μεγαλύτερη ασφάλεια των καταναλωτών. Οχτώ εταιρείες από την Αυστρία, τη Γερμανία, τη 
Δανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες και τη Φινλανδία ανταμείφθηκαν για τις 
προσπάθειές τους να ενισχύσουν την ασφάλεια των παιδιών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5830_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  

 Βραβείο Ασφάλειας Προϊόντων της ΕΕ 
 Νικητές 2019 
 Κανόνες της ΕΕ για την ασφάλεια των προϊόντων 

________________________________________________________________________________ 

29. Η ΕΕ χαρτογραφεί νέα πεδία για την παγκόσμια συνδεσιμότητα και προσβλέπει στην 
ενίσχυση των στρατηγικών δεσμών με την Ασία 

Βρυξέλλες, 26 Σεπτεμβρίου 2019 

Την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δρομολογήσει το Φόρουμ Europa για 
τη συνδεσιμότητα — μια καινοτόμο πολυμερή διεθνή διάσκεψη με στόχο την προώθηση του 
διαλόγου και την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των κυβερνήσεων, των χρηματοοικονομικών 
ιδρυμάτων και των φορέων του ιδιωτικού τομέα στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Με βάση την ήδη 
στενή συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των εταίρων της στην Ασία και τον Ειρηνικό, η πρώτη 

https://ec.europa.eu/education/summit_en
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5729_el.pdf
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_en
https://ec.europa.eu/education/summit_en
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_en
https://ec.europa.eu/product-safety-award/index_el.htm
https://ec.europa.eu/product-safety-award/index_el.htm
 https:/europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5830_el.pdf
 https:/europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5830_el.pdf
https://ec.europa.eu/product-safety-award/index_el.htm
https://ec.europa.eu/product-safety-award/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/consumer-product-safety/product-safety-rules_en
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διάσκεψη του φόρουμ θα έχει ως θέμα: «Συνδεσιμότητα ΕΕ-Ασίας: Οικοδόμηση γεφυρών για 
ένα βιώσιμο μέλλον. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5851_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Φόρουμ Europa για τη συνδεσιμότητα: Ιστότοπος Συνδεσιμότητα ΕΕ-Ασίας — Οικοδόμηση 
γεφυρών για ένα βιώσιμο μέλλον 
Κοινή ανακοίνωση: Σύνδεση Ευρώπης και Ασίας - δομικά στοιχεία μιας στρατηγικής της ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

30. Δήλωση μετά την τέταρτη αποστολή μεταπρογραμματικής εποπτείας στην Ελλάδα  

Αθήνα 26/09/2019 

Στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνεργασία με στελέχη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας, επισκέφθηκαν την Αθήνα από τις 23 έως τις 26 Σεπτεμβρίου, για την τέταρτη 
μεταπρογραμματική αποστολή στην Ελλάδα.[1] Στελέχη του ΔΝΤ συμμετείχαν στο πλαίσιο του 
κύκλου εποπτείας του, δυνάμει του άρθρου IV. Στελέχη του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Σταθερότητας συμμετείχαν στο πλαίσιο του σχετικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης. Η 
αποστολή προετοιμάστηκε μέσω τεχνικών συζητήσεων κατά την προηγούμενη εβδομάδα και 
επίσης χρησίμευσε ως διερευνητική αποστολή όσον αφορά την έκθεση για τη χώρα το 2020, στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών. 
 
Κατά την αποστολή πραγματοποιήθηκαν παραγωγικές συζητήσεις σχετικά με την κατάσταση, με 
την πρόοδο που έχει σημειωθεί και με τις κύριες προκλήσεις που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η 
ελληνική οικονομία, καθώς και με τις πολιτικές προτεραιότητες της νέας διοίκησης, όπως η 
πορεία των εργασιών και τα επόμενα βήματα κατά την υλοποίηση της δέσμευσης της Ελλάδας να 
συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βασικές μεταρρυθμίσεις που ξεκίνησαν στο πλαίσιο του 
προγράμματος στήριξης της σταθερότητας. Οι συζητήσεις περιελάμβαναν και τη δημοσιονομική 
κατάσταση και προοπτικές, και θα συμβάλουν στην προετοιμασία του σχεδίου δημοσιονομικού 
προγράμματος της Ελλάδας για το 2020, το οποίο πρόκειται να υποβληθεί στην Επιτροπή έως τις 
15 Οκτωβρίου, μαζί με εκείνα όλων των υπόλοιπων κρατών μελών. 
 
Η αποστολή είχε επίσης την ευκαιρία να συναντήσει εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων και 
των τραπεζών ―και να τους ενημερώσει σχετικά με τους τρόπους συμμετοχής τους στην περίοδο 
μετά τη λήξη του προγράμματος― αλλά και να ανταλλάξει απόψεις επί βασικών ζητημάτων 
πολιτικής. 
 
Ο στενός διάλογος για τις προτεραιότητες και τις προκλήσεις της οικονομικής πολιτικής θα 
συνεχιστεί και μάλιστα σε τακτική βάση. Η τέταρτη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας θα εκδοθεί το 
φθινόπωρο. Με βάση την ολοκλήρωση των συμφωνημένων δεσμεύσεων, η Ευρωομάδα θα 
μπορεί να στηριχτεί στην έκθεση αυτή προκειμένου να αποφασίσει τη μεταφορά ισοδύναμου 
εισοδήματος SMP-ANFA και την κατάργηση της προσαύξησης επιτοκίου για ορισμένα δάνεια του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. 
 
 [1] Στελέχη της ΕΚΤ συμμετείχαν στην αποστολή σύμφωνα με τις αρμοδιότητες της ΕΚΤ και, ως εκ 
τούτου, παρείχαν εμπειρογνωσία σχετικά με τις πολιτικές για τον χρηματοπιστωτικό τομέα και 

https://ec.europa.eu/epsc/events/eu-asia-connectivity_en
https://ec.europa.eu/epsc/events/eu-asia-connectivity_en
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5851_el.pdf
https://ec.europa.eu/epsc/events/eu-asia-connectivity_en
https://ec.europa.eu/epsc/events/eu-asia-connectivity_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/50708/connecting-europe-and-asia-building-blocks-eu-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/news/economy-finance/staff-statement-following-second-post-programme-mission-greece-2019-jan-25_en#1
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μακροοικονομικώς κρίσιμα ζητήματα, όπως τους κύριους δημοσιονομικούς στόχους και τις 
ανάγκες βιωσιμότητας και χρηματοδότησης. 
________________________________________________________________________________ 

31. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει 117 εκατ. ευρώ σε βιώσιμες υποδομές μεταφορών στην 
Ευρώπη  

Brussels, 27 September 2019 

 

Η ΕΕ επενδύει πάνω από 117 εκατ. ευρώ σε 39 βασικά έργα στον τομέα των μεταφορών, τα 

οποία θα συμβάλουν στην κατασκευή ελλιπών συνδέσεων σε ολόκληρη την ήπειρο, δίνοντας 

παράλληλα έμφαση σε βιώσιμους τρόπους μεταφοράς. 

Τα έργα θα μειώσουν τον θόρυβο που προκαλείται από τις εμπορευματικές αμαξοστοιχίες, θα 
αναπτύξουν και θα βελτιώσουν τις διασυνοριακές σιδηροδρομικές συνδέσεις και θα 
αναβαθμίσουν τις υποδομές ζωτικής σημασίας στους λιμένες.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-5875_en.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
 Κατάλογος επιλεγμένων έργων 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/cef_transport_2019_selected_projects.p
df  

 Ερωτήσεις & Απαντήσεις: Πώς επιλέγονται τα έργα; 
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2019_cef_transport_project_selection.p
df 

 Περαιτέρω πληροφορίες για επιλεγμένα έργα 
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cefpub/cef_transport_2019_ap_call_brochure.pdf 

 Υποδομή μεταφορών & επενδύσεις 
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure_en 

 INEA — Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων 
https://ec.europa.eu/inea/ 

________________________________________________________________________________ 

32. Ένωση Ασφάλειας: Η Επιτροπή συνιστά την έναρξη διαπραγματεύσεων με την Ιαπωνία για 
τη διαβίβαση δεδομένων από τις καταστάσεις ονομάτων επιβατών (PNR) 

Βρυξέλλες, 27 Σεπτεμβρίου 2019 

As announced today by President Jean-Claude Juncker at the Europa Connectivity Forum: EU-Asia 
Connectivity, the European Commission has recommended that the Council authorise the start of 
negotiations for an EU-Japan Agreement to allow the transfer and use of Passenger Name Record 
(PNR) data in order to prevent and combat terrorism and serious transnational crime. Η συμφωνία 
θα καθορίζει το πλαίσιο και τις προϋποθέσεις για την ανταλλαγή δεδομένων PNR, με πλήρη 
σεβασμό των εγγυήσεων για την προστασία των δεδομένων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, 
σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-5875_en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/cef_transport_2019_selected_projects.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/cef_transport_2019_selected_projects.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/cef_transport_2019_selected_projects.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2019_cef_transport_project_selection.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2019_cef_transport_project_selection.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/2019_cef_transport_project_selection.pdf
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cefpub/cef_transport_2019_ap_call_brochure.pdf
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cefpub/cef_transport_2019_ap_call_brochure.pdf
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure_en
http://ec.europa.eu/inea
https://ec.europa.eu/inea/
https://ec.europa.eu/epsc/events/eu-asia-connectivity_en
https://ec.europa.eu/epsc/events/eu-asia-connectivity_en
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https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5872_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Σύσταση για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων για 
τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας σχετικά με τη διαβίβαση 
και τη χρήση δεδομένων από τις καταστάσεις ονομάτων επιβατών (PNR) 
Παράρτημα: Οδηγίες για τη διαπραγμάτευση συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Ιαπωνίας σχετικά με τη διαβίβαση και τη χρήση δεδομένων από τις καταστάσεις ονομάτων 
επιβατών (PNR) 
Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Συμβούλιο του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ), 
όσον αφορά την αναθεώρηση του κεφαλαίου 9 του παραρτήματος 9 της σύμβασης του Σικάγου 
σχετικά με τα πρότυπα και τις συνιστώμενες πρακτικές που διέπουν τα δεδομένα από τις 
καταστάσεις ονομάτων επιβατών 
Press release – European Commission adopts adequacy decision on Japan, creating the world's 
largest area of safe data flows 
________________________________________________________________________________ 

33. Αύγουστος 2019 — Ανεργία της ζώνης του ευρώ στο 7,4 % — στην ΕΕ των 28 στο 6,2 %  

Brussels, 30 September 2019 

Το προσαρμοσμένο σε εποχικές διακυμάνσεις ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ έπεσε στο 
7,4 % τον Αύγουστο 2019, από 7,5 % τον Ιούλιο 2019 και από 8,0 % τον Αύγουστο 2018. 

Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό που καταγράφηκε στη ζώνη του ευρώ από τον Μάιο 2008. 
Το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ των 28 έπεσε στο 6,2 % τον Αύγουστο 2019, από 6,3 % τον Ιούλιο 
2019 και από 6,7 % τον Αύγουστο 2018. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό που καταγράφηκε 
στην ΕΕ των 28 από τότε που ξεκίνησε η μηνιαία σειρά της ΕΕ με αναφορά της ανεργίας τον 
Ιανουάριο του 2000. Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύονται από την Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

περισσότερα : https://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-5930_en.pdf 

Πλήρες κείμενο με λεπτομερή στοιχεία ανά χώρα διατίθεται στον δικτυακό τόπο της EUROSTAT 
Αποτελέσματα για την Ελλάδα (Δείκτης ανεργίας 17%) εδώ 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10059840/3-30092019-AP-EN.pdf/030f668e-
753c-5156-8416-c1b739d05b8b 
________________________________________________________________________________ 

34. Επιτρέπονται και πάλι, μετά από 20 χρόνια, οι εξαγωγές βοείου κρέατος από την ΕΕ στην 
Κορέα 

Βρυξέλλες, 27 Σεπτεμβρίου 2019 

Ύστερα από 20 σχεδόν χρόνια, η Δημοκρατία της Κορέας αίρει τους περιορισμούς στις εισαγωγές 
βοείου κρέατος και προϊόντων με βάση το βόειο κρέας από ορισμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Οι παραγωγοί της Δανίας και των Κάτω Χωρών είναι οι πρώτοι που μπορούν να 
ξαναρχίσουν τις εξαγωγές. 

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5872_el.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20190927_com-2019-420-recommendation_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20190927_com-2019-420-recommendation-annex_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:52019PC0416&qid=1569328289511
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_19_421
https://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-5930_en.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/news/news-releases
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10059840/3-30092019-AP-EN.pdf/030f668e-753c-5156-8416-c1b739d05b8b
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10059840/3-30092019-AP-EN.pdf/030f668e-753c-5156-8416-c1b739d05b8b
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10059840/3-30092019-AP-EN.pdf/030f668e-753c-5156-8416-c1b739d05b8b
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5914_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Εμπορικές σχέσεις μεταξύ ΕΕ και Κορέας 
Σύστημα της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων 
Εξαγωγές γεωργικών προϊόντων της ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

35. Ευρωπαϊκός μήνας κυβερνοασφάλειας: Η ΕΕ προωθεί νοοτροπία ασφάλειας μεταξύ των 
πολιτών  

Brussels, 30 September 2019 

Κάθε Οκτώβριο, αρχίζει ο ευρωπαϊκός μήνας κυβερνοασφάλειας (https://ec.europa.eu/digital-

single-market/en/european-cyber-security-month#_blank) σε όλα τα κράτη μέλη για την αύξηση 

της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις απειλές κυβερνοασφάλειας, καθώς και για την προώθηση 

της κυβερνοασφάλειας μεταξύ των πολιτών και των οργανώσεων μέσω της εκπαίδευσης και της 

ανταλλαγής ορθών πρακτικών. 

Πιο συγκεκριμένα, φέτος, ο ευρωπαϊκός μήνας κυβερνοασφάλειας θα επικεντρωθεί στην 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ορθές πρακτικές κυβερνοασφάλειας, οι οποίες θα πρέπει να 
αποτελούν μέρος της καθημερινότητας του καθενός, καθώς και στη σημασία που έχει το να 
διασφαλίζεται η ασφάλεια των τεχνολογικών συσκευών. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις της ΕΕ για την ενίσχυση των ικανοτήτων 
κυβερνοασφάλειας, μεταξύ άλλων και για τα δίκτυα 5G, είναι διαθέσιμες σε αυτές τις ερωτήσεις 
και απαντήσεις και στο παρόν φυλλάδιο. 

περισσότερα : https://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-5930_en.pdf 
________________________________________________________________________________ 
  

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5914_el.pdf
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/south-korea/
https://ec.europa.eu/food/animals_en
https://ec.europa.eu/info/news/another-record-eu-agri-food-exports-july-2019-2019-sep-23_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-cyber-security-month#_blank
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-cyber-security-month%23_blank
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-cyber-security-month%23_blank
https://europa.eu/rapid/press-release_QANDA-19-3369_el.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_QANDA-19-3369_el.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/building-strong-cybersecurity-european-union-resilience-deterence-defence#_blank
https://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-5930_en.pdf
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ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ http://europa.eu/ 

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

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

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

ΓΡΑΦΕΙΟ 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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