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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  
 

1. Συμφωνία αποχώρησης: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στο 
Ηνωμένο Βασίλειο για παράβαση των υποχρεώσεών του. 
 

2. Κορoνοϊός: Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τη διαβούλευση με τα κράτη μέλη για την 
πρόταση παράτασης και προσαρμογής του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές 
ενισχύσεις. 
 

3. Επενδύσεις σε νέες ενεργειακές υποδομές: πράσινο φως για επιχορηγήσεις της ΕΕ αξίας 
σχεδόν 1 δισ. ευρώ. 
 

4. Συνεδριάσεις της Ευρωομάδας και του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών 
Θεμάτων (ECOFIN) στις 5 και 6 Οκτωβρίου. 
 

5. Εκπαίδευση: νέα έκθεση αποκαλύπτει σημαντικές διαφορές μεταξύ των αμοιβών των 
εκπαιδευτικών στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. 
 

6. Η Επιτροπή αξιολογεί και προσδιορίζει τις προτεραιότητες για μεταρρυθμίσεις στις χώρες 
που επιθυμούν να προσχωρήσουν στην ΕΕ. 
 

7. Στην Ελλάδα ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, 7-9 
Οκτωβρίου. 
 

8. Δυτικά Βαλκάνια: Ένα οικονομικό και επενδυτικό σχέδιο για τη στήριξη της οικονομικής 
ανάκαμψης και σύγκλισης. 
 

9. Η Επιτροπή εγκαινιάζει νέο 10ετές σχέδιο για τη στήριξη των Ρομά στην ΕΕ. 
 

10. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να εκδώσει κοινωνικά ομόλογα EU SURE, ανώτατου 
ποσού 100 δισ. ευρώ. 

http://europedirect.cci-ioannina.gr/
file:///C:/Users/ΔΗΜΗΤΡΗΣ/Desktop/Europe%20Direct%202018%20-%202020/News%20Letter/www.europedirect.gr
file:///C:/Users/ΔΗΜΗΤΡΗΣ/Desktop/Europe%20Direct%202018%20-%202020/News%20Letter/info@edic.gr
http://www.facebook.com/EuropeDirect.Epirus.Ioannina
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11. Ο Αντιπρόεδρος Σχοινάς και οι Επίτροποι Γιούανσον και Ρεντέρς θα συμμετάσχουν στην 

τηλεδιάσκεψη των υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. 
 

12. Κορονοϊός: η Επιτροπή εγκρίνει τρίτη σύμβαση για να διασφαλίσει την πρόσβαση σε πιθανό 
εμβόλιο. 
 

13. Κορονοϊός: Η Επιτροπή υπογράφει σύμβαση κοινής προμήθειας με την Gilead για την 
προμήθεια ρεμδεσιβίρης. 
 

14. Κοινή δήλωση μετά την τηλεδιάσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της 
Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen. 
 

15. Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν παραλαμβάνει το Βραβείο «Αυτοκράτειρα Θεοφανώ» για το 
πρόγραμμα Erasmus. 
 

16. Γεωργία: η Επιτροπή εγκρίνει δύο νέες γεωγραφικές ενδείξεις από την Ελλάδα και την 
Κύπρο. 

17. Επίσκεψη στην Αιθιοπία του ύπατου εκπροσώπου/αντιπροέδρου κ. Τζουζέπ Μπορέλ και 
του επιτρόπου κ. Γιάνες Λέναρτσιτς για την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αφρικής. 
 

18. Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ: Η Επιτροπή προτείνει χρηματοδοτική συνδρομή ύψους 823 
εκατ. ευρώ για τον σεισμό στην Κροατία, τις πλημμύρες στην Πολωνία και την κρίση του 
κορονοϊού. 
 

19. Δηλώσεις της Επιτρόπου Κυριακίδου για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας. 
 

20. Ο μηχανισμός της ΕΕ για τον έλεγχο των ξένων επενδύσεων τίθεται σε πλήρη λειτουργία. 
 

21. Ο μηχανισμός ελέγχου των ξένων επενδύσεων της ΕΕ καθίσταται πλήρως λειτουργικός. 
 

22. Πίνακας αποτελεσμάτων για τον κορονοϊό: Απάντηση της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στην 
κρίση του κορονοϊού. 
 

23. Ερωτήσεις & απαντήσεις σχετικά με τον συντονισμό των μέτρων που περιορίζουν την 
ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. 
 

24. Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον συντονισμό των μέτρων που περιορίζουν 
την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. 
 

25. Υπόθεση επιδότησης Boeing: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου επιβεβαιώνει το 
δικαίωμα της ΕΕ να προβεί σε αντίποινα επί εισαγωγών ύψους 4 δισ. δολαρίων από τις ΗΠΑ 
 

26. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή παρατείνει και επεκτείνει το προσωρινό πλαίσιο για την 
περαιτέρω στήριξη των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν σημαντικές απώλειες κύκλου 
εργασιών. 
 

27. Οι 9 στους 10 κατοίκους των ευρωπαϊκών πόλεων είναι ικανοποιημένοι με τη διαβίωση 
στην πόλη τους, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
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28. Η Επιτροπή ανακοινώνει τους νικητές του βραβείου Megalizzi-Niedzielski για επίδοξους 

δημοσιογράφους και δημοσιεύει νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων. 
 

29. Η Επιτροπή δημοσιεύει έρευνα σχετικά με τις αντιλήψεις της κοινής γνώμης για τα τρόφιμα 
και τη γεωργία στην ΕΕ. 
 

30. Ερωτήσεις και απαντήσεις: στρατηγική της ΕΕ για το μεθάνιο. 
 

31. Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου: η Επιτροπή εγκρίνει τη στρατηγική της ΕΕ 
για το μεθάνιο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. 
 

32. Κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης: Η πρόοδος που σημειώθηκε όσον αφορά τη μετάβαση 
στην καθαρή ενέργεια και η βάση για την πράσινη ανάκαμψη. 
 

33. Κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης: Η πρόοδος που σημειώθηκε όσον αφορά τη μετάβαση 
στην καθαρή ενέργεια και η βάση για την πράσινη ανάκαμψη. 
 

34. Πράσινη Συμφωνία: Η Επιτροπή εγκρίνει νέα στρατηγική για τα χημικά προϊόντα για ένα 
περιβάλλον χωρίς τοξικές ουσίες. 
 

35. Κύμα ανακαινίσεων: διπλασιασμός του ποσοστού ανακαινίσεων για τη μείωση των 
εκπομπών, την τόνωση της ανάκαμψης και τη μείωση της ενεργειακής φτώχειας. 
 

36. Πράσινη Συμφωνία: Στρατηγική για τα χημικά προϊόντα για ένα περιβάλλον χωρίς τοξικές 
ουσίες – Ερωτήσεις και απαντήσεις. 
 

37. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη στρατηγική «Κύμα ανακαινίσεων». 
 

38. Πολιτική συνοχής της ΕΕ: H Επιτροπή ανακοινώνει τους νικητές των βραβείων REGIOSTARS 
για το 2020. 
 

39. Υπόθεση επιδοτήσεων προς την Boeing: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου επιβεβαιώνει 
το δικαίωμα της ΕΕ να προβεί σε αντίποινα σε εισαγωγές ύψους 4 δισ. δολαρίων από τις 
ΗΠΑ. 
 

40. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: νέες συνεισφορές της ΕΕ στην ενεργειακή πολιτική για την 
οικοδόμηση μιας κλιματικά ουδέτερης Ευρώπης. 
 

41. Κορονοϊός: Η Επιτροπή παραθέτει βασικά στάδια για αποτελεσματικές στρατηγικές 
εμβολιασμού και για τη διάθεση εμβολίων. 
 

42. Ημέρες Erasmus (#ErasmusDays) 2020: εκδηλώσεις στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο 
γιορτάζουν την επιτυχία του Erasmus+. 
 

43. Ευρωπαϊκή Ημέρα κατά της Εμπορίας Ανθρώπων: η Επιτροπή επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή 
της για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων. 
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44. GeoFluxus: Ελληνική συμμετοχή στο 1o βραβείο EU Datathοn, για την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία. 
 

45. Η νέα έκθεση για την κατάσταση της φύσης καταδεικνύει ότι ασκούνται συνεχείς πιέσεις 
στη φύση της Ευρώπης. 
 

46. Κορονοϊός: έναρξη λειτουργίας της πύλης διαλειτουργικότητας της ΕΕ, σύνδεση πρώτων 
εφαρμογών ιχνηλάτησης επαφών και αποστολής ειδοποιήσεων με το σύστημα. 
 

47. Κυρώσεις και ανθρώπινα δικαιώματα: προς ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την αντιμετώπιση 
των παραβιάσεων και καταπατήσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως. 
 

48. Υπολογιστική υψηλών επιδόσεων στην ΕΕ: Στην Ιταλία θα κατασκευαστεί ένας από τους 
ταχύτερους υπερυπολογιστές τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο. 
 

49. Εκπαίδευση: Νέα έκθεση για την ισότητα στη σχολική εκπαίδευση της Ευρώπης. 
 

50. Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2021 – από τη στρατηγική στην υλοποίηση. 
 

51. Κορονοϊός: η πύλη διαλειτουργικότητας της ΕΕ για εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών και 
αποστολής ειδοποιήσεων – Ερωτήσεις και απαντήσεις. 
 

52. Συστήματα χορήγησης ιθαγένειας σε επενδυτές: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί διαδικασίες 
επί παραβάσει κατά της Κύπρου και της Μάλτας λόγω «πώλησης» της ενωσιακής 
ιθαγένειας. 
 

53. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει 39,6 εκατ. ευρώ ως στήριξη σε παραγωγούς 
οπωροκηπευτικών οι οποίοι πλήττονται από την έξαρση του κορονοϊού. 
 

54. Κρατικές ενισχύσεις: 450 εκατ. ευρώ έγκριση στήριξης σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται 
σε τομείς που πλήττονται από την έξαρση του κορονοϊού. 
 

55. ΚΥΠΡΟΣ: ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΎΠΑΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Κ. ΜΠΟΡΕΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Κ. 
ΦΕΡΕΙΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. 
 

56. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει στην πρώτη έκδοση κοινωνικών ομολόγων EU SURE. 
 

57. Η ΕΕ επενδύει άλλα 144,5 εκατ. ευρώ σε υπερυπολογιστές παγκόσμιας κλάσης για τους 
ερευνητές και τις επιχειρήσεις. 
 

58. Πρόγραμμα LIFE: Η ΕΕ επιβραβεύει τα καλύτερα έργα για τη φύση, το περιβάλλον και τη 
δράση για το κλίμα. Tο ελληνικό έργο LIFE DEBAG ανάμεσα στους επικρατέστερους 
υποψηφίους. 
 

59. Τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου (Ιούλιος-Αύγουστος): Η οικονομική κατάσταση 
αποτελεί την κυριότερη πηγή ανησυχίας των πολιτών της ΕΕ υπό το πρίσμα της πανδημίας 
του κορονοϊού. 
 

https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5349
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60. Υπόθεση ΠΟΕ Boeing: η ΕΕ έλαβε επίσημα το πράσινο φως για την επιβολή δασμών στις 
εισαγωγές από τις ΗΠΑ. 
 

61. Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν στην Παγκόσμια Σύνοδο για την Υγεία. 
 

62. Η Επιτροπή προτείνει αλιευτικές δυνατότητες στον Ατλαντικό και στη Βόρεια Θάλασσα για 
το 2021. 
 

63. Το κοινωνικό ομόλογο EU SURE ύψους 17 δισ. EUR εισήχθη στο χρηματιστήριο του 
Λουξεμβούργου (LuxSE). 
 

64. Νέα έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών αναλύει την επιρροή των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης στην πολιτική συμπεριφορά και τη δημοκρατία. 
 

65. Συγχωνεύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει την εξαγορά της Tiffany από την LVMH Moët Hennessy 
Louis Vuitton. 
 

66. Επανεμφάνιση του κορονοϊού: η Επιτροπή κλιμακώνει τη δράση για την ενίσχυση των 
μέτρων ετοιμότητας και αντίδρασης σε ολόκληρη την ΕΕ. 
 

67. Η ΕΕ ενισχύει την εργαλειοθήκη της για την επιβολή των εμπορικών συμφωνιών με 
αναμόρφωση της νομοθεσίας. 
 

68. Ώθηση στην κοινωνική οικονομία της αγοράς στην ΕΕ: επαρκείς κατώτατοι μισθοί για τους 
εργαζομένους σε όλα τα κράτη μέλη. 
 

69. Τελωνειακή ένωση: η Επιτροπή προτείνει νέα «ενιαία θυρίδα» για τον εκσυγχρονισμό και 
τον εξορθολογισμό των τελωνειακών ελέγχων, τη διευκόλυνση του εμπορίου και τη 
βελτίωση της συνεργασίας. 
 

70. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό πρόγραμμα για τη στήριξη πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων στον Δήμο Αθηναίων στο πλαίσιο της έξαρσης του κορονοϊού. 
 

71. Εμπορικό απόρρητο: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την Κύπρο στο Δικαστήριο της 
ΕΕ, επειδή δεν μετέφερε την οδηγία για το εμπορικό απόρρητο στο εθνικό της δίκαιο. 
 

72. Φορολογία: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο 
της ΕΕ σχετικά με τους κανόνες της για τη φορολογία εισοδήματος επιχειρήσεων με 
υποκαταστήματα στην αλλοδαπή. 
 

73. Έκθεση της Επιτροπής: Η φύση της Ευρώπης απειλείται καθώς ο κόσμος καταγράφει το 
χειρότερο έτος όσον αφορά τις δασικές πυρκαγιές. 
 

74. Δέσμη παραβάσεων Οκτωβρίου: κυριότερες αποφάσεις. 
________________________________________________________________________________ 
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1. Συμφωνία αποχώρησης: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητική επιστολή στο 
Ηνωμένο Βασίλειο για παράβαση των υποχρεώσεών του 

Βρυξέλλες,  1 Οκτωβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στο Ηνωμένο Βασίλειο για 
παράβαση των υποχρεώσεων που υπέχει βάσει της συμφωνίας αποχώρησης. Η επιστολή αυτή 
σηματοδοτεί την έναρξη επίσημης διαδικασίας παράβασης κατά του Ηνωμένου Βασιλείου. Το 
Ηνωμένο Βασίλειο έχει προθεσμία ενός μηνός για να απαντήσει στη σημερινή επιστολή. 

Το άρθρο 5 της συμφωνίας αποχώρησης ορίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο 
πρέπει να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμφωνία αποχώρησης, και να απόσχουν από τη λήψη 
κάθε μέτρου ικανού να διακυβεύσει την επίτευξη των εν λόγω στόχων. Και τα δύο μέρη 
δεσμεύονται από την υποχρέωση καλόπιστης συνεργασίας για την εκτέλεση των καθηκόντων που 
απορρέουν από τη συμφωνία αποχώρησης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1798/IP_20_17
98_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επιστολή του αντιπροέδρου κ. Μάρος Σέφτσοβιτς μετά 
την έκτακτη συνεδρίαση της μικτής επιτροπής ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου 
Δήλωση του αντιπροέδρου κ. Μάρος Σέφτσοβιτς στον Τύπο μετά την τρίτη τακτική συνεδρίαση 
της μικτής επιτροπής ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου 
Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία παράβασης 
President von der Leyen's press statement is available here  
________________________________________________________________________________ 

2. Κορoνοϊός: Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με τη διαβούλευση με τα κράτη μέλη για την 
πρόταση παράτασης και προσαρμογής του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις 

Βρυξέλλες,  2 Οκτωβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στα κράτη μέλη, προς διαβούλευση, σχέδιο πρότασης για την 
παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021 του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις, το 
οποίο είχε εγκριθεί στις 19 Μαρτίου 2020 για τη στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο της 
επιδημικής έξαρσης του κορονοϊού, και για την προσαρμογή του πεδίου εφαρμογής του. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_1805/S

TATEMENT_20_1805_EL.pdf 

________________________________________________________________________________ 

3. Επενδύσεις σε νέες ενεργειακές υποδομές: πράσινο φως για επιχορηγήσεις της ΕΕ αξίας 
σχεδόν 1 δισ. ευρώ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1798/IP_20_1798_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1798/IP_20_1798_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_1607
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_1607
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_1766
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_1766
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/MEMO_12_12
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_1800
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_496
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_1805/STATEMENT_20_1805_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_1805/STATEMENT_20_1805_EL.pdf
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Βρυξέλλες,  2 Οκτωβρίου 2020 

Τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν χθες επί πρότασης της Επιτροπής για την επένδυση 998 εκατ. 
ευρώ σε βασικά ευρωπαϊκά έργα ενεργειακών υποδομών στο πλαίσιο του μηχανισμού 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ). Η χθεσινή θετική ψήφος παρέχει οικονομική ενίσχυση σε 
εργασίες και μελέτες για δέκα έργα. 

Το μεγαλύτερο ποσό χρηματοδότησης διατίθεται στο έργο συγχρονισμού των δικτύων των χωρών 
της Βαλτικής (720 εκατ. ευρώ), για την καλύτερη ενοποίηση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας της 
Εσθονίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας και της Πολωνίας. Άλλα έργα περιλαμβάνουν ένα έξυπνο 
δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέει την Ουγγαρία με τη Σλοβακία (102 εκατ. ευρώ) και την 
πρώτη επιχορήγηση του ΜΣΕ για έργα σχετικά με τη μεταφορά CO2 για λιμένες στο Βέλγιο και 
στις Κάτω Χώρες.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1803/IP_20_18
03_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες: 
Κατάλογος όλων των έργων που λαμβάνουν χρηματοδότηση ΕΕ στο πλαίσιο της παρούσας 
προκήρυξης  
Επισκόπηση των έργων που χρηματοδοτήθηκαν μέσω του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
- Ενέργεια την περίοδο 2014-2019 
Τρέχων κατάλογος «έργων κοινού ενδιαφέροντος»  
Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (INEA) 
________________________________________________________________________________ 

 
4. Συνεδριάσεις της Ευρωομάδας και του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών 
Θεμάτων (ECOFIN) στις 5 και 6 Οκτωβρίου 

Βρυξέλλες,  5 Οκτωβρίου 2020 

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος κ. Ντομπρόβσκις και ο Επίτροπος κ. Τζεντιλόνι θα εκπροσωπήσουν 
την Επιτροπή στις συνεδριάσεις της Ευρωομάδας και του άτυπου Συμβουλίου Οικονομικών και 
Δημοσιονομικών Θεμάτων (ECOFIN) σήμερα και αύριο.  

Οι συνεδριάσεις θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεδιάσκεψης που θα αρχίσει στις 16:00 ώρα 
Ελλάδος. Η Ευρωομάδα θα συζητήσει τις προτεραιότητες της Ευρωομάδας υπό τη νέα της 
Προεδρία και θα εγκρίνει το πρόγραμμα εργασίας. Η Ευρωομάδα θα ανταλλάξει απόψεις σχετικά 
με τις πολιτικές προτεραιότητες για την ευρωζώνη στο πλαίσιο της ανάκαμψης και ενώ 
συνεχίζεται σε εθνικό επίπεδο η κατάρτιση των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) και 
των σχεδίων προϋπολογισμών για το 2021.  

Οι υπουργοί θα συζητήσουν επίσης την 7η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα. Θα 
συζητήσουν επίσης τις υποψηφιότητες για την αντικατάσταση ενός μέλους της εκτελεστικής 
επιτροπής της ΕΚΤ. Όπως συνηθίζεται, η Ευρωομάδα θα κάνει απολογισμό της εξέλιξης των 
συναλλαγματικών ισοτιμιών κατά τους τελευταίους μήνες, ενόψει των προσεχών ετήσιων 
συνεδριάσεων του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1803/IP_20_1803_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1803/IP_20_1803_EL.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/list_of_all_projects_receiving_eu_support_under_the_2020_cef_call.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/list_of_all_projects_receiving_eu_support_under_the_2020_cef_call.pdf
https://ec.europa.eu/energy/funding-and-contracts/eu-funding-possibilities-in-the-energy-sector_en#connecting-europe-facility-
https://ec.europa.eu/energy/funding-and-contracts/eu-funding-possibilities-in-the-energy-sector_en#connecting-europe-facility-
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/projects-common-interest
https://ec.europa.eu/inea/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_1658
https://ec.europa.eu/info/publications/enhanced-surveillance-report-greece-september-2020_en
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1822/MEX_
20_1822_EN.pdf  
________________________________________________________________________________ 

 
5. Εκπαίδευση: νέα έκθεση αποκαλύπτει σημαντικές διαφορές μεταξύ των αμοιβών των 
εκπαιδευτικών στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες 

Βρυξέλλες,  5 Οκτωβρίου 2020 

Το δίκτυο «Ευρυδίκη» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή του σχετικά με 
τους μισθούς των εκπαιδευτικών, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εκπαιδευτικών.  
Οι μισθοί των εκπαιδευτικών συνιστούν το μεγαλύτερο μέρος των δημόσιων επενδύσεων στην 
εκπαίδευση, ταυτόχρονα όμως αποτελούν βασικό παράγοντα για την προσέλκυση των 
πτυχιούχων με τα υψηλότερα προσόντα στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού και για την παραμονή 
τους σε αυτό.  
Η έκθεση αποκαλύπτει σημαντικές διαφορές μεταξύ των μισθών των εκπαιδευτικών στις 
διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, διαφορές που συνήθως συνδέονται με το διαφορετικό βιοτικό 
επίπεδο της κάθε χώρας. Επιπλέον, οι διαφορές αυτές αφορούν όχι μόνο τους αρχικούς μισθούς 
των εκπαιδευτικών, αλλά και τη μισθολογική τους εξέλιξη καθ’ όλη τη διάρκεια της 
επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1822/MEX_
20_1822_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

6. Η Επιτροπή αξιολογεί και προσδιορίζει τις προτεραιότητες για μεταρρυθμίσεις στις χώρες 
που επιθυμούν να προσχωρήσουν στην ΕΕ 

Βρυξέλλες,  6 Οκτωβρίου 2020 

Η Επιτροπή εξέδωσε την ανακοίνωσή της σχετικά με την πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ και τη δέσμη 
μέτρων του 2020 για τη διεύρυνση: οι ετήσιες εκθέσεις, στις οποίες αξιολογείται η εφαρμογή 
θεμελιωδών μεταρρυθμίσεων στα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία, παρουσιάζονται μαζί με 
σαφέστερες και ακριβέστερες συστάσεις και καθοδήγηση σχετικά με τα επόμενα βήματα για τους 
εν λόγω εταίρους, σύμφωνα με την ενισχυμένη μεθοδολογία διεύρυνσης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1816/IP_20_18
16_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση της Επιτροπής 
 
Γενικότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Φεβρουαρίου 2020 με τίτλο «Ενίσχυση της 
διαδικασίας προσχώρησης — Μια αξιόπιστη προοπτική της ΕΕ για τα Δυτικά Βαλκάνια» 
Ενημερωτικό δελτίο – Η διαδικασία προσχώρησης των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ 
Ενημερωτικό δελτίο – Δέσμευση της ΕΕ για τα Δυτικά Βαλκάνια 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1822/MEX_20_1822_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1822/MEX_20_1822_EN.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/home_en
https://europa.eu/!hK33uc
https://en.unesco.org/commemorations/worldteachersday
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1822/MEX_20_1822_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1822/MEX_20_1822_EN.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20201006-communication-on-eu-enlargement-policy_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20201006-communication-on-eu-enlargement-policy_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1816/IP_20_1816_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1816/IP_20_1816_EL.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20201006-communication-on-eu-enlargement-policy_en.pdf
https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/2bf63874-48d2-11ea-b81b-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/2bf63874-48d2-11ea-b81b-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eu_accession_process_october_2020.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eu-wb_relations_october_2020.pdf
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Για λεπτομερή συμπεράσματα και συστάσεις σχετικά με κάθε εταίρο, βλέπε: 
Αλβανία: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ· έκθεση· ενημερωτικό διάγραμμα 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ· έκθεση· ενημερωτικό διάγραμμα 
Κοσσυφοπέδιο: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ· έκθεση· ενημερωτικό διάγραμμα 
Μαυροβούνιο: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ· έκθεση· ενημερωτικό διάγραμμα 
Βόρεια Μακεδονία: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ· έκθεση· ενημερωτικό διάγραμμα 
Σερβία: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ· έκθεση· ενημερωτικό διάγραμμα 
Τουρκία: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ· έκθεση· ενημερωτικό διάγραμμα 
________________________________________________________________________________ 

 
7. Στην Ελλάδα ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, 7-9 
Οκτωβρίου 
 
Αθήνα,  7 Οκτωβρίου 2020 

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτης Σχοινάς θα παραστεί στην πρώτη 
Τελετή Απονομής του ευρωπαϊκού βραβείου "Αυτοκράτειρα Θεοφανώ" στη Θεσσαλονίκη σήμερα 
Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 18:30.  
Στην φετινή πανηγυρική εναρκτήρια τελετή του θεσμού το βραβείο θα απονεμηθεί στο 
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus. Η Συμβουλευτική Επιτροπή του Ιδρύματος Θεοφανώ, 
αποφάσισε ομόφωνα να απονείμει το φετινό βραβείο στο εμβληματικό πρόγραμμα ανταλλαγής 
φοιτητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αντικατοπτρίζει πλήρως τους στόχους και τις αξίες του 
βραβείου: την ευρωπαϊκή συνεργασία, την κινητικότητα και την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των 
νέων ευρωπαίων που αποτελούν το μέλλον της ΕΕ.  
 
Περισσότερα :  

https://www.theophano.eu/, https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_el  

________________________________________________________________________________ 

8. Δυτικά Βαλκάνια: Ένα οικονομικό και επενδυτικό σχέδιο για τη στήριξη της οικονομικής 
ανάκαμψης και σύγκλισης 

Βρυξέλλες,  6 Οκτωβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα ολοκληρωμένο οικονομικό και επενδυτικό σχέδιο για τα 
Δυτικά Βαλκάνια, το οποίο αποσκοπεί στην τόνωση της μακροπρόθεσμης οικονομικής 
ανάκαμψης της περιοχής, τη στήριξη της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης, την προώθηση 
της περιφερειακής ολοκλήρωσης και σύγκλισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1811/IP_20_18
11_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση της Επιτροπής για ένα οικονομικό και επενδυτικό σχέδιο για τα Δυτικά Βαλκάνια 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Ένα οικονομικό και επενδυτικό σχέδιο για τα Δυτικά Βαλκάνια 
Ενημερωτικό δελτίο για το οικονομικό και επενδυτικό σχέδιο. 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/country_20_1794
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/albania_report_2020.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/near_factograph_albania_october_2020.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/country_20_1793
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/bosnia_and_herzegovina_report_2020.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/near_factograph_bosnia_and_herzegovina_october_2020.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/country_20_1797
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/kosovo_report_2020.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/near_factograph_kosovo_october_2020.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/country_20_1796
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/montenegro_report_2020.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/near_factograph_montenegro_october_2020.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/country_20_1795
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/north_macedonia_report_2020.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/near_factograph_north_macedonia_october_2020.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/country_20_1792
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/serbia_report_2020.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/near_factograph_serbia_october_2020.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/country_20_1791
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/turkey_report_2020.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/near_factograph_turkey_october_2020.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_el
https://www.theophano.eu/
https://www.theophano.eu/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1811/IP_20_1811_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1811/IP_20_1811_EL.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/communication_on_wb_economic_and_investment_plan_october_2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1819
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/wb_economic_and_investment_plan_october_2020.pdf
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9. Η Επιτροπή εγκαινιάζει νέο 10ετές σχέδιο για τη στήριξη των Ρομά στην ΕΕ 

Βρυξέλλες,  7 Οκτωβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα νέο 10ετές σχέδιο, καθώς και πρόταση σύστασης του 
Συμβουλίου, για τη στήριξη των Ρομά στην ΕΕ. Δίνεται έμφαση σε επτά βασικούς τομείς: 
ισότητα, ένταξη, συμμετοχή, εκπαίδευση, απασχόληση, υγεία και στέγαση. Για κάθε τομέα η 
Επιτροπή έχει θέσει νέους στόχους και συστάσεις προς τα κράτη μέλη σχετικά με τον τρόπο 
επίτευξής τους· οι στόχοι και οι συστάσεις θα αποτελέσουν σημαντικά εργαλεία για την 
παρακολούθηση της προόδου και για να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ θα σημειώσει μεγαλύτερη πρόοδο 
όσον αφορά την παροχή ζωτικής στήριξης που εξακολουθούν να χρειάζονται πολλοί Ρομά που 
ζουν στην ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1813/IP_20_18
13_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο – Στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τους Ρομά 
Ένωση Ισότητας: Στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την ισότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή των 
Ρομά 
Πρόταση της Επιτροπής για σχέδιο σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με την ισότητα, την ένταξη 
και τη συμμετοχή των Ρομά 
Κατευθυντήριες γραμμές για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών 
πλαισίων για τους Ρομά 
Δέσμη δεικτών (δείκτες για την παρακολούθηση της προόδου όσον αφορά την επίτευξη των 
στόχων πολιτικής και των στόχων που καθορίζονται στο στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τους Ρομά) 
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής με τίτλο: αναλυτικό έγγραφο που συνοδεύει το 
στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την ισότητα, την ένταξη και τη συμμετοχή των Ρομά 
Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ: Έρευνα του 2019 για τους Ρομά και τους Travellers 
στο Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, τις Κάτω Χώρες, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο 
Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ: Πανδημία του κορονοϊού — Αντίκτυπος στους 
Ρομά και τους Travellers, Δελτίο αριθ.°5 
________________________________________________________________________________ 

10. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να εκδώσει κοινωνικά ομόλογα EU SURE, ανώτατου 
ποσού 100 δισ. ευρώ 

Βρυξέλλες,  7 Οκτωβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει ότι θα εκδώσει τα νέα της ομόλογα στο πλαίσιο της 
πρωτοβουλίας EU SURE, ανώτατου ποσού 100 δισ. ευρώ, με τη μορφή κοινωνικών ομολόγων. 
Προς τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή ενέκρινε ένα ανεξάρτητα αξιολογούμενο πλαίσιο για τα 
κοινωνικά ομόλογα. Σκοπός του εν λόγω πλαισίου είναι να παρέχει στους επενδυτές των 
ομολόγων αυτών την ασφάλεια ότι τα αντλούμενα κεφάλαια θα εξυπηρετήσουν έναν 
πραγματικά κοινωνικό στόχο. 

https://ec.europa.eu/info/publications/new-eu-roma-strategic-framework-equality-inclusion-and-participation-full-package_el
https://ec.europa.eu/info/files/commission-proposal-draft-council-recommendation-roma-equality-inclusion-and-participation_el
https://ec.europa.eu/info/files/commission-proposal-draft-council-recommendation-roma-equality-inclusion-and-participation_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1813/IP_20_1813_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1813/IP_20_1813_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/eu-roma-strategic-framework_en
https://ec.europa.eu/info/files/union-equality-eu-roma-strategic-framework-equality-inclusion-and-participation_en
https://ec.europa.eu/info/files/union-equality-eu-roma-strategic-framework-equality-inclusion-and-participation_en
https://ec.europa.eu/info/files/commission-proposal-draft-council-recommendation-roma-equality-inclusion-and-participation_en
https://ec.europa.eu/info/files/commission-proposal-draft-council-recommendation-roma-equality-inclusion-and-participation_en
https://ec.europa.eu/info/files/guidelines-planning-and-implementing-national-roma-strategic-frameworks_en
https://ec.europa.eu/info/files/guidelines-planning-and-implementing-national-roma-strategic-frameworks_en
https://ec.europa.eu/info/files/portfolio-indicators_en
https://ec.europa.eu/info/files/commission-staff-working-document-analytical-document-accompanying-eu-roma-strategic-framework-equality-inclusion-and-participation_el
https://ec.europa.eu/info/files/commission-staff-working-document-analytical-document-accompanying-eu-roma-strategic-framework-equality-inclusion-and-participation_el
https://fra.europa.eu/en/publication/2020/roma-travellers-survey
https://fra.europa.eu/en/publication/2020/roma-travellers-survey
https://fra.europa.eu/en/publiurlcation/2020/covid19-rights-impact-september-1
https://fra.europa.eu/en/publiurlcation/2020/covid19-rights-impact-september-1
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower/eu-borrowing-activities/eu-sure-social-bond-framework_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower/eu-borrowing-activities/eu-sure-social-bond-framework_en
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Η ανακοίνωση αυτή έπεται της έγκρισης του Συμβουλίου να χορηγηθεί χρηματοδοτική στήριξη σε 
16 κράτη μέλη στο πλαίσιο του μέσου SURE με σκοπό την προστασία των θέσεων εργασίας και 
των εργαζομένων. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1808/IP_20_18
08_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Πλαίσιο κοινωνικών ομολόγων 
Ιστότοπος SURE 
Ιστότοπος της ΕΕ ως δανειολήπτη 
Πρόταση εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την Ουγγαρία 
________________________________________________________________________________ 

 
11. Ο Αντιπρόεδρος Σχοινάς και οι Επίτροποι Γιούανσον και Ρεντέρς θα συμμετάσχουν στην 
τηλεδιάσκεψη των υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 

Βρυξέλλες,  7 Οκτωβρίου 2020 

Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, η 
κ. Ίλβα Γιούανσον, Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, και ο κ. Ντιντιέ Ρεντέρς, Επίτροπος 
Δικαιοσύνης, θα συμμετάσχουν στην επόμενη άτυπη τηλεδιάσκεψη των υπουργών Δικαιοσύνης 
και Εσωτερικών Υποθέσεων που θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Οκτωβρίου.  

Την Πέμπτη, ο Αντιπρόεδρος κ. Σχοινάς από τη Θεσσαλονίκη όπου και θα βρίσκεται και η 
Επίτροπος κ. Γιούανσον θα παρουσιάσουν στους υπουργούς Εσωτερικών το Νέο Σύμφωνο για τη 
Μετανάστευση και το Άσυλο και θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τα επόμενα βήματα. Στη 
συνέχεια, ο Αντιπρόεδρος και η Επίτροπος θα συζητήσουν με τους υπουργούς σχετικά με τις 
εταιρικές σχέσεις με τρίτες χώρες για τη μετανάστευση, ιδίως με εταίρους από τη Βόρεια Αφρική 
και τα Δυτικά Βαλκάνια. Το απόγευμα, η Επίτροπος κ. Γιούανσον θα επικεντρωθεί στη μελλοντική 
πορεία της εσωτερικής ασφάλειας και ιδίως στην ενίσχυση της αστυνομικής συνεργασίας εντός 
της ΕΕ. Το απόγευμα της Πέμπτης, μετά την τηλεδιάσκεψη, θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη 
Τύπου με την Επίτροπο Γιούανσον, γύρω στις 17:00 ώρα Ελλάδος.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1851/MEX_
20_1851_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

12. Κορονοϊός: η Επιτροπή εγκρίνει τρίτη σύμβαση για να διασφαλίσει την πρόσβαση σε 
πιθανό εμβόλιο 

Βρυξέλλες,  7 Οκτωβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τρίτη σύμβαση με τη φαρμακευτική εταιρεία Janssen 
Pharmaceutica NV, μία από τις φαρμακευτικές εταιρείες Janssen της Johnson & Johnson. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1808/IP_20_1808_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1808/IP_20_1808_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1809
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower/eu-borrowing-activities/eu-sure-social-bond-framework_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1706
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1706
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1851/MEX_20_1851_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1851/MEX_20_1851_EN.pdf
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Η σύμβαση θα επιτρέψει στα κράτη μέλη, αμέσως μόλις αποδειχθεί ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές 
και αποτελεσματικό κατά της COVID-19, να αγοράσουν εμβόλια για 200 εκατομμύρια άτομα. Θα 
έχουν επίσης τη δυνατότητα να αγοράσουν εμβόλια για επιπλέον 200 εκατομμύρια άτομα. 
Τα κράτη μέλη θα μπορούν επίσης να αποφασίσουν να δωρίσουν τα εμβόλια σε χώρες 
χαμηλότερου ή μεσαίου εισοδήματος ή να τα ανακατευθύνουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 
Η Επιτροπή έχει ήδη υπογράψει σύμβαση με την AstraZeneca και με την Sanofi-GSK και έχει 
ολοκληρώσει με επιτυχία διερευνητικές συνομιλίες με τις εταιρείες CureVac, BioNTech-Pfizer και 
Moderna. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1829/IP_20_18
29_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια 
Αντιμετώπιση του κορονοϊού από την ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

13. Κορονοϊός: Η Επιτροπή υπογράφει σύμβαση κοινής προμήθειας με την Gilead για την 
προμήθεια ρεμδεσιβίρης 

Βρυξέλλες,  8 Οκτωβρίου 2020 

H Επιτροπή υπέγραψε σύμβαση-πλαίσιο κοινής προμήθειας με τη φαρμακευτική εταιρεία Gilead 
για την προμήθεια ποσότητας του φαρμάκου Veklury, της εμπορικής ονομασίας της 
ρεμδεσιβίρης, επαρκούς για έως και 500.000 θεραπευτικές αγωγές, καθώς και για τη δυνατότητα 
αύξησης της προμήθειας πέραν των 500.000 θεραπευτικών αγωγών. Στη σύμβαση κοινής 
προμήθειας συμμετέχουν 36 υπογράφοντες, συμπεριλαμβανομένων όλων των χωρών της ΕΕ, των 
χωρών του ΕΟΧ, του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και έξι υποψήφιων και δυνάμει υποψήφιων 
χωρών (Αλβανία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Μαυροβούνιο, Σερβία, Κοσσυφοπέδιο* 
και Βοσνία-Ερζεγοβίνη). Όλες οι συμμετέχουσες χώρες μπορούν τώρα να υποβάλουν τις 
παραγγελίες τους για να προμηθευτούν απευθείας Veklury. Το Veklury είναι επί του παρόντος το 
μόνο φάρμακο με άδεια κυκλοφορίας υπό όρους στην ΕΕ για τη θεραπεία ασθενών με COVID-19 
που χρειάζονται παροχή οξυγόνου. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1845/IP_20_18
45_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Αντιμετώπιση του κορονοϊού από την ΕΕ 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) & ρεμδεσιβίρη 
Δημόσιες συμβάσεις της ΕΕ για ιατρικό εξοπλισμό και μέσα προστασίας 
* Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με επιφύλαξη των θέσεων ως προς το καθεστώς και είναι 
σύμφωνη με την απόφαση 1244/1999 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τη 
γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του 
Κοσσυφοπεδίου. 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1524
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1680
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_1494
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1556
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1513
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1829/IP_20_1829_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1829/IP_20_1829_EL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1597339415327&uri=CELEX:52020DC0245
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
https://ec.europa.eu/health/preparedness_response/joint_procurement/jpa_signature_en
https://ec.europa.eu/health/preparedness_response/joint_procurement/jpa_signature_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1845/IP_20_1845_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1845/IP_20_1845_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/veklury
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/public-health_el#ensuring-the-availability-of-supplies-and-equipment
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14. Κοινή δήλωση μετά την τηλεδιάσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της 
Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen 

Βρυξέλλες , 8 Οκτωβρίου 2020 

Λόγω των περιορισμών και των προληπτικών μέτρων που έχουν τεθεί σε ισχύ εξαιτίας της 
πανδημίας τους κορονοϊού, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης και η Πρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen συνομίλησαν μέσω τηλεδιάσκεψης στις 8 
Οκτωβρίου, αντί για να συναντηθούν στην Αθήνα όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί. 

Συμφώνησαν ότι η Ευρώπη χρειάζεται ένα προβλέψιμο, δίκαιο και ανθεκτικό σύστημα για τη 
διαχείριση της μετανάστευσης, που θα εμπεριέχει τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στον επιμερισμό 
των ευθυνών και την αλληλεγγύη, και την πλήρη προστασία των ευρωπαϊκών αξιών και 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, περιλαμβανομένου του δικαιώματος στο άσυλο. Δεσμεύτηκαν να 
συνεργαστούν σε αυτή την κατεύθυνση, με βάση τις προτάσεις της Επιτροπής για το Νέο 
Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Η ελληνική πλευρά τόνισε την ανάγκη το Νέο 
Σύμφωνο να μεριμνά επαρκώς για τις πιέσεις που υφίστανται οι χώρες της πρώτης γραμμής. 

Αμφότερες οι πλευρές επισήμαναν ότι η κατάσταση στο νησί της Λέσβου εξακολουθεί να είναι 
επείγουσα μετά τις πυρκαγιές στον καταυλισμό της Μόριας. Εξήραν την γρήγορη ανταπόκριση 
των ελληνικών συνεργείων άμεσης βοήθειας και αναγνώρισαν τον κομβικό ρόλο της άμεσης 
ευρωπαϊκής βοήθειας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_1862/S

TATEMENT_20_1862_EL.pdf  

________________________________________________________________________________ 

 
15. Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν παραλαμβάνει το Βραβείο «Αυτοκράτειρα Θεοφανώ» για το 
πρόγραμμα Erasmus  
"Το εκφωνηθέν κείμενο είναι το μόνο αυθεντικό" 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/speech_20_1856/SPE
ECH_20_1856_EN.pdf 
 

Αθήνα, 8 Οκτωβρίου 2020 

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν παρέλαβε το Βραβείο 
«Αυτοκράτειρα Θεοφανώ» στη διάρκεια τελετής που πραγματοποιήθηκε στη Ροτόντα της 
Θεσσαλονίκης, στην οποία παρευρέθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης. Το Βραβείο απονέμεται σε άτομα 
ή οργανισμούς για την εξαιρετική τους συμβολή στην εμβάθυνση της ευρωπαϊκής συνεργασίας 
και στη βελτίωση της κατανόησης των διάφορων ιστορικών αλληλεπιδράσεων στην Ευρώπη. 
 
Αποδεχόμενη το Βραβείο, η Πρόεδρος δήλωσε ότι ένιωθε ιδιαίτερη τιμή που το παραλαμβάνει 
«εκ μέρους των δέκα εκατομμυρίων Ευρωπαίων που έχουν λάβει μέρος στο πρόγραμμα Erasmus 
από τότε που δημιουργήθηκε» και το αφιέρωσε «στους φοιτητές, τους καθηγητές, τους 
οραματιστές που έκαναν πράξη αυτό το ευρωπαϊκό θαύμα».  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_1862/STATEMENT_20_1862_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_1862/STATEMENT_20_1862_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/speech_20_1856/SPEECH_20_1856_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/speech_20_1856/SPEECH_20_1856_EN.pdf
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/speech_20_1856/SPE

ECH_20_1856_EN.pdf  

 
Διαβάστε την πλήρη δήλωση της Προέδρου στα αγγλικά και τα γαλλικά και παρακολουθήστε 
την εδώ.  
________________________________________________________________________________ 

 
16. Γεωργία: η Επιτροπή εγκρίνει δύο νέες γεωγραφικές ενδείξεις από την Ελλάδα και την 
Κύπρο 
 

Βρυξέλλες,  8 Οκτωβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την αίτηση καταχώρισης του ελληνικού «Ροδιού Ερμιόνης» στο 
μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης (ΠΟΠ) και του κυπριακού «Χοιρομερίου 
Πιτσιλιάς» στο μητρώο προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων (ΠΓΕ).  
 
Το «Ρόδι Ερμιόνης» είναι ρόδι που καλλιεργείται στον Δήμο Ερμιονίδας της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου. Το φρούτο χαρακτηρίζεται από γλυκιά γεύση και από ελαστικό φλοιό με 
υποκίτρινο έως και κόκκινο χρώμα. Οι περιβαλλοντικές συνθήκες της Ερμιονίδας και η τοπική 
τεχνογνωσία που προκύπτει από την πολυετή καλλιέργεια έχουν προσδώσει στο «Ρόδι Ερμιόνης» 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, που του επιτρέπουν να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα ρόδια.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1861/MEX_
20_1861_EN.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε επίσης τις σελίδες για την πολιτική ποιότητας. 
________________________________________________________________________________ 

17. Επίσκεψη στην Αιθιοπία του ύπατου εκπροσώπου/αντιπροέδρου κ. Τζουζέπ Μπορέλ και 
του επιτρόπου κ. Γιάνες Λέναρτσιτς για την ενίσχυση της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αφρικής 

Βρυξέλλες,  8 Οκτωβρίου 2020 

Ο ύπατος εκπρόσωπος/αντιπρόεδρος κ. Τζουζέπ Μπορέλ και ο επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων κ. 
Γιάνες Λέναρτσιτς βρίσκονται σε επίσημη επίσκεψη στην Αντίς Αμπέμπα της Αιθιοπίας από τις 8 
έως τις 9 Οκτωβρίου 2020. Η αποστολή έχει ως στόχο να διατηρηθεί η δυναμική μιας 
ενισχυμένης εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΑΕ και συμπίπτει με μια νέα παράδοση 7,5 τόνων διαγνωστικών 
κιτ για τον κορονοϊό, δωρεά της Γερμανίας, στο πλαίσιο των προσπαθειών της «Ομάδας Ευρώπη» 
για την παροχή βοήθειας στους εταίρους ώστε να αντιμετωπιστεί η πανδημία. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1859/IP_20_18
59_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Κοινή ανακοίνωση της 9ης Μαρτίου με τίτλο «Προς μια ολοκληρωμένη στρατηγική με την 
Αφρική» 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/speech_20_1856/SPEECH_20_1856_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/speech_20_1856/SPEECH_20_1856_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_1856
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/speech_20_1856
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-196147
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.200.01.0012.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2020%3A200%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.202.01.0028.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2020%3A202%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2020.202.01.0028.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2020%3A202%3ATOC
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1861/MEX_20_1861_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1861/MEX_20_1861_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1859/IP_20_1859_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1859/IP_20_1859_EL.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6703-2020-INIT/el/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6703-2020-INIT/el/pdf
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Συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Αφρική της 30ής Ιουνίου 
Ενημερωτικά δελτία: 
Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Αιθιοπία 
Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Αφρικανική Ένωση 
Η αερογέφυρα ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ 
Ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕ στην Αιθιοπία 
________________________________________________________________________________ 

18. Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ: Η Επιτροπή προτείνει χρηματοδοτική συνδρομή ύψους 823 
εκατ.ευρώ για τον σεισμό στην Κροατία, τις πλημμύρες στην Πολωνία και την κρίση του 
κορονοϊού 

Βρυξέλλες,  9 Οκτωβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει δέσμη χρηματοδοτικών ενισχύσεων ύψους άνω των 822εκατ. 
ευρώ στο πλαίσιο του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ (ΤΑΕΕ), η οποία θα βοηθήσει τις προσπάθειες 
ανοικοδόμησης μετά τον σεισμό στην Κροατία και τις πλημμύρες στην Πολωνία. Η δέσμη θα 
προβλέπει επίσης τη χορήγηση προκαταβολών στη Γερμανία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την 
Ισπανία, την Κροατία, την Ουγγαρία και την Πορτογαλία για τη στήριξη των εν λόγω χωρών όσον 
αφορά την αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας λόγω του 
κορονοϊού. 

Τα διάφορα κονδύλια της δέσμης βοήθειας κατανέμονται ως εξής: 
 ποσό ύψους 683,7 εκατ. ευρώ που θα βοηθήσει την Κροατία να αντιμετωπίσει τις 

καταστροφικές συνέπειες του σεισμού που έπληξε το Ζάγκρεμπ και τα περίχωρά του τον 
Μάρτιο του 2020. Μια πρώτη εκταμίευση ύψους 88,9 εκατ. ευρώ αποδεσμεύθηκε ήδη τον 
Αύγουστο του 2020 υπό τη μορφή προκαταβολών. 

 περισσότερα από 7 εκατ. ευρώ που θα βοηθήσουν την Πολωνία στις προσπάθειές της για 
ανασυγκρότηση μετά τις πλημμύρες στο Podkarpackie Voivodeship φέτος τον Ιούνιο. 

 προκαταβολή ύψους άνω των 132,7 εκατ. ευρώ στη Γερμανία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, 
την Ισπανία, την Κροατία, την Ουγγαρία και την Πορτογαλία μετά το αίτημά τους για 
ενίσχυση ώστε να αντιμετωπίσουν την έξαρση του κορονοϊού και τις επιπτώσεις της. 

 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1857/IP_20_18
57_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

 
19. Δηλώσεις της Επιτρόπου Κυριακίδου για την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 
 
Βρυξέλλες,  9 Οκτωβρίου 2020 

Ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας στις 10 Οκτωβρίου, η κ. Στέλλα Κυριακίδου, 
Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, προέβη στις ακόλουθες δηλώσεις:  
 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9265-2020-INIT/el/pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/factsheet_eu_ethiopia_0.pdf
https://eeas.europa.eu/delegations/african-union-au/56936/european-union-and-african-union-key-partners_en
https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/humanitarian-air-bridge_en
https://ec.europa.eu/echo/where/africa/ethiopia_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/solidarity-fund/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1450
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1857/IP_20_1857_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1857/IP_20_1857_EL.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/solidarity-fund/
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«Η νόσος COVID-19 έχει επιπτώσεις στη συλλογική ψυχική μας υγεία, οι οποίες είναι δύσκολο να 
ποσοτικοποιηθούν. Γνωρίζουμε, όμως, ότι είναι εκτεταμένες, σημαντικές και ότι αυξάνονται. 
Ακόμη και πριν από την πανδημία, οι ψυχικές ασθένειες έπλητταν πάνω από έναν στους έξι 
Ευρωπαίους. Αυτό έχει υψηλό τίμημα όχι μόνο για τους ασθενείς, αλλά και για τις κοινωνίες μας. 
Η ψυχική υγεία επηρεάζει τον τρόπο που σκεφτόμαστε, που αισθανόμαστε και δρούμε σε κάθε 
στάδιο της ζωής μας.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_1865/
STATEMENT_20_1865_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

 
20. Ο μηχανισμός της ΕΕ για τον έλεγχο των ξένων επενδύσεων τίθεται σε πλήρη λειτουργία 
 
Βρυξέλλες,  9 Οκτωβρίου 2020 

Το πλαίσιο της ΕΕ για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων θα καταστεί πλήρως 
λειτουργικό από την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2020.  
 
Μετά την επίσημη έναρξη ισχύος του κανονισμού για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων 
τον Απρίλιο του 2019, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εργάστηκαν για τη θέσπιση των αναγκαίων 
επιχειρησιακών απαιτήσεων για την πλήρη εφαρμογή του κανονισμού.  
 
Η διαδικασία αυτή που δεν έχει ολοκληρωθεί, έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός 
αποτελεσματικού πλαισίου συντονισμού, το οποίο είναι καθοριστικής σημασίας για τη 
διαφύλαξη των στρατηγικών συμφερόντων της Ευρώπης, διατηρώντας παράλληλα την αγορά της 
ΕΕ ανοικτή στις επενδύσεις.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1869/MEX_
20_1869_EN.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες βλ. το δελτίο Τύπου : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_1867/IP_20_1
867_EN.pdf 
και τις Ερωτήσεις και Απαντήσεις :  
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/june/tradoc_157945.pdf 
________________________________________________________________________________ 

21. Ο μηχανισμός ελέγχου των ξένων επενδύσεων της ΕΕ καθίσταται πλήρως λειτουργικός 

Βρυξέλλες , 9 Οκτωβρίου 2020 

Το πλαίσιο της ΕΕ για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) θα καταστεί πλήρως 
λειτουργικό από τις 11 Οκτωβρίου 2020. Κατά τους τελευταίους δεκαοκτώ μήνες μετά την έκδοση 
του πρώτου κανονισμού της ΕΕ για τον έλεγχο των επενδύσεων, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
θέσπισαν ένα αποτελεσματικό πλαίσιο συντονισμού. Το πλαίσιο αυτό θα αποβεί καθοριστικό για 
τη διαφύλαξη των στρατηγικών συμφερόντων της Ευρώπης, ενώ παράλληλα θα διατηρήσει την 
αγορά της ΕΕ ανοικτή στις επενδύσεις. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_1865/STATEMENT_20_1865_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_1865/STATEMENT_20_1865_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1869/MEX_20_1869_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1869/MEX_20_1869_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1867
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_1867/IP_20_1867_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_1867/IP_20_1867_EN.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/june/tradoc_157945.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/june/tradoc_157945.pdf
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1867/IP_20_18
67_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Κανονισμός για τον έλεγχο των ΑΞΕ 
Συχνές ερωτήσεις 
Ενημερωτικό δελτίο 
Κατευθυντήριες γραμμές Μαρτίου 2020 
________________________________________________________________________________ 

22. Πίνακας αποτελεσμάτων για τον κορονοϊό: Απάντηση της πολιτικής συνοχής της ΕΕ στην 
κρίση του κορονοϊού 

Βρυξέλλες,  12 Οκτωβρίου 2020 

Η Επιτροπή ανακοινώνει τα πρώτα, προσωρινά αποτελέσματα της υλοποίησης της Πρωτοβουλίας 

Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού (CRII) και της Πρωτοβουλίας Επενδύσεων για 

την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού + (CRII+). 

Από την αρχή της κρίσης, και χάρη στα στοιχεία ευελιξίας που ενσωματώθηκαν στην πολιτική 
συνοχής, η ΕΕ κινητοποίησε πάνω από 13 δισ. ευρώ σε επενδύσεις για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ). Τα 
κονδύλια της ΕΕ βοήθησαν τις εθνικές, τις περιφερειακές και τις τοπικές κοινότητες να 
αντιμετωπίσουν τις αρνητικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1864/IP_20_18
64_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δράση της πολιτικής συνοχής της ΕΕ κατά του κορονοϊού 
Πλατφόρμα ανοικτών δεδομένων για τη συνοχή και πίνακας αποτελεσμάτων για τον κορονοϊό 
________________________________________________________________________________ 

23. Ερωτήσεις & απαντήσεις σχετικά με τον συντονισμό των μέτρων που περιορίζουν την 
ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της πανδημίας του κορονοϊού 

Βρυξέλλες,  13 Οκτωβρίου 2020 

1. Γιατί εκδόθηκε η παρούσα σύσταση; 
Για να περιοριστεί η εξάπλωση της επιδημικής έξαρσης του κορονοϊού, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ 
έλαβαν διάφορα μέτρα, ορισμένα από τα οποία είχαν αντίκτυπο στο δικαίωμα των πολιτών να 
κυκλοφορούν ελεύθερα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η απαίτηση για υποβολή σε 
καραντίνα ή σε τεστ κορονοϊού. 

Αν και τα μέτρα αποσκοπούν στη διασφάλιση της υγείας και της ευεξίας των πολιτών, ωστόσο 
έχουν σοβαρές συνέπειες για την οικονομία και τα δικαιώματα των πολιτών. Το δικαίωμα των 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1867/IP_20_1867_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1867/IP_20_1867_EL.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2006
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/june/tradoc_157945.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/february/tradoc_157683.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2124
https://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/esf/home.jsp
https://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/cohesion-fund/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1864/IP_20_1864_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1864/IP_20_1864_EL.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/el/newsroom/coronavirus-response/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/4e2z-pw8r
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Ευρωπαίων πολιτών να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 
ένα από τα πλέον πολύτιμα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σημαντικός μοχλός 
της οικονομίας μας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_1875/QAN
DA_20_1875_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

24. Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον συντονισμό των μέτρων που 
περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της πανδημίας του 
κορονοϊού 

Βρυξέλλες,  13 Οκτωβρίου 2020 

Μετά την πρόταση της Επιτροπής της 4ης Σεπτεμβρίου 2020, οι υπουργοί της ΕΕ κατέληξαν 
σήμερα σε συμφωνία για μεγαλύτερη σαφήνεια και προβλεψιμότητα σχετικά με μέτρα που 
περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Η Επιτροπή, 
χαιρετίζοντας την έγκριση από το Συμβούλιο, εξέδωσε την ακόλουθη δήλωση: 

«Το δικαίωμά μας να κυκλοφορούμε ελεύθερα στην ΕΕ έχει πληγεί σοβαρά από την πανδημία. 
Πέραν αυτού, οι πολίτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με τόσους πολλούς διαφορετικούς κανόνες και 
διαδικασίες, με συγκεχυμένες πληροφορίες σχετικά με τις περιοχές υψηλού και χαμηλού 
κινδύνου και με έλλειψη σαφήνειας για το τι πρέπει να κάνουν όταν ταξιδεύουν. Πριν από έναν 
μήνα, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων 
και στήριξης των εκατομμυρίων πολιτών της ΕΕ που ταξιδεύουν καθημερινά στην ΕΕ. Σήμερα, τα 
κράτη μέλη κατέληξαν σε συμφωνία για το πώς να κάνουν όλα αυτά πράξη.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_1871/S
TATEMENT_20_1871_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
 Re-open EU  
 Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων  
 Ερωτήσεις και απαντήσεις 
 Ενημερωτικό δελτίο — Συντονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τον περιορισμό της ελεύθερης 

κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 
 Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά 

τον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 
________________________________________________________________________________ 

25. Υπόθεση επιδότησης Boeing: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου επιβεβαιώνει το 
δικαίωμα της ΕΕ να προβεί σε αντίποινα επί εισαγωγών ύψους 4 δισ. δολαρίων από τις ΗΠΑ 

Βρυξέλλες,  13 Οκτωβρίου 2020 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) επέτρεψε στην ΕΕ να αυξήσει τους δασμούς της επί 
εισαγωγών ύψους έως και 4 δισ. δολαρίων από τις ΗΠΑ ως αντίμετρο για τις παράνομες 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_1875/QANDA_20_1875_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_1875/QANDA_20_1875_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_1871/STATEMENT_20_1871_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_1871/STATEMENT_20_1871_EL.pdf
https://reopen.europa.eu/el
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_1875
https://ec.europa.eu/info/files/factsheet-covid19-coordinated-approach-restriction-free-movement_el
https://ec.europa.eu/info/files/factsheet-covid19-coordinated-approach-restriction-free-movement_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic_el#traveladviceandbordermeasures
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic_el#traveladviceandbordermeasures
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επιδοτήσεις που παρέχονται στην αμερικανική εταιρεία κατασκευής αεροσκαφών Boeing. Η 
απόφαση βασίζεται στα προηγούμενα πορίσματα του ΠΟΕ που αναγνωρίζουν ότι οι επιδοτήσεις 
των ΗΠΑ προς την Boeing είναι παράνομες βάσει του δικαίου του ΠΟΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1895/IP_20_18
95_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου του ΠΟΕ σχετικά με τις επιδοτήσεις των 
ΗΠΑ στην Boeing 
Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον προκαταρκτικό κατάλογο προϊόντων στην υπόθεση Boeing 
Προκαταρκτικός κατάλογος προϊόντων 
Ιστορικό της υπόθεσης Boeing 
Ιστορικό της υπόθεσης Airbus 
________________________________________________________________________________ 

26. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή παρατείνει και επεκτείνει το προσωρινό πλαίσιο για την 
περαιτέρω στήριξη των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν σημαντικές απώλειες κύκλου 
εργασιών 

Βρυξέλλες,  13 Οκτωβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παρατείνει το προσωρινό πλαίσιο για τις κρατικές 
ενισχύσεις, το οποίο είχε εγκριθεί στις 19 Μαρτίου 2020, και να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής 
του, για τη στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο της έξαρσης του κορονοϊού. Όλα τα τμήματα του 
προσωρινού πλαισίου παρατείνονται για έξι μήνες, έως τις 30 Ιουνίου 2021, ενώ το τμήμα για την 
παροχή στήριξης μέσω ανακεφαλαιοποίησης παρατείνεται για τρεις μήνες, έως τις 30 
Σεπτεμβρίου 2021. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1872/IP_20_18
72_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

 
27. Οι 9 στους 10 κατοίκους των ευρωπαϊκών πόλεων είναι ικανοποιημένοι με τη διαβίωση 
στην πόλη τους, σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Βρυξέλλες,  13 Οκτωβρίου 2020 

Κατά τη 18η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
δημοσίευσε έκθεση σχετικά με την ποιότητα ζωής στις ευρωπαϊκές πόλεις. Σύμφωνα με 58 100 
συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν σε 83 πόλεις, οι 9 στους 10 κατοίκους ήταν 
ικανοποιημένοι με τη διαβίωση στην πόλη τους το 2019.  

Σύμφωνα με την έρευνα, η πλειονότητα των κατοίκων των περισσότερων πόλεων της Ανατολικής 
Ευρώπης θεωρεί ότι η ποιότητα ζωής τους έχει βελτιωθεί κατά την τελευταία πενταετία. 
Επιπλέον, οι κάτοικοι των μεγαλύτερων πόλεων τείνουν να χρησιμοποιούν λιγότερο το 
αυτοκίνητο και περισσότερο τη δημόσια συγκοινωνία. Όσον αφορά την κοινωνική ένταξη, οι 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1895/IP_20_1895_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1895/IP_20_1895_EL.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1892_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1892_el.htm
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=261
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157861.htm
https://trade.ec.europa.eu/wtodispute/show.cfm?id=268&code=2
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds353_e.htm
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_496
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_496
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1872/IP_20_1872_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1872/IP_20_1872_EL.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/quality_of_life
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πόλεις είναι πιο φιλόξενες από τις χώρες στο σύνολό τους, τόσο για τους μετανάστες όσο και για 
την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ.  

Η έκθεση και το συνοδευτικό υλικό (με δεδομένα και διαδραστικά υλικά) είναι διαθέσιμη στο 
διαδίκτυο. https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/quality_of_life 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1891/MEX_
20_1891_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

 
28. Η Επιτροπή ανακοινώνει τους νικητές του βραβείου Megalizzi-Niedzielski για επίδοξους 
δημοσιογράφους και δημοσιεύει νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων 

Βρυξέλλες,  13 Οκτωβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τους νικητές του βραβείου Megalizzi-Niedzielski 2020 για 
επίδοξους δημοσιογράφους.  
Πρόκειται για την Anastasia Lopez από την Αυστρία και τον Francisco Sezinando από την 
Πορτογαλία. Η Anastasia και ο Francisco βραβεύτηκαν για την προσήλωσή τους στην ποιοτική 
δημοσιογραφία και στις αξίες της ΕΕ.  
Η Επιτροπή δημοσίευσε νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη στήριξη μέτρων 
ενημέρωσης σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ, με συνολικό προϋπολογισμό 5 εκατ. ευρώ.  
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 12 Ιανουαρίου 2021.  
Παραδείγματα επικοινωνιακών δράσεων προηγούμενων δικαιούχων μπορείτε να δείτε στον 
σχετικό διαδραστικό χάρτη.  
Το βραβείο Megalizzi-Niedzielski για επίδοξους δημοσιογράφους θεσπίστηκε το 2019 και τιμά τη 
μνήμη των Antonio Megalizzi και Bartek Pedro Orent-Niedzielski, νέων Ευρωπαίων 
δημοσιογράφων προσηλωμένων στην ΕΕ και τις αξίες της, οι οποίοι σκοτώθηκαν στα τέλη του 
2018 σε τρομοκρατική επίθεση στο Στρασβούργο.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1891/MEX_
20_1891_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

 
29. Η Επιτροπή δημοσιεύει έρευνα σχετικά με τις αντιλήψεις της κοινής γνώμης για τα τρόφιμα 
και τη γεωργία στην ΕΕ 

Βρυξέλλες,  13 Οκτωβρίου 2020 

Οι τρεις στους τέσσερις Ευρωπαίους γνωρίζουν την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και θεωρούν 
ότι ωφελεί όλους τους πολίτες, σύμφωνα με την τελευταία πανευρωπαϊκή έρευνα του 
Ευρωβαρόμετρου για τις αντιλήψεις της κοινής γνώμης σχετικά με τη γεωργία και την ΚΓΠ, η 
οποία δημοσιεύτηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Σύμφωνα με την έρευνα, οι περισσότεροι πολίτες της ΕΕ γνωρίζουν την ΚΓΠ (73 %, αύξηση 6 
ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το 2017) και πιστεύουν ότι η ΚΓΠ ωφελεί όλους τους πολίτες 
και όχι μόνο τους γεωργούς (76 %, αύξηση 15 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το 2017).  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/quality_of_life
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/quality_of_life
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1891/MEX_20_1891_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1891/MEX_20_1891_EN.pdf
https://euregionsweek2020-video.eu/video/the-megalizzi-niedzielski-prize-for-aspiring-journalists
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/comm_action_calls/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/youth4regions/prize_mn
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1891/MEX_20_1891_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1891/MEX_20_1891_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/sustainability-rural-areas-food-security-commission-publishes-public-opinion-survey-eu-food-and-farming-2020-oct-14_en
https://ec.europa.eu/info/news/sustainability-rural-areas-food-security-commission-publishes-public-opinion-survey-eu-food-and-farming-2020-oct-14_en
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1891/MEX_
20_1891_EN.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ. 

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instrume

nts/special/surveyky/2229 

________________________________________________________________________________ 

30. Ερωτήσεις και απαντήσεις: στρατηγική της ΕΕ για το μεθάνιο 

Βρυξέλλες,  14 Οκτωβρίου 2020 

1. Γιατί είναι σημαντικό να μειωθούν οι εκπομπές μεθανίου; 
Το μεθάνιο είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παράγοντας κλιματικής αλλαγής μετά το διοξείδιο του 
άνθρακα (CO2)· αντιπροσωπεύει το 10 % των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
στην Ευρώπη. Το μεθάνιο είναι ισχυρότερο από το διοξείδιο του άνθρακα και συμβάλλει στον 
σχηματισμό όζοντος, ενός ισχυρού τοπικού ατμοσφαιρικού ρύπου που προκαλεί σοβαρά 
προβλήματα υγείας, στα χαμηλά στρώματα της ατμόσφαιρας. Επομένως, η μείωση των 
εκπομπών μεθανίου συμβάλλει τόσο στην επιβράδυνση της κλιματικής αλλαγής όσο και στη 
βελτίωση της ποιότητας του αέρα. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_1834/QAN
DA_20_1834_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου σχετικά με τη στρατηγική για το μεθάνιο 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τη στρατηγική για το μεθάνιο 
________________________________________________________________________________ 

31. Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου: η Επιτροπή εγκρίνει τη στρατηγική της ΕΕ 
για το μεθάνιο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας 

Βρυξέλλες,  14 Οκτωβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη στρατηγική της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου. 
Το μεθάνιο είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος παράγοντας κλιματικής αλλαγής, μετά το διοξείδιο του 
άνθρακα. Αποτελεί επίσης ισχυρό τοπικό ατμοσφαιρικό ρύπο που προκαλεί σοβαρά προβλήματα 
υγείας. Επομένως, η αντιμετώπιση των εκπομπών μεθανίου είναι ουσιώδης τόσο για την 
επίτευξη των κλιματικών στόχων μας για το 2030 και του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας 
έως το 2050, όσο και για τη συμβολή στη φιλοδοξία μηδενικής ρύπανσης της Επιτροπής. 

Η στρατηγική αυτή καθορίζει μέτρα για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου στην Ευρώπη και σε 
διεθνές επίπεδο. Παρουσιάζει νομοθετικές και μη νομοθετικές δράσεις στους τομείς της 
ενέργειας, της γεωργίας και των αποβλήτων, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν περίπου το 95 % των 
εκπομπών μεθανίου που συνδέονται με την ανθρώπινη δραστηριότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. Η 
Επιτροπή θα συνεργαστεί με τους διεθνείς εταίρους της ΕΕ και με τη βιομηχανία για να 
επιτευχθεί η μείωση των εκπομπών κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1891/MEX_20_1891_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1891/MEX_20_1891_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2229
 https:/ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2229
 https:/ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2229
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_1834/QANDA_20_1834_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_1834/QANDA_20_1834_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1833
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_1843
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/eu_methane_strategy.pdf
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1833/IP_20_18
33_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες: 
Στρατηγική της ΕΕ για το μεθάνιο 
Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για το μεθάνιο 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για το μεθάνιο 
Σχέδιο κλιματικών στόχων της ΕΕ για το 2030 
Ιστοσελίδα για τις εκπομπές μεθανίου 
________________________________________________________________________________ 

32. Κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης: Η πρόοδος που σημειώθηκε όσον αφορά τη μετάβαση 
στην καθαρή ενέργεια και η βάση για την πράσινη ανάκαμψη 

Βρυξέλλες,  14 Οκτωβρίου 2020 

Η Επιτροπή ενέκρινε την έκθεση του 2020 σχετικά με την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης και 
τα συνοδευτικά της έγγραφα, τα οποία επικεντρώνονται σε διάφορες πτυχές της πολιτικής της ΕΕ 
για την ενέργεια. Η φετινή έκθεση είναι η πρώτη μετά την έγκριση της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας και εξετάζει τη συμβολή της Ενεργειακής Ένωσης στους μακροπρόθεσμους στόχους 
της Ευρώπης για το κλίμα. 

Στις επιμέρους αξιολογήσεις των 27 εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ) 
αναλύεται η πορεία και οι φιλοδοξίες κάθε κράτους μέλους προς την επίτευξη των σημερινών 
στόχων για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030. Από τη συνολική αξιολόγηση προκύπτει ότι τα 
κράτη μέλη είναι σε θέση να επιτύχουν τους εν λόγω στόχους και σημειώνουν ως επί το πλείστον 
ικανοποιητική πρόοδο προς την επίτευξή τους. Στις εκθέσεις υπογραμμίζεται επίσης η συμβολή 
του τομέα της ενέργειας στην ανάκαμψη της ΕΕ από την οικονομική κρίση που προκλήθηκε από 
τη νόσο COVID-19. Η Ενεργειακή Ένωση έχει μέχρι στιγμής αποδειχθεί ισχυρή έναντι των 
προβλημάτων που δημιούργησε η πανδημία στα ενεργειακά μας συστήματα και στους 
εργαζομένους στον τομέα της ενέργειας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1837/IP_20_18
37_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Έκθεση σχετικά με την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης και παράρτημα της έκθεσης σχετικά 
με την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης 
Ενημερωτικό σημείωμα (Ερωτήσεις και απαντήσεις) όσον αφορά την έκθεση σχετικά με την 
κατάσταση της Ένωσης, τα ΕΣΕΚ και τις συνοδευτικές εκθέσεις 
Ιστότοπος της έκθεσης του 2020 σχετικά με την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης 
Τα 27 εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ) 
Αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα σε επίπεδο ΕΕ 
Έκθεση για την ανταγωνιστικότητα της καθαρής ενέργειας  
Παράρτημα για τις επιδοτήσεις στον τομέα της ενέργειας 
Έκθεση προόδου για την ενεργειακή απόδοση 
Έκθεση προόδου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1833/IP_20_1833_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1833/IP_20_1833_EL.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/eu_methane_strategy.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_1834
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_1843
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1599
https://ec.europa.eu/energy/topics/oil-gas-and-coal/methane-emissions_en
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/report_on_the_state_of_the_energy_union_com2020950.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/energy/content/individual-assessments-and-summaries_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1837/IP_20_1837_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1837/IP_20_1837_EL.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/report_on_the_state_of_the_energy_union_com2020950.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/annex_to_the_report_of_the_state_of_energy_union.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/annex_to_the_report_of_the_state_of_energy_union.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_1838
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_1838
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/energy-union/fifth-report-state-energy-union_en
https://ec.europa.eu/energy/content/individual-assessments-and-summaries_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1600339004657&uri=COM%3A2020%3A564%3AFIN
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/report_on_clean_energy_competitiveness_com_2020_953.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/progress_on_energy_subsidies_in_particular_for_fossil_fuels.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/progress_report_towards_the_implementation_of_the_energy_efficiency_directive_com2020954.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/renewable_energy_progress_report_com_2020_952.pdf
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Παράρτημα για την εσωτερική αγορά ενέργειας 
Έκθεση για τις τιμές και το κόστος της ενέργειας 
________________________________________________________________________________ 

33. Κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης: Η πρόοδος που σημειώθηκε όσον αφορά τη μετάβαση 
στην καθαρή ενέργεια και η βάση για την πράσινη ανάκαμψη 

Βρυξέλλες,  14 Οκτωβρίου 2020 

1. Τι είναι η έκθεση σχετικά με την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης;  
Η έκθεση σχετικά με την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης καταγράφει την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί όσον αφορά τις πέντε πτυχές της Ενεργειακής Ένωσης: την απαλλαγή από τις 
ανθρακούχες εκπομπές, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την 
ενεργειακή απόδοση, την εσωτερική αγορά ενέργειας, την ασφάλεια του εφοδιασμού, και την 
έρευνα, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα. Είναι η πρώτη έκθεση μετά την έγκριση της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Σημειωτέον ότι η παρούσα έκθεση συνοδεύεται επίσης από 
την επιμέρους αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα, στην οποία 
αναλύονται η συμβολή που κάθε κράτος μέλος έχει δεσμευθεί να παράσχει με σκοπό την 
επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα έως το 2030, και οι πολιτικές που 
προβλέπονται για την επίτευξη των εν λόγω στόχων. 
 
Μαζί με την έκθεση σχετικά με την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης η Επιτροπή σήμερα 
εγκρίνει επίσης: 
 Παράρτημα: Η πρόοδος που σημειώθηκε όσον αφορά τις επιδοτήσεις στον τομέα της 

ενέργειας, ιδίως για τα ορυκτά καύσιμα· 
 Παράρτημα: Έκθεση προόδου για την εσωτερική αγορά ενέργειας· 
 Έκθεση προόδου για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης· 
 Έκθεση προόδου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· 
 Έκθεση προόδου για την ανταγωνιστικότητα της καθαρής ενέργειας· 
 Έκθεση σχετικά με τις τιμές και το κόστος της ενέργειας· 
 Επιμέρους αξιολογήσεις των τελικών εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_1838/QAN
DA_20_1838_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου για την έκθεση σχετικά με την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης 
________________________________________________________________________________ 

34. Πράσινη Συμφωνία: Η Επιτροπή εγκρίνει νέα στρατηγική για τα χημικά προϊόντα για ένα 
περιβάλλον χωρίς τοξικές ουσίες 

Βρυξέλλες,  14 Οκτωβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιωσιμότητα των χημικών 
προϊόντων. Η στρατηγική αποτελεί το πρώτο βήμα προς την υλοποίηση του φιλόδοξου στόχου 
της μηδενικής ρύπανσης για ένα περιβάλλον χωρίς τοξικές ουσίες, όπως ανακοινώθηκε στο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η στρατηγική θα τονώσει την καινοτομία για 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/progress_on_internal_energy_market.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/report_on_energy_prices_and_costs_in_europe_com_2020_951.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/report_on_the_state_of_the_energy_union_com2020950.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/progress_on_energy_subsidies_in_particular_for_fossil_fuels.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/progress_on_energy_subsidies_in_particular_for_fossil_fuels.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/progress_on_internal_energy_market.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/progress_report_towards_the_implementation_of_the_energy_efficiency_directive_com2020954.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/renewable_energy_progress_report_com_2020_952.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/report_on_clean_energy_competitiveness_com_2020_953.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/report_on_energy_prices_and_costs_in_europe_com_2020_951.pdf
https://ec.europa.eu/energy/content/individual-assessments-and-summaries_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_1838/QANDA_20_1838_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_1838/QANDA_20_1838_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1837
https://ec.europa.eu/environment/strategy/chemicals-strategy_en
https://ec.europa.eu/environment/strategy/chemicals-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
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παραγωγή ασφαλών και βιώσιμων χημικών προϊόντων και θα αυξήσει την προστασία της 
ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από επικίνδυνα χημικά προϊόντα. Αυτό περιλαμβάνει 
την απαγόρευση της χρήσης των πλέον επιβλαβών χημικών προϊόντων σε αντικείμενα, όπως 
παιχνίδια, προϊόντα παιδικής φροντίδας, καλλυντικά, απορρυπαντικά, υλικά που έρχονται σε 
επαφή με τρόφιμα και υφάσματα, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η εν λόγω χρήση είναι ουσιώδης για 
την κοινωνία, και την εξασφάλιση ότι όλα τα χημικά προϊόντα χρησιμοποιούνται με ασφαλέστερο 
και πιο βιώσιμο τρόπο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1839/IP_20_18
39_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Ανακοίνωση σχετικά με τη στρατηγική για τη βιωσιμότητα των χημικών προϊόντων: Για ένα 
περιβάλλον χωρίς τοξικές ουσίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη στρατηγική για τη βιωσιμότητα των χημικών προϊόντων 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τη στρατηγική για τη βιωσιμότητα των χημικών προϊόντων 
________________________________________________________________________________ 

35. Κύμα ανακαινίσεων: διπλασιασμός του ποσοστού ανακαινίσεων για τη μείωση των 
εκπομπών, την τόνωση της ανάκαμψης και τη μείωση της ενεργειακής φτώχειας 

Βρυξέλλες,  14 Οκτωβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη στρατηγική της «Κύμα ανακαινίσεων», που έχει ως στόχο 
τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Η Επιτροπή έχει ως στόχο να 
υπερδιπλασιάσει τα ποσοστά ανακαινίσεων την επόμενη δεκαετία και να διασφαλίσει ότι οι 
ανακαινίσεις θα οδηγήσουν σε υψηλότερη ενεργειακή απόδοση και αποδοτικότερη χρήση των 
πόρων. Έτσι θα βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ενοίκων και όσων χρησιμοποιούν τα κτίρια, θα 
μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρώπη, θα τονωθεί η ψηφιοποίηση και θα 
ενισχυθεί η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση των υλικών. Έως το 2030, θα μπορούσαν να 
ανακαινιστούν 35 εκατομμύρια κτίρια και να δημιουργηθούν έως και 160 000 επιπλέον 
πράσινες θέσεις εργασίας στον κατασκευαστικό τομέα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1835/IP_20_18
35_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Στρατηγική «Κύμα ανακαινίσεων» 
Παράρτημα και έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής για τη στρατηγική «Κύμα 
ανακαινίσεων» 
Ενημερωτικό σημείωμα (ερωτήσεις και απαντήσεις) σχετικά με τη στρατηγική «Κύμα 
ανακαινίσεων» 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τη στρατηγική «Κύμα ανακαινίσεων» 
Ενημερωτικό δελτίο για τον Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους 
Σύσταση σχετικά με την ενεργειακή φτώχεια 
Παράρτημα και έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής για τη σύσταση σχετικά με την 
ενεργειακή φτώχεια 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1839/IP_20_1839_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1839/IP_20_1839_EL.pdf
https://ec.europa.eu/environment/strategy/chemicals-strategy_en
https://ec.europa.eu/environment/strategy/chemicals-strategy_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1840
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_1846
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/eu_renovation_wave_strategy.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1835/IP_20_1835_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1835/IP_20_1835_EL.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/eu_renovation_wave_strategy.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/renovation_wave_strategy_-_annex.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/swd_-_a_renovation_wave_for_climate_neutrality_and_recovery.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1836
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1836
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_1844
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_1894
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/recommendation_on_energy_poverty_c2020_9600.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/recommendation_on_energy_poverty_-_annex.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/swd_on_the_recommendation_on_energy_poverty_swd2020960.pdf
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Ιστοσελίδα για το «Κύμα ανακαινίσεων» 
Ιστοσελίδα για την ενεργειακή φτώχεια 
________________________________________________________________________________ 

36. Πράσινη Συμφωνία: Στρατηγική για τα χημικά προϊόντα για ένα περιβάλλον χωρίς τοξικές 
ουσίες – Ερωτήσεις και απαντήσεις 

Βρυξέλλες,  14 Οκτωβρίου 2020 

Γιατί πρέπει να είναι βιώσιμα τα χημικά προϊόντα; 
Τα χημικά προϊόντα βρίσκονται παντού στην καθημερινή μας ζωή. Αποτελούν μέρος σχεδόν όλων 
των συσκευών που χρησιμοποιούμε για να διασφαλίσουμε την ευημερία μας και να 
προστατεύσουμε την υγεία μας. Τα χημικά προϊόντα αποτελούν τα δομικά στοιχεία των 
τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μηδενικής ρύπανσης και αποδοτικών 
ως προς την ενέργεια και τους πόρους· υλικά και προϊόντα που χρειαζόμαστε όλο και 
περισσότερο για να καταστήσουμε πιο βιώσιμη την κοινωνία και την οικονομία μας. Ταυτόχρονα, 
τα χημικά προϊόντα μπορούν να έχουν επικίνδυνες ιδιότητες που βλάπτουν την ανθρώπινη υγεία 
και το περιβάλλον. Μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο, να επηρεάσουν το ανοσοποιητικό, το 
αναπνευστικό, το ενδοκρινικό, το αναπαραγωγικό και/ή το καρδιαγγειακό σύστημα, να 
αποδυναμώσουν την ανθρώπινη ανθεκτικότητα και την ικανότητα απόκρισης στα εμβόλια και να 
αυξήσουν την ευπάθεια σε ασθένειες. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_1840/QAN
DA_20_1840_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου – η στρατηγική για τη βιωσιμότητα των χημικών προϊόντων 
Ενημερωτικό δελτίο – η στρατηγική για τη βιωσιμότητα των χημικών προϊόντων 
________________________________________________________________________________ 

37. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη στρατηγική «Κύμα ανακαινίσεων» 

Βρυξέλλες,  14 Οκτωβρίου 2020 

1. Γιατί προωθεί η Επιτροπή την ανακαίνιση κτιρίων; 
Μολονότι τα κτίρια της Ευρώπης είναι μοναδικά και ποικιλόμορφα και αντικατοπτρίζουν τον 
πολιτισμό της ηπείρου μας, πολλά από αυτά είναι επίσης παλιά και μη αποδοτικά. Περισσότερα 
από 220 εκατομμύρια κτίρια, που αντιστοιχούν περίπου στο 85 % του κτιριακού αποθέματος, 
έχουν κατασκευαστεί πριν από το 2001 και ως επί το πλείστον θα υπάρχουν ακόμα το 2050. 
Επίσης, τα κτίρια αυτά δεν είναι προετοιμασμένα για τις τρέχουσες και τις μελλοντικές αλλαγές 
του κλίματός μας, όπως η αύξηση των θερμοκρασιών και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Τα κτίρια 
ευθύνονται για το 40 % περίπου της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ και για το 36 % 
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την κατανάλωση ενέργειας. Η ανακαίνιση των 
κτιρίων είναι καθοριστικής σημασίας για την αντιμετώπιση της εν λόγω χρήσης ενέργειας και των 
αντίστοιχων εκπομπών, για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ για μείωση των εκπομπών έως το 
2030 και για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, καθώς και για την αύξηση της ανθεκτικότητας 
στις κλιματικές επιπτώσεις. 
 

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/renovation-wave_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/markets-and-consumers/energy-consumer-rights/energy-poverty_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_1840/QANDA_20_1840_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_1840/QANDA_20_1840_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1839
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_1846
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_1836/QAN
DA_20_1836_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
IP/20/1835 - Στρατηγική «Κύμα ανακαινίσεων» 
Ενημερωτικό δελτίο - Στρατηγική «Κύμα ανακαινίσεων» 
Ενημερωτικό δελτίο - Μπάουχαους 
________________________________________________________________________________ 

38. Πολιτική συνοχής της ΕΕ: H Επιτροπή ανακοινώνει τους νικητές των βραβείων REGIOSTARS 
για το 2020 

Βρυξέλλες,  14 Οκτωβρίου 2020 

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τους νικητές των βραβείων REGIOSTARS για το 2020, τα 
οποία επιβραβεύουν τα καλύτερα έργα της πολιτικής συνοχής σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Για πρώτη φορά, η φετινή τελετή REGIOSTARS, που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια 
της 18ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Δήμων και των Περιφερειών, ήταν πλήρως ψηφιακή: Έξι 
Ευρωπαίοι επίτροποι φιλοξένησαν την εκδήλωση εξ αποστάσεως: την επίτροπο Συνοχής και 
Μεταρρυθμίσεων, κ. Ελίζα Φερέιρα· την αντιπρόεδρο για θέματα αξιών και διαφάνειας, κ. Βιέρα 
Γιούροβα· την επίτροπο αρμόδια για θέματα καινοτομίας, έρευνας, πολιτισμού, εκπαίδευσης και 
νεολαίας, κ. Μαρία Γκαμπριέλ· τον επίτροπο Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων, κ. 
Νικολά Σμιτ· τον επίτροπο Οικονομίας, κ. Πάολο Τζεντιλόνι· τον επίτροπο Περιβάλλοντος, 
Ωκεανών και Αλιείας, κ. Βιργκίνιους Σινκέβιτσους· Όπως είχε ήδη ανακοινωθεί, στον φετινό 
διαγωνισμό σημειώθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός αιτήσεων (206) στην ιστορία των βραβείων και 
ένας υψηλός αριθμός ψήφων για την κατηγορία της επιλογής του κοινού (33.000). 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1890/IP_20_18
90_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Βραβεία REGIOSTARS 
Φιναλίστ REGIOSTARS 2020 
Βίντεο των νικητών στο YouTube 
________________________________________________________________________________ 

 
39. Υπόθεση επιδοτήσεων προς την Boeing: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου επιβεβαιώνει 
το δικαίωμα της ΕΕ να προβεί σε αντίποινα σε εισαγωγές ύψους 4 δισ. δολαρίων από τις ΗΠΑ 

Βρυξέλλες,  14 Οκτωβρίου 2020 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) επέτρεψε στην ΕΕ να αυξήσει τους δασμούς σε 
εισαγωγές αξίας έως και 4 δισ. δολαρίων από τις ΗΠΑ, ως αντίμετρο για παράνομες επιδοτήσεις 
προς την αμερικανική εταιρεία κατασκευής αεροσκαφών Boeing. 

Η απόφαση που ανακοινώθηκε βασίζεται σε προηγούμενα πορίσματα του ΠΟΕ που κρίνουν ότι 
οι επιδοτήσεις των ΗΠΑ προς την Boeing είναι παράνομες βάσει της νομοθεσίας του ΠΟΕ.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_1836/QANDA_20_1836_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_1836/QANDA_20_1836_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1835
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_1844
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_1894
https://ec.europa.eu/regional_policy/el/regio-stars-awards/
https://europa.eu/regions-and-cities/programme/sessions/1652_en
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1317
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1890/IP_20_1890_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1890/IP_20_1890_EL.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/el/regio-stars-awards/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/#1
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOga7xzPa5G2FbJjIf6lkeIxo-j55pexX
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1901/MEX_
20_1901_EN.pdf 

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου, την απόφαση του δευτεροβάθμιου 
δικαιοδοτικού οργάνου του ΠΟΕ σχετικά με τις επιδοτήσεις των ΗΠΑ προς την Boeing, τον 
προκαταρκτικό κατάλογο προϊόντων, το ιστορικό της υπόθεσης της Boeing και το ιστορικό της 
απόφασης της Airbus . 
________________________________________________________________________________ 

 
40. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: νέες συνεισφορές της ΕΕ στην ενεργειακή πολιτική για την 
οικοδόμηση μιας κλιματικά ουδέτερης Ευρώπης 

Βρυξέλλες,  14 Οκτωβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια σειρά προτάσεων και εκθέσεων για την ενεργειακή πολιτική 
που είναι θεμελιώδους σημασίας για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και για 
την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050, καθώς επίσης και των φιλόδοξων 
στόχων μας για τη μείωση των εκπομπών μέχρι το 2030.  

Το Κολέγιο των Επιτρόπων ενέκρινε στην εβδομαδιαία συνεδρίασή του την Ανακοίνωση σχετικά 
με ένα Κύμα Ανακαίνισης της ΕΕ, με στόχο να διπλασιαστεί το ποσοστό ανακαίνισης των κτιρίων 
στην Ευρώπη και να καταστούν κατάλληλα για ένα κλιματικά ουδέτερο μέλλον.  
Το σχετικό δελτίο Τύπου, Ερωτήσεις και Απαντήσεις και ένα ενημερωτικό δελτίο είναι διαθέσιμα 
στο διαδίκτυο. Το Κολέγιο των Επιτρόπων ενέκρινε επίσης τη Στρατηγική για τη Μείωση των 
Εκπομπών Μεθανίου, οι οποίες αποτελούν τον δεύτερο μεγαλύτερο παράγοντα συμβολής στην 
κλιματική αλλαγή μετά το διοξείδιο του άνθρακα.  
Το σχετικό δελτίο Τύπου, Ερωτήσεις και Απαντήσεις και ένα ενημερωτικό δελτίο είναι διαθέσιμα 
στο διαδίκτυο.  
Η Επιτροπή ενέκρινε επίσης και δημοσίευσε την Έκθεση για την Κατάσταση της Ενεργειακής 
Ένωσης και τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των επιμέρους αξιολογήσεων των 
27 Εθνικών Σχεδίων για την Ενέργεια και το Κλίμα.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1901/MEX_

20_1901_EN.pdf 

 
Δελτίο Τύπου και Ερωτήσεις και Απαντήσεις είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Ο κ. Φρανς 
Τίμερμανς, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος αρμόδιος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, και η κ. 
Κάντρι Σίμσον, Επίτροπος αρμόδια για την ενέργεια, πραγματοποιούν συνέντευξη Τύπου για τα 
ανωτέρω θέματα, την οποία μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά στο EbS. 
________________________________________________________________________________ 

41. Κορονοϊός: Η Επιτροπή παραθέτει βασικά στάδια για αποτελεσματικές στρατηγικές 
εμβολιασμού και για τη διάθεση εμβολίων 

Βρυξέλλες,  15 Οκτωβρίου 2020 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1901/MEX_20_1901_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1901/MEX_20_1901_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1895
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1999
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1999
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157861.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157861.htm
https://trade.ec.europa.eu/wtodispute/show.cfm?id=268&code=2
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds353_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds353_e.htm
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/eu_renovation_wave_strategy.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/eu_renovation_wave_strategy.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1835
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_1836
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_1844
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/eu_methane_strategy.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/eu_methane_strategy.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1833
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_1834
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_1843
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/report_on_the_state_of_the_energy_union_com2020950.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/report_on_the_state_of_the_energy_union_com2020950.pdf
https://ec.europa.eu/energy/content/individual-assessments-and-summaries_en
https://ec.europa.eu/energy/content/individual-assessments-and-summaries_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1901/MEX_20_1901_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1901/MEX_20_1901_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1837
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1838
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/live/1
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Καθώς η Ευρώπη μαθαίνει να ζει με την πανδημία, η ανάπτυξη και η ταχεία διάθεση ασφαλών 
και αποτελεσματικών εμβολίων κατά της νόσου COVID-19 σε παγκόσμιο επίπεδο παραμένει 
βασικό στοιχείο για την τελική επίλυση της κρίσης στον τομέα της δημόσιας υγείας. Σ' αυτό το 
πλαίσιο, η Επιτροπή εργάζεται για να εξασφαλίσει την πρόσβαση σε ασφαλή εμβόλια σε 
ολόκληρη την Ευρώπη και ενθαρρύνει μια συντονισμένη προσέγγιση των στρατηγικών 
εμβολιασμού για τη διάθεση των εμβολίων. Σήμερα, πριν από τη συζήτηση των ηγετών της ΕΕ, η 
Επιτροπή παρουσιάζει τα βασικά στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη από τα κράτη μέλη για 
τις στρατηγικές τους εμβολιασμού κατά της νόσου COVID-19, προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση 
και οι πολίτες της να είναι έτοιμοι όταν θα καταστεί διαθέσιμο ένα ασφαλές και αποτελεσματικό 
εμβόλιο, καθώς και τις ομάδες προτεραιότητας που θα πρέπει να ληφθούν πρώτες υπόψη στο 
πλαίσιο του εμβολιασμού. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1903/IP_20_19
03_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση σχετικά με την ετοιμότητα για τις στρατηγικές εμβολιασμού και τη διάθεση των 
εμβολίων κατά της νόσου COVID-19 
Κορονοϊός: προς μία κοινή στρατηγική εμβολιασμού 
Ενημερωτικό δελτίο για την αντιμετώπιση του κορονοϊού σε επίπεδο ΕΕ 
Ανακοίνωση σχετικά με την ετοιμότητα της ΕΕ στον τομέα της υγείας για ταχεία αντίδραση σε 
περίπτωση περαιτέρω επιδημικών εξάρσεων της νόσου COVID-19 
Στρατηγική για το εμβόλιο κατά του κορονοϊού 
Αντιμετώπιση του κορονοϊού από την ΕΕ 
Χρονολόγιο της δράσης της ΕΕ 
Εκτίμηση κινδύνου από το ECDC και ετοιμότητα ως προς την αυξημένη μετάδοση της νόσου 
COVID-19 
Συστάσεις για μια κοινή προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τα τεστ για τη νόσο COVID-19 
https://www.consilium.europa.eu/media/45910/021020-euco-final-conclusions.pdf 
________________________________________________________________________________ 

 
42. Ημέρες Erasmus (#ErasmusDays) 2020: εκδηλώσεις στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον 
κόσμο γιορτάζουν την επιτυχία του Erasmus+ 

Βρυξέλλες,  15 Οκτωβρίου 2020 

Στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου 2020, για τέταρτη χρονιά, οι Ημέρες Erasmus (#ErasmusDays) 
προβάλλουν το πρόγραμμα Erasmus+ μέσα από πάνω από 4.600 εκδηλώσεις — τόσο ψηφιακές 
όσο και με φυσική παρουσία — σε 80 χώρες ανά τον κόσμο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1919/MEX_
20_1919_EN.pdf  

Ο επίσημος ιστότοπος των Ημερών Erasmus (#ErasmusDays) 2020 περιλαμβάνει χάρτη με το 
πλήρες πρόγραμμα. 
________________________________________________________________________________ 

 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/2020_strategies_deployment_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1903/IP_20_1903_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1903/IP_20_1903_EL.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/2020_strategies_deployment_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/2020_strategies_deployment_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_1913
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_1911
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1340
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1340
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/public-health/coronavirus-vaccines-strategy_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/timeline-eu-action_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1737
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1737
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/common_testingapproach_covid-19_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/45910/021020-euco-final-conclusions.pdf
https://www.erasmusdays.eu/
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1919/MEX_20_1919_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1919/MEX_20_1919_EN.pdf
http://www.erasmusdays.eu/
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43. Ευρωπαϊκή Ημέρα κατά της Εμπορίας Ανθρώπων: η Επιτροπή επαναβεβαιώνει τη 
δέσμευσή της για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων 

Βρυξέλλες,  16 Οκτωβρίου 2020 

Με την ευκαιρία της 14ης Ευρωπαϊκής Ημέρας κατά της Εμπορίας Ανθρώπων, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της για την προστασία των θυμάτων, την υποστήριξη των 
επιζώντων και τη δίωξη των υπευθύνων εμπορίας ανθρώπων.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1938/MEX_
20_1938_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση της ΕΕ στο πλαίσιο της καταπολέμησης της 
εμπορίας ανθρώπων είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο. https://ec.europa.eu/anti-
trafficking/node/1_en 
________________________________________________________________________________ 

 
44. GeoFluxus: Ελληνική συμμετοχή στο 1o βραβείο EU Datathοn, για την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία 

Βρυξέλλες,  16 Οκτωβρίου 2020 

Στη διαδικτυακή τελετή λήξης της 18ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών και των 
Πόλεων, ανακοινώθηκαν οι νικητές του τέταρτου EU Datathon.  
To EU Datathon είναι ένας ετήσιος διαγωνισμός, στον οποίο άνθρωποι που έχουν πάθος με τα 
δεδομένα αναπτύσσουν νέες, καινοτόμες εφαρμογές, οι οποίες αξιοποιούν τα ανοικτά σύνολα 
συνόλων δεδομένων της ΕΕ. Στον διαγωνισμό απονέμεται ένα χρηματικό έπαθλο 100.000 ευρώ 
καθώς και το Βραβείο του Κοινού.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1938/MEX_
20_1938_EN.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες για τις νικήτριες ομάδες και τις προτάσεις τους είναι διαθέσιμες 
εδώ. 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/10/15-10-2020-2020-eu-
datathon-participants-from-belgium-denmark-greece-lithuania-romania-and-the-united-kingdom-
get-first-places 
________________________________________________________________________________ 

 
45. Η νέα έκθεση για την κατάσταση της φύσης καταδεικνύει ότι ασκούνται συνεχείς πιέσεις 
στη φύση της Ευρώπης  
Βρυξέλλες,  19 Οκτωβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την τελευταία της αξιολόγηση σχετικά με την κατάσταση της 
φύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αξιολόγηση παρέχει ολοκληρωμένη επισκόπηση της 
κατάστασης των πλέον ευάλωτων ειδών και οικοτόπων της Ευρώπης που προστατεύονται από τη 
νομοθεσία της ΕΕ για τη φύση.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1938/MEX_20_1938_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1938/MEX_20_1938_EN.pdf
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/node/1_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/node/1_en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/node/1_en
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://europa.eu/regions-and-cities/
https://op.europa.eu/en/web/eudatathon/home
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1938/MEX_20_1938_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1938/MEX_20_1938_EN.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/10/15-10-2020-2020-eu-datathon-participants-from-belgium-denmark-greece-lithuania-romania-and-the-united-kingdom-get-first-places
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/10/15-10-2020-2020-eu-datathon-participants-from-belgium-denmark-greece-lithuania-romania-and-the-united-kingdom-get-first-places
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/10/15-10-2020-2020-eu-datathon-participants-from-belgium-denmark-greece-lithuania-romania-and-the-united-kingdom-get-first-places
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/10/15-10-2020-2020-eu-datathon-participants-from-belgium-denmark-greece-lithuania-romania-and-the-united-kingdom-get-first-places
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=COM:2020:635:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=COM:2020:635:FIN
https://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/index_en.htm


10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 - 30 
 

Η επιδείνωση της κατάστασης των προστατευόμενων οικοτόπων και ειδών συνεχίζεται ακόμα, 
κυρίως εξαιτίας της εντατικής γεωργίας, της αστικοποίησης, των μη βιώσιμων δραστηριοτήτων 
δασοκομίας και των αλλαγών στους οικοτόπους γλυκών υδάτων. Η ρύπανση του αέρα, των 
υδάτων και του εδάφους επηρεάζει επίσης τους οικοτόπους, όπως και η κλιματική αλλαγή και η 
υπερεκμετάλλευση των ζώων μέσω της παράνομης συλλογής και της μη βιώσιμης θήρας και 
αλιείας. Η επιδείνωση αυτή, εάν δεν αντιμετωπιστεί, θα οδηγήσει αναπόφευκτα στη 
συνεχιζόμενη διάβρωση της βιοποικιλότητάς μας και των ζωτικών υπηρεσιών που προσφέρει, 
θέτοντας σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και ευημερία. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1920/IP_20_19
20_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Τεχνική έκθεση του ΕΟΠ για την κατάσταση της φύσης 
Στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα 
Έκθεση — Bringing nature back through LIFE (Επαναφορά της φύσης μέσω του προγράμματος 
LIFE) 
Σύνδεσμος προς το φυλλάδιο 
________________________________________________________________________________ 

46. Κορονοϊός: έναρξη λειτουργίας της πύλης διαλειτουργικότητας της ΕΕ, σύνδεση πρώτων 
εφαρμογών ιχνηλάτησης επαφών και αποστολής ειδοποιήσεων με το σύστημα 

Βρυξέλλες,  19 Οκτωβρίου 2020 

 

Για να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητας που προσφέρουν οι εφαρμογές ιχνηλάτησης 
επαφών και αποστολής ειδοποιήσεων ώστε να σπάσει η διασυνοριακή αλυσίδα των κρουσμάτων 
από τον κορονοϊό και να σωθούν ζωές, η Επιτροπή, έπειτα από έκκληση των κρατών μελών της 
ΕΕ, δημιούργησε ένα σύστημα σε επίπεδο ΕΕ για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας, τη 
λεγόμενη «πύλη». Ύστερα από την επιτυχή πιλοτική φάση, σήμερα αρχίζει η λειτουργία του 
συστήματος με τη σύνδεση πλέον του πρώτου κύματος εθνικών εφαρμογών μέσω αυτής της 
υπηρεσίας: η Corona-Warn-App της Γερμανίας, η COVID tracker της Ιρλανδίας και η immuni της 
Ιταλίας. Συνολικά, οι εφαρμογές αυτές έχουν καταφορτωθεί από περίπου 30 εκατομμύρια άτομα, 
αριθμός που αντιστοιχεί στα δύο τρίτα όλων των καταφορτώσεων εφαρμογών στην ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1904/IP_20_19
04_EL.pdf 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1920/IP_20_1920_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1920/IP_20_1920_EL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=COM:2020:635:FIN
https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu-2020
https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy/index_en.htm
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/bringing_nature_back_through_life.pdf
https://ec.europa.eu/environment/publications-0/state-nature-eu_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1606
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1904/IP_20_1904_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1904/IP_20_1904_EL.pdf
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Περισσότερες πληροφορίες 
Κορονοϊός: Πύλη διαλειτουργικότητας της ΕΕ για εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών και αποστολής 
ειδοποιήσεων —Ερωτήσεις και Απαντήσεις 
Ειδική ιστοσελίδα σχετικά με την υπηρεσία της πύλης διαλειτουργικότητας της ΕΕ 
Βίντεο 
Ενημερωτικό δελτίο 
Ενημερωτικό γράφημα 
Έγγραφα σχετικά με το δίκτυο eHealth 
Έγγραφο καθοδήγησης για τη διασφάλιση προτύπων πλήρους προστασίας των δεδομένων στις 
εφαρμογές που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση της πανδημίας 
Καθοδήγηση του ECDC σχετικά με τις εφαρμογές για κινητές συσκευές με σκοπό την υποστήριξη 
της ιχνηλάτησης επαφών για την καταπολέμηση της νόσου COVID-19 
Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με μια κοινή εργαλειοθήκη της Ένωσης για τη χρήση τεχνολογίας 
και δεδομένων με σκοπό την καταπολέμηση της κρίσης COVID-19 και την έξοδο από αυτή 
________________________________________________________________________________ 

47. Κυρώσεις και ανθρώπινα δικαιώματα: προς ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την αντιμετώπιση 
των παραβιάσεων και καταπατήσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως 

Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2020 

Όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την κατάσταση 
της Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής 
πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας υπέβαλαν σήμερα κοινή πρόταση κανονισμού του 
Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή περιοριστικών μέτρων (κυρώσεων) κατά σοβαρών 
παραβιάσεων και καταπατήσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως. 

Η κοινή πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου αποτελεί μία από τις νομικές πράξεις που 
απαιτούνται από το Συμβούλιο για τη θέσπιση του νέου οριζόντιου καθεστώτος κυρώσεων. 
Συμπληρώνει την απόφαση του Συμβουλίου που προτείνεται από τον ύπατο εκπρόσωπο κ. 
Τζουζέπ Μπορέλ και η οποία, μόλις εγκριθεί από το Συμβούλιο, θα θεσπίσει το παγκόσμιο 
καθεστώς κυρώσεων της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1939/IP_20_19
39_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική κυρώσεων της ΕΕ και την πολιτική 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων: 
Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολιτική κυρώσεων της ΕΕ 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κυρώσεις της ΕΕ 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και κυρώσεις της ΕΕ 
Επισκόπηση των κυρώσεων της ΕΕ που ισχύουν επί του παρόντος: Χάρτης κυρώσεων της ΕΕ 
Προτεραιότητες της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία για την 
περίοδο 2020-2024: Σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία 2020-
2024 
________________________________________________________________________________ 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1905
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1905
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/digital-solutions/tracing-warning-apps-coronavirus-crisis_en
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-197742
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_1943
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/infographic_covd-19_europe_a4.pdf
https://ec.europa.eu/health/ehealth/key_documents_el#anchor0
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_669
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_669
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-mobile-applications-support-contact-tracing
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-mobile-applications-support-contact-tracing
https://ec.europa.eu/info/files/recommendation-apps-contact-tracing_el
https://ec.europa.eu/info/files/recommendation-apps-contact-tracing_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1939/IP_20_1939_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1939/IP_20_1939_EL.pdf
https://www.consilium.europa.eu/el/policies/sanctions/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions_el
https://eeas.europa.eu/generic-warning-system-taxonomy/404_en/423/Sanctions%20policy
https://www.sanctionsmap.eu/#/main
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_492
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_492
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_492
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48. Υπολογιστική υψηλών επιδόσεων στην ΕΕ: Στην Ιταλία θα κατασκευαστεί ένας από τους 
ταχύτερους υπερυπολογιστές τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο 

Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2020 

Η Κοινή Επιχείρηση για την Ευρωπαϊκή Υπολογιστική Υψηλών Επιδόσεων και το κορυφαίο 
υπερυπολογιστικό κέντρο CINECA ανακοίνωσαν ότι η ευρωπαϊκή εταιρεία Atos αναδείχθηκε 
ανάδοχος για την προμήθεια του LEONARDO, ενός νέου υπερυπολογιστή παγκόσμιας κλάσης που 
θα λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ).  Διαθέτοντας τεράστια υπολογιστική άνω των 248 
Petaflop, o Leonardo θα μπορεί να εκτελεί πάνω από πάνω από 248 τετράκις εκατ. υπολογισμούς 
το δευτερόλεπτο, γεγονός που θα τον κατατάσσει στους κορυφαίους υπερυπολογιστές του 
κόσμου, ανοίγοντας τον δρόμο για τον επόμενο υπερυπολογιστικό στόχο, που είναι η εκτέλεση 
άνω του ενός πεντάκις εκατομμυρίων πράξεων το δευτερόλεπτο (Exaflop).  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_20_1944/MEX_2
0_1944_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ, ενώ η ανακοίνωση των NVIDIA και CINECA 
είναι διαθέσιμη εδώ. Η υπολογιστική ισχύς του LEONARDO θα σύντομα συμπληρωθεί με  
υπερυπολογιστές της EuroHPC στη Βουλγαρία, την Τσεχία, τη Φινλανδία, το Λουξεμβούργο, την 
Πορτογαλία, τη Σλοβενία και την Ισπανία. 
________________________________________________________________________________ 

 
49. Εκπαίδευση: Νέα έκθεση για την ισότητα στη σχολική εκπαίδευση της Ευρώπης 

Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2020 

Το δίκτυο Ευριδίκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσίευσε έκθεση σχετικά με την ισότητα στη 
σχολική εκπαίδευση της Ευρώπης.  
Για την οικοδόμηση δικαιότερων ευρωπαϊκών κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς, είναι πολύ 
σημαντικό τα εκπαιδευτικά συστήματα να λειτουργούν με όρους ισότητας. Η έκθεση εξετάζει 42 
ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα σε 37 ευρωπαϊκές χώρες και ταυτοποιεί τις πολιτικές και τις 
δομές που οδηγούν σε υψηλότερα επίπεδα ισότητας στις επιδόσεις των σπουδαστών.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_20_1944/MEX_2
0_1944_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

50. Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2021 – από τη στρατηγική στην υλοποίηση 

Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2020 

Η Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα εργασίας της για το 2021, το οποίο έχει ως στόχο να 
καταστήσει την Ευρώπη πιο υγιή, πιο δίκαιη και πιο ευημερούσα, επιταχύνοντας παράλληλα τον 
μακροπρόθεσμο μετασχηματισμό της σε μια πιο πράσινη οικονομία, κατάλληλη για την ψηφιακή 
εποχή. Το πρόγραμμα εργασίας περιλαμβάνει νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες και στις έξι 
πρωταρχικές φιλοδοξίες των πολιτικών κατευθύνσεων της προέδρου von der Leyen και αποτελεί 
συνέχεια της πρώτης ομιλίας της για την κατάσταση της Ένωσης. Παράλληλα με την υλοποίηση 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eurohpc-joint-undertaking&data=04|01|Pauline.GOUNAUD@eurohpc-ju.europa.eu|68f66fa4b23f42ac06e608d87406aaf6|28826316d68745658338e502c54bf5b6|0|0|637386919285530534|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=7PXATEB0pSUfZOQzH4pjW1hCzSUAzIXnWsHHyqWheIU=&reserved=0
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_20_1944/MEX_20_1944_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_20_1944/MEX_20_1944_EN.pdf
https://eurohpc-ju.europa.eu/news/leonardo-new-eurohpc-world-class-pre-exascale-supercomputer-italy
https://nvidianews.nvidia.com/news/cineca-to-build-worlds-fastest-ai-supercomputer-with-nvidia-and-atos
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/home_en
https://europa.eu/!Hu49XQ
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_20_1944/MEX_20_1944_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_20_1944/MEX_20_1944_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/2021-commission-work-programme-key-documents_en
https://ec.europa.eu/commission/files/political-guidelines-new-commission_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_el
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των προτεραιοτήτων που καθορίζονται σ' αυτό το πρόγραμμα εργασίας, η Επιτροπή θα 
εξακολουθήσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαχείριση της κρίσης και την 
ενίσχυση της ανθεκτικότητας των οικονομιών και των κοινωνιών της Ευρώπης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1940/IP_20_19
40_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής, παραρτήματα και ενημερωτικά δελτία για το 2021 
Προσαρμοσμένο πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2020 
Σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη 
Μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης   
________________________________________________________________________________ 

51. Κορονοϊός: η πύλη διαλειτουργικότητας της ΕΕ για εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών και 
αποστολής ειδοποιήσεων – Ερωτήσεις και απαντήσεις 

Βρυξέλλες,  19 Οκτωβρίου 2020 

Ευρετήριο 
1. Χρήση των εφαρμογών ιχνηλάτησης επαφών και αποστολής ειδοποιήσεων για κορονοϊό 
2. Σε περίπτωση που λάβετε ειδοποίηση 
3. Πύλη διαλειτουργικότητας της ΕΕ: διασυνοριακή ιχνηλάτηση επαφών 
4. Ιδιωτική ζωή και ασφάλεια 
5. Πληροφορίες χρήσης της εφαρμογής 

1. Χρήση των εφαρμογών ιχνηλάτησης επαφών και αποστολής ειδοποιήσεων για κορονοϊό 
Τι είναι μια εφαρμογή ιχνηλάτησης επαφών και αποστολής ειδοποιήσεων για κορονοϊό; 
Στη μάχη κατά του κορονοϊού, οι περισσότερες αρχές δημόσιας υγείας στην ΕΕ έχουν αναπτύξει 
εφαρμογές που υποστηρίζουν την ιχνηλάτηση επαφών και την αποστολή ειδοποιήσεων. Οι 
εφαρμογές σάς ειδοποιούν αν έχετε διατρέξει κίνδυνο έκθεσης στον ιό κατά τις τελευταίες 14 
ημέρες, είτε έχετε αισθανθεί συμπτώματα είτε όχι. Στη συνέχεια θα λάβετε τις κατάλληλες 
ιατρικές συμβουλές. Η μέθοδος αυτή βοηθά να ελαχιστοποιηθεί η εξάπλωση του ιού και να 
επιστρέψουν οι χώρες της ΕΕ στην κανονικότητα το ταχύτερο δυνατόν. Επιπλέον, εάν 
ειδοποιηθείτε σε πρώιμο στάδιο, μπορείτε να υποβληθείτε σε εξέταση και να λάβετε την 
αναγκαία αγωγή αμέσως, πράγμα που θα περιορίσει τον κίνδυνο να υπάρξουν σοβαρές 
συνέπειες. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_1905/QAN

DA_20_1905_EL.pdf 

________________________________________________________________________________ 

52. Συστήματα χορήγησης ιθαγένειας σε επενδυτές: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί διαδικασίες 
επί παραβάσει κατά της Κύπρου και της Μάλτας λόγω «πώλησης» της ενωσιακής ιθαγένειας 

Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2020 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1940/IP_20_1940_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1940/IP_20_1940_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/2021-commission-work-programme-key-documents_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europe-digital-future_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_1905#apps
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_1905#apps
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_1905#gateway
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_1905#privacy
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_1905#information
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_1905/QANDA_20_1905_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_1905/QANDA_20_1905_EL.pdf
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Κύπρου και της Μάλτας 
εκδίδοντας προειδοποιητικές επιστολές σχετικά με τα συστήματα χορήγησης ιθαγένειας σε 
επενδυτές των χωρών αυτών, τα οποία είναι επίσης γνωστά ως συστήματα «χρυσών 
διαβατηρίων». 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η χορήγηση από τα εν λόγω κράτη μέλη της υπηκοότητάς τους —και, 
συνεπώς, της ενωσιακής ιθαγένειας— ως αντάλλαγμα για προκαθορισμένη πληρωμή ή επένδυση 
και χωρίς να υπάρχει πραγματικός δεσμός με τα οικεία κράτη μέλη, δεν συνάδει με την αρχή της 
καλόπιστης συνεργασίας που κατοχυρώνεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα, υπονομεύει την ακεραιότητα του καθεστώτος της ενωσιακής 
ιθαγένειας που προβλέπεται στο άρθρο 20 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1925/IP_20_19
25_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

 
53. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει 39,6 εκατ. ευρώ ως στήριξη σε παραγωγούς 
οπωροκηπευτικών οι οποίοι πλήττονται από την έξαρση του κορονοϊού 

Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς ύψους 39,6 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των 
παραγωγών ορισμένων οπωροκηπευτικών, οι οποίοι πλήττονται από την έξαρση του κορονοϊού.  

Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Η κρατική 
στήριξη θα δοθεί υπό μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Το καθεστώς θα απευθύνεται στους 
παραγωγούς επιτραπέζιων ελιών «Καλαμών», πρώιμου καρπουζιού που παράγεται με χαμηλή 
κάλυψη και εαρινής πατάτας. Επίσης, θα απευθύνεται σε παραγωγούς θερμοκηπιακών 
καλλιεργειών ντομάτας, αγγουριού και μελιτζάνας στην Κρήτη.  

Σκοπός του καθεστώτος είναι να καλύψει τις ανάγκες ρευστότητας των δικαιούχων, βοηθώντας 
τους έτσι να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους κατά τη διάρκεια της έξαρσης του κορονοϊού 
και μετά από αυτήν.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1956/MEX_
20_1956_EN.pdf  
________________________________________________________________________________ 

 
54. Κρατικές ενισχύσεις: 450 εκατ. ευρώ έγκριση στήριξης σε εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται σε τομείς που πλήττονται από την έξαρση του κορονοϊού 

Βρυξέλλες, 20 Οκτωβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς ύψους 450 εκατ. ευρώ για τη στήριξη 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού, των μεταφορών, των 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1925/IP_20_1925_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1925/IP_20_1925_EL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ:JOC_2020_091_I_0001
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1956/MEX_20_1956_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1956/MEX_20_1956_EN.pdf
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κατασκευών και της ενέργειας, οι οποίοι έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τα μέτρα που επιβλήθηκαν 
για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού.  

Το μέτρο εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Η στήριξη θα 
παρασχεθεί υπό μορφή επιδοτούμενων δανείων και θα απευθύνεται σε εταιρείες με έως 3 000 
εργαζομένους στους παραπάνω τομείς.  

Το καθεστώς θα χρηματοδοτηθεί από τους πόρους του ελληνικού Ταμείου Υποδομών 
(«ΤΑΜΥΠΟΔ»), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και από το ελληνικό κράτος. Διαχειριστής του ΤΑΜΥΠΟΔ είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1956/MEX_
20_1956_EN.pdf  
________________________________________________________________________________ 

 
55. ΚΥΠΡΟΣ: Κοινή δήλωση του ύπατου εκπροσώπου κ. Μπορέλ και της επιτρόπου κ. Φερέιρα 
σχετικά με την εκλογική διαδικασία στην τουρκοκυπριακή κοινότητα 

Βρυξέλλες,  20 Οκτωβρίου 2020 

Η τουρκοκυπριακή κοινότητα επέλεξε τον κ. Ερσίν Τατάρ ως τον νέο ηγέτη της. Είναι σημαντικό 
τώρα να υπάρξει εποικοδομητική δέσμευση με σκοπό την επίτευξη συνολικής διευθέτησης και 
της επανένωσης. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα των 
Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) και παραμένει πλήρως προσηλωμένη σε μια συνολική διευθέτηση του 
κυπριακού ζητήματος και στην επανένωση, στη βάση μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας, 
στο πλαίσιο του ΟΗΕ και σύμφωνα με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των 
Ηνωμένων Εθνών (ΣΑΗΕ), συμπεριλαμβανομένων των ψηφισμάτων 550 και 789 του ΣΑΗΕ, καθώς 
και σύμφωνα με τις αρχές στις οποίες βασίζεται η ΕΕ. Μια λύση στο κυπριακό ζήτημα θα ήταν 
προς όφελος της Κύπρου και της ΕΕ γενικότερα.  

Η ΕΕ είναι έτοιμη να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην υποστήριξη αυτών των διαπραγματεύσεων. 
Ένα σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στην ανατολική Μεσόγειο και η ανάπτυξη συνεργατικών 
και αμοιβαία επωφελών σχέσεων μεταξύ όλων των εταίρων της περιοχής, σε διμερές και 
πολυμερές επίπεδο, είναι προς το στρατηγικό συμφέρον της ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_1957/S

TATEMENT_20_1957_EN.pdf 

________________________________________________________________________________ 

56. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει στην πρώτη έκδοση κοινωνικών ομολόγων EU SURE 

Βρυξέλλες,  21 Οκτωβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη στην εναρκτήρια έκδοση κοινωνικού ομολόγου στο πλαίσιο του 
μέσου EU SURE, ύψους 17 δισ. Ευρώ, για να συμβάλει στη διατήρηση των ατόμων στις θέσεις 
εργασία τους. Η έκδοση αφορούσε δύο ομόλογα, ένα ποσού 10 δισεκατομμυρίων ευρώ 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ:JOC_2020_091_I_0001
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1956/MEX_20_1956_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1956/MEX_20_1956_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_1957/STATEMENT_20_1957_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_1957/STATEMENT_20_1957_EN.pdf
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ληξιπρόθεσμο τον Οκτώβριο του 2030 και ένα ποσού 7 δισεκατομμυρίων ευρώ ληξιπρόθεσμο το 
2040. Το ενδιαφέρον των επενδυτών για αυτά τα μέσα υψηλής διαβάθμισης ήταν πολύ έντονο 
και η έκδοση υπερκαλύφθηκε πάνω από 13 φορές, με αποτέλεσμα ευνοϊκούς όρους τιμολόγησης 
και για τα δύο ομόλογα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1954/IP_20_19
54_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Τεχνικό δελτίο Τύπου 
Πλαίσιο κοινωνικών ομολόγων 
Ιστότοπος SURE 
Ιστότοπος της ΕΕ ως δανειολήπτη 
________________________________________________________________________________ 

 
57. Η ΕΕ επενδύει άλλα 144,5 εκατ. ευρώ σε υπερυπολογιστές παγκόσμιας κλάσης για τους 
ερευνητές και τις επιχειρήσεις 

Βρυξέλλες,  21 Οκτωβρίου 2020 

H Κοινή Επιχείρηση για την Ευρωπαϊκή Υπολογιστική Υψηλών Επιδόσεων, η οποία συγκεντρώνει 
ευρωπαϊκούς πόρους για την αγορά και εγκατάσταση υπερυπολογιστών και τεχνολογιών 
παγκόσμιας κλάσης, συνυπέγραψε σύμβαση ύψους 144,5 εκατ. ευρώ για την αγορά του 
υπερυπολογιστή LUMI.  

Η Ευρώπη πρωτοστατεί στις επενδύσεις σε υπερυπολογιστικές υποδομές επόμενης γενιάς που 
θα είναι προσβάσιμες σε όλους τους ερευνητές, τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης 
και θα επιτρέψουν την υλοποίηση εκατοντάδων νέων εφαρμογών στην τεχνητή νοημοσύνη, την 
εξατομικευμένη ιατρική, τον σχεδιασμό φαρμάκων και υλικών, τη γονιδιωματική, τις 
μετεωρολογικές προβλέψεις, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής κ.α.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1960/MEX_
20_1960_EN.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ. 
________________________________________________________________________________ 

58. Πρόγραμμα LIFE: Η ΕΕ επιβραβεύει τα καλύτερα έργα για τη φύση, το περιβάλλον και τη 
δράση για το κλίμα. Το ελληνικό έργο LIFE DEBAG ανάμεσα στους επικρατέστερους 
υποψηφίους. 

Βρυξέλλες,  22 Οκτωβρίου 2020 

Στο πλαίσιο της Πράσινης Εβδομάδας της ΕΕ, της μεγαλύτερης περιβαλλοντικής εκδήλωσης στην 
Ευρώπη, πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής των βραβείων LIFE 2020. Τα βραβεία του 
προγράμματος LIFE για το περιβάλλον και τη δράση για κλίμα τίμησαν νικητές σε τρεις 
διαφορετικές κατηγορίες: Προστασία της Φύσης (Σλοβενία), Περιβάλλον (Πορτογαλία) και Δράση 
για το Κλίμα (Ουγγαρία). Ένα ειδικό βραβείο για επιτυχή προσαρμογή στη νόσο COVID-19 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1954/IP_20_1954_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1954/IP_20_1954_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1955
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/sure_1st_dual_tranche_press_release_final_cln.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower/eu-borrowing-activities/eu-sure-social-bond-framework_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower_en
https://eurohpc-ju.europa.eu/home
https://eurohpc-ju.europa.eu/news/lumi-new-eurohpc-world-class-supercomputer-finland
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1960/MEX_20_1960_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1960/MEX_20_1960_EN.pdf
https://eurohpc-ju.europa.eu/news
https://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuseaction=search.dspPage&n_proj_id=5349
https://www.eugreenweek.eu/el
https://www.lifeawards.eu/
https://ec.europa.eu/easme/en/life
https://ec.europa.eu/easme/en/life
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απονεμήθηκε σε ένα έργο από την Ιταλία για την προσφορά του μεσούσης της κρίσης του 
κορονοϊού.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1972/MEX_
20_1972_EN.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/environment/news/eu-
recognises-best-nature-environment-and-climate-action-projects-2020-10-21_en 
________________________________________________________________________________ 

59. Τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου (Ιούλιος-Αύγουστος): Η οικονομική κατάσταση 
αποτελεί την κυριότερη πηγή ανησυχίας των πολιτών της ΕΕ υπό το πρίσμα της πανδημίας του 
κορονοϊού 

Βρυξέλλες,  23 Οκτωβρίου 2020 

Σε μια ταραγμένη περίοδο που σημαδεύτηκε από την πανδημία του κορονοϊού, η εμπιστοσύνη 
στην ΕΕ παραμένει σταθερή και οι Ευρωπαίοι εμπιστεύονται την ΕΕ να λάβει τις σωστές 
αποφάσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας στο μέλλον. Στη νέα έρευνα του Τακτικού 
Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύτηκε, οι Ευρωπαίοι πολίτες προσδιορίζουν την οικονομική 
κατάσταση, την κατάσταση των δημόσιων οικονομικών των κρατών μελών και τη μετανάστευση 
ως τις τρεις κυριότερες πηγές ανησυχίας σε επίπεδο ΕΕ. Η οικονομική κατάσταση αποτελεί επίσης 
την κυριότερη πηγή ανησυχίας σε εθνικό επίπεδο, ακολουθούμενη από την υγεία και την 
ανεργία. 

Στο νέο Ευρωβαρόμετρο, που διεξήχθη τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, η ανησυχία για την 
οικονομική κατάσταση αντανακλάται στην αντίληψη της τρέχουσας κατάστασης της οικονομίας. 
Το 64 % των Ευρωπαίων πιστεύει ότι η κατάσταση είναι «κακή» και το 42 % των Ευρωπαίων 
πιστεύει ότι η οικονομία της χώρας τους θα ανακάμψει από τις δυσμενείς επιπτώσεις της 
πανδημίας του κορονοϊού «το 2023 ή αργότερα». 

Οι Ευρωπαίοι είναι διχασμένοι (45 % «ικανοποιημένοι» έναντι 44 % «μη ικανοποιημένοι») όσον 
αφορά τα μέτρα που έλαβε η ΕΕ για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ωστόσο, το 62 % δηλώνει 
ότι εμπιστεύεται την ΕΕ να λάβει τις σωστές αποφάσεις στο μέλλον, ενώ το 60 % παραμένει 
αισιόδοξο για το μέλλον της ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1975/IP_20_19
75_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
Τακτικό Ευρωβαρόμετρο 93 
[1] Τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), το Ηνωμένο Βασίλειο, οι πέντε υποψήφιες 
χώρες (η Αλβανία, η Βόρεια Μακεδονία, το Μαυροβούνιο, η Σερβία και η Τουρκία) και η 
τουρκοκυπριακή κοινότητα στο τμήμα της χώρας που δεν ελέγχεται από την κυβέρνηση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1972/MEX_20_1972_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1972/MEX_20_1972_EN.pdf
https://ec.europa.eu/environment/news/eu-recognises-best-nature-environment-and-climate-action-projects-2020-10-21_en
https://ec.europa.eu/environment/news/eu-recognises-best-nature-environment-and-climate-action-projects-2020-10-21_en
https://ec.europa.eu/environment/news/eu-recognises-best-nature-environment-and-climate-action-projects-2020-10-21_en
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/standard/surveyky/2262
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/standard/surveyky/2262
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1975/IP_20_1975_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1975/IP_20_1975_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/standard/surveyky/2262
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/#_ftnref1
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60. Υπόθεση ΠΟΕ Boeing: η ΕΕ έλαβε επίσημα το πράσινο φως για την επιβολή δασμών στις 
εισαγωγές από τις ΗΠΑ 

Βρυξέλλες,  26 Οκτωβρίου 2020 

Το όργανο επίλυσης διαφορών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) εξουσιοδότησε 
επίσημα την ΕΕ να λάβει αντίμετρα κατά των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ΕΕ μπορεί τώρα να αυξήσει 
τους δασμούς της επί των εξαγωγών των ΗΠΑ ύψους έως και 4 δισ. δολαρίων ΗΠΑ. Η σημερινή 
απόφαση ακολουθεί την ανακοίνωση της ειδικής ομάδας του ΠΟΕ που επιβεβαίωσε τα 
δικαιώματα αντιποίνων της ΕΕ ως αντίδραση στις παράνομες επιδοτήσεις οι οποίες χορηγήθηκαν 
στην αμερικανική εταιρεία κατασκευής αεροσκαφών Boeing. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1984/IP_20_19
84_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου μετά την απόφαση της ειδικής ομάδας της 13ης Οκτωβρίου 
Απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου του ΠΟΕ σχετικά με τις επιδοτήσεις των 
ΗΠΑ στη Boeing 
Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον προκαταρκτικό κατάλογο προϊόντων στην υπόθεση Boeing 
Προκαταρκτικός κατάλογος προϊόντων 
Ιστορικό της υπόθεσης Boeing 
Ιστορικό της υπόθεσης Airbus 
________________________________________________________________________________ 

 
61. Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν στην Παγκόσμια Σύνοδο για την Υγεία 

Βρυξέλλες,  26 Οκτωβρίου 2020 

Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, η κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, εκφώνησε ομιλία στη διαδικτυακή Παγκόσμια Σύνοδο για την Υγεία 2020.  

Στην ομιλία της, η Πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν τόνισε τη σημασία της παγκόσμιας συνεργασίας 
σε θέματα υγείας: «Περισσότερο από οποτεδήποτε άλλοτε στην ανθρώπινη ιστορία, η υγεία μιας 
χώρας επηρεάζει άμεσα την υγεία των άλλων χωρών. Οι διασυνοριακοί ιοί απαιτούν 
διασυνοριακή αντιμετώπιση, ειδικά τώρα που περνάμε στην επόμενη φάση αυτής της πανδημίας. 
Οι δραματική έξαρση που σημειώθηκε τις τελευταίες εβδομάδες σε ολόκληρο τον κόσμο και ιδίως 
εδώ στην Ευρώπη αντανακλά μια συνεχώς επιδεινούμενη κατάσταση. Ενώ όμως ο ιός επέστρεψε 
ισχυρότερος από ποτέ, πλέον διαθέτουμε πολύ περισσότερη γνώση και εμπειρία για το τι πρέπει 
να κάνουμε».  

Η Παγκόσμια Σύνοδος για την Υγεία διεξάγεται υπό την αιγίδα και της Προέδρου κ. φον ντερ 
Λάιεν, η οποία καθόρισε τρεις κρίσιμους τομείς συνεργασίας στη μάχη κατά της κρίσης του 
κορονοϊού: διασυνοριακή συνεργασία, προμήθεια εξοπλισμού και στήριξη των ανθρώπων και της 
οικονομίας.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1985/MEX_
20_1985_EN.pdf 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1984/IP_20_1984_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1984/IP_20_1984_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1895
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1999
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1999
http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=261
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157861.htm
https://trade.ec.europa.eu/wtodispute/show.cfm?id=268&code=2
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds353_e.htm
https://www.worldhealthsummit.org/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1985/MEX_20_1985_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1985/MEX_20_1985_EN.pdf
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Μπορείτε να παρακολουθήσετε  και να διαβάσετε ολόκληρη την ομιλία στο διαδίκτυο :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_1983 
________________________________________________________________________________ 

62. Η Επιτροπή προτείνει αλιευτικές δυνατότητες στον Ατλαντικό και στη Βόρεια Θάλασσα για 
το 2021 

Βρυξέλλες,  27 Οκτωβρίου 2020 

Η Επιτροπή δημοσίευσε την πρότασή της για τον καθορισμό ορίων αλιευμάτων όσον αφορά τα 
ιχθυαποθέματα στον Ατλαντικό και στη Βόρεια Θάλασσα. Με βάση την πρόταση αυτή, οι 
υπουργοί αλιείας της ΕΕ θα καθορίσουν τα τελικά όρια αλιευμάτων στο Συμβούλιο στις 15-16 
Δεκεμβρίου, τα οποία θα ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2021. 

Για το 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει πρόταση σχετικά με 23 συνολικά επιτρεπόμενα 
αλιεύματα (TAC). Σύμφωνα με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, η Επιτροπή προτείνει να 
μειωθούν οι αλιευτικές ποσοστώσεις όσον αφορά 13 αποθέματα, και, αντιθέτως, να αυξηθούν 
κατά 5 % και 12 % αντίστοιχα, για το σαυρίδι στα ιβηρικά ύδατα και για τη γλώσσα στο Kattegat. 
Οι αλιευτικές δυνατότητες, ή τα συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC), είναι ποσοστώσεις που 
καθορίζονται για τα περισσότερα εμπορικά ιχθυαποθέματα της Ευρώπης, με σκοπό είτε να 
παραμείνουν είτε να επανέλθουν σε υγιή κατάσταση, με παράλληλη μέριμνα για τη διασφάλιση 
της ευημερίας των αλιέων. Στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ), τα κράτη μέλη 
της ΕΕ δεσμεύονται νομικά να διαχειρίζονται τα ιχθυαποθέματα σε βιώσιμα επίπεδα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1979/IP_20_19
79_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
TAC και ποσοστώσεις 
Ζητήθηκε η γνώμη των ενδιαφερόμενων μερών επί του εγγράφου διαβούλευσης της Επιτροπής. 
Υποχρέωση εκφόρτωσης 
Πολυετή σχέδια διαχείρισης 
Χάρτης αλιευτικών περιοχών 
 ________________________________________________________________________________ 

63. Το κοινωνικό ομόλογο EU SURE ύψους 17 δισ. EUR εισήχθη στο χρηματιστήριο του 
Λουξεμβούργου (LuxSE) 

Λουξεμβούργο,  27 Οκτωβρίου 2020 

Παρουσία του Ευρωπαίου επιτρόπου Προϋπολογισμού και Διοίκησης, κ. Γιοχάνες Χαν, και του 
πρωθυπουργού του Λουξεμβούργου, κ. Ξάβιε Μπέτελ, εισήχθη στο χρηματιστήριο του 
Λουξεμβούργου (LuxSE) το πρώτο κοινωνικό ομόλογο που εκδόθηκε στο πλαίσιο του 
προγράμματος EU SURE. Στις αρχές του τρέχοντος έτους, η ΕΕ θέσπισε το μέσο SURE (στήριξη για 
τον μετριασμό των κινδύνων ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης) για να συμβάλει στην 
προστασία των θέσεων εργασίας και των εργαζομένων σε ολόκληρη την Ευρώπη, που έχουν 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-197992
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_1983
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_1983
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1979/IP_20_1979_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1979/IP_20_1979_EL.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs_el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:248:FIN
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/discards_el
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/multi_annual_plans/index_el.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/cfp_factsheets/fishing_areas_en.pdf
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πληγεί σοβαρά από την πανδημία COVID-19. Το κοινωνικό ομόλογο θα εμφανίζεται στο πράσινο 
χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (LGX). 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1981/IP_20_19

81_EL.pdf 

________________________________________________________________________________ 

 
64. Νέα έκθεση του Κοινού Κέντρου Ερευνών αναλύει την επιρροή των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης στην πολιτική συμπεριφορά και τη δημοκρατία 

Βρυξέλλες,  27 Οκτωβρίου 2020 

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) της Επιτροπής δημοσιεύει μια νέα έκθεση σχετικά με την 
τεχνολογία και τη δημοκρατία, όπου αναλύει την επιρροή των διαδικτυακών τεχνολογιών στην 
πολιτική συμπεριφορά και λήψη αποφάσεων. 

Περίπου το 48 % των Ευρωπαίων χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθημερινά και 
αλληλεπιδρά πολιτικά στο διαδίκτυο. Οι διαδικτυακές πλατφόρμες υπόκεινται σε περιορισμένη 
δημόσια εποπτεία και δημοκρατική διακυβέρνηση, γεγονός που έχει δυνητικά τεράστιο 
αντίκτυπο στις κοινωνίες.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1993/MEX_
20_1993_EN.pdf 

Το πλήρες δελτίο Τύπου με περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμο εδώ :  
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/social-media-influences-our-political-behaviour-and-puts-
pressure-our-democracies-new-report-finds 
________________________________________________________________________________ 

 
65. Συγχωνεύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει την εξαγορά της Tiffany από την LVMH Moët Hennessy 
Louis Vuitton 

Βρυξέλλες,  27 Οκτωβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, σύμφωνα με τον κανονισμό συγκεντρώσεων της ΕΕ, την 
απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της Tiffany & Co. («Tiffany») με έδρα στις ΗΠΑ από την 
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton («LVMH») με έδρα στη Γαλλία.  

Η Tiffany και η LVMH παράγουν και πωλούν προϊόντα πολυτελείας σε παγκόσμια κλίμακα, αλλά 
οι δραστηριότητές τους επικαλύπτονται κυρίως στον τομέα των κοσμημάτων.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1993/MEX_
20_1993_EN.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό 
στο δημόσιο μητρώο υποθέσεων, με αριθμό υπόθεσης M.9695. 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1981/IP_20_1981_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1981/IP_20_1981_EL.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/technology-and-democracy
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/technology-and-democracy
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1993/MEX_20_1993_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1993/MEX_20_1993_EN.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/social-media-influences-our-political-behaviour-and-puts-pressure-our-democracies-new-report-finds
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/social-media-influences-our-political-behaviour-and-puts-pressure-our-democracies-new-report-finds
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/social-media-influences-our-political-behaviour-and-puts-pressure-our-democracies-new-report-finds
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1993/MEX_20_1993_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1993/MEX_20_1993_EN.pdf
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_9695
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66. Επανεμφάνιση του κορονοϊού: η Επιτροπή κλιμακώνει τη δράση για την ενίσχυση των 
μέτρων ετοιμότητας και αντίδρασης σε ολόκληρη την ΕΕ 

Βρυξέλλες,  28 Οκτωβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολογεί μια νέα δέσμη μέτρων για να συμβάλει στον περιορισμό της 
εξάπλωσης του κορονοϊού, να σώσει ζωές και να ενισχύσει την ανθεκτικότητα της εσωτερικής 
αγοράς. Συγκεκριμένα, τα μέτρα αποσκοπούν στην καλύτερη κατανόηση της εξάπλωσης του ιού 
και της αποτελεσματικότητας της αντιμετώπισης, στην επιτάχυνση των καλά στοχευμένων 
εξετάσεων, στην ενίσχυση της ιχνηλάτησης επαφών, στη βελτίωση των προετοιμασιών για τις 
εκστρατείες εμβολιασμού και στη διατήρηση της πρόσβασης σε βασικές προμήθειες, όπως ο 
εξοπλισμός εμβολιασμού, διατηρώντας παράλληλα όλα τα εμπορεύματα σε κυκλοφορία στην 
ενιαία αγορά και διευκολύνοντας τις ασφαλείς μετακινήσεις. Η δράση αυτή προηγείται της 
τηλεδιάσκεψης που θα έχουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στις 29 Οκτωβρίου σχετικά με τον συντονισμό 
των μέτρων για την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19, έπειτα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 
15ης Οκτωβρίου. Μολονότι τα κράτη μέλη είναι καλύτερα προετοιμασμένα και τα μέτρα είναι πιο 
συντονισμένα συγκριτικά με τους πρώτους μήνες της πανδημίας, οι πολίτες, οι οικογένειες και οι 
κοινότητες σε ολόκληρη την Ευρώπη εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν έναν άνευ προηγουμένου 
κίνδυνο για την υγεία και την ευημερία τους. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1986/IP_20_19
86_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση για τη νόσο COVID-19 σχετικά με πρόσθετα μέτρα 
Ιστότοπος της Επιτροπής σχετικά με την αντιμετώπιση του κορονοϊού  
Ενημερωτικό δελτίο: επανεμφάνιση του κορονοϊού: νέα μέτρα ετοιμότητας και αντίδρασης σε 
όλη την ΕΕ 
Ενημερωτικό δελτίο: αντιμετώπιση του κορονοϊού στην ΕΕ 
Re-open EU 
Εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών και αποστολής ειδοποιήσεων 
Μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης 
Πράσινες λωρίδες 
________________________________________________________________________________ 

67. Η ΕΕ ενισχύει την εργαλειοθήκη της για την επιβολή των εμπορικών συμφωνιών με 
αναμόρφωση της νομοθεσίας 

Βρυξέλλες,  28 Οκτωβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε πολιτική 
συμφωνία σχετικά με την ενίσχυση του κανονισμού της ΕΕ για την επιβολή. Στο πλαίσιο της 
συμφωνίας, η Επιτροπή δεσμεύτηκε να αναπτύξει ταχέως τον ενωσιακό μηχανισμό αποτροπής 
μέτρων εξαναγκασμού. 

Οι αλλαγές που εγκρίθηκαν θα δώσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη δυνατότητα να προστατεύει τα 
εμπορικά συμφέροντά της παρά την παράλυση του πολυμερούς συστήματος επίλυσης διαφορών 
στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). Η Επιτροπή θα είναι επίσης σε θέση 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/10/16/european-council-conclusions-15-16-october-2020/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/10/16/european-council-conclusions-15-16-october-2020/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1986/IP_20_1986_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1986/IP_20_1986_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/communication-additional-covid-19-response-measures_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_1998
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_1998
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_1911
https://reopen.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-during-coronavirus-pandemic/how-tracing-and-warning-apps-can-help-during-pandemic_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/emergency-support-instrument_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/transportation-during-pandemic_en
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να αναλαμβάνει δράση σε περίπτωση που προκύψουν παρόμοια προβλήματα στις διμερείς 
συμφωνίες. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1994/IP_20_19
94_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Η πρόταση της Επιτροπής 
Ενημερωτικό σημείωμα 
Ενημερωτικό γράφημα 
Δήλωση προθέσεων 
Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2021 
________________________________________________________________________________ 

68. Ώθηση στην κοινωνική οικονομία της αγοράς στην ΕΕ: επαρκείς κατώτατοι μισθοί για τους 
εργαζομένους σε όλα τα κράτη μέλη 

Βρυξέλλες,  28 Οκτωβρίου 2020 

Η Επιτροπή προτείνει οδηγία της ΕΕ η οποία αποσκοπεί να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι στην 
Ένωση προστατεύονται από επαρκείς κατώτατους μισθούς που παρέχουν αξιοπρεπές επίπεδο 
διαβίωσης όπου και αν εργάζονται. Οι κατώτατοι μισθοί, όταν καθορίζονται σε επαρκή επίπεδα, 
όχι μόνο έχουν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο, αλλά αποφέρουν και ευρύτερα οικονομικά οφέλη, 
καθώς μειώνουν τις μισθολογικές ανισότητες, συμβάλλουν στη διατήρηση της εγχώριας ζήτησης 
και ενισχύουν τα κίνητρα για εργασία. Οι επαρκείς κατώτατοι μισθοί μπορούν επίσης να 
συμβάλουν στη μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων, καθώς είναι 
περισσότερες οι γυναίκες σε σύγκριση με τους άνδρες που αμείβονται με κατώτατο μισθό. Η 
πρόταση συμβάλλει επίσης στην προστασία των εργοδοτών που πληρώνουν αξιοπρεπείς μισθούς 
στους εργαζομένους, εξασφαλίζοντας θεμιτό ανταγωνισμό. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1968/IP_20_19
68_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πρόταση της Επιτροπής για οδηγία της ΕΕ σχετικά με επαρκείς κατώτατους μισθούς στην ΕΕ 
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής και εκτίμηση επιπτώσεων που συνοδεύουν την 
πρόταση της Επιτροπής 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Επαρκείς κατώτατοι μισθοί 
Ενημερωτικό δελτίο: Επαρκείς κατώτατοι μισθοί 
Ακολουθήστε τον κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις και τον κ. Νικολά Σμιτ στο Twitter 
Εγγραφείτε συνδρομητές στο ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την ένταξη, το οποίο αποστέλλεται δωρεάν μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
________________________________________________________________________________ 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1994/IP_20_1994_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1994/IP_20_1994_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_19_6748
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_19_6757
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/158504.htm
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/state_of_the_union_2020_letter_of_intent_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2021_commission_work_programme_en.pdf
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23091&langId=en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1968/IP_20_1968_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1968/IP_20_1968_EL.pdf
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23091&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23092&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23093&langId=en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1967
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23071&langId=en
https://twitter.com/nicolasschmiteu
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=371
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69. Τελωνειακή ένωση: η Επιτροπή προτείνει νέα «ενιαία θυρίδα» για τον εκσυγχρονισμό και 
τον εξορθολογισμό των τελωνειακών ελέγχων, τη διευκόλυνση του εμπορίου και τη βελτίωση 
της συνεργασίας 
 

Βρυξέλλες,  28 Οκτωβρίου 2020 

 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια νέα πρωτοβουλία που θα διευκολύνει τις διάφορες αρχές 
που εμπλέκονται στη διαδικασία εκτελωνισμού των εμπορευμάτων να ανταλλάσσουν 
ηλεκτρονικές πληροφορίες που υποβάλλονται από τους εμπόρους, οι οποίοι θα μπορούν στο 
εξής να υποβάλουν μόνο μία φορά τις απαιτούμενες πληροφορίες για την εισαγωγή ή την 
εξαγωγή εμπορευμάτων. Το λεγόμενο «περιβάλλον ενιαίας θυρίδας της ΕΕ για τα τελωνεία» 
αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των διαφόρων αρχών, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η αυτόματη επαλήθευση των μη τελωνειακών διατυπώσεων για τα 
εμπορεύματα που εισέρχονται ή εξέρχονται από την ΕΕ. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1970/IP_20_19
70_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ενημερωτικό δελτίο 
Πρόταση ενιαίας θυρίδας 
Σειρά αρχείων βίντεο για τα τελωνεία 
________________________________________________________________________________ 

 
70. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό πρόγραμμα για τη στήριξη πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων στον Δήμο Αθηναίων στο πλαίσιο της έξαρσης του κορονοϊού 

Βρυξέλλες,  29 Οκτωβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα ελληνικό πρόγραμμα ύψους 7,7 εκατομμυρίων ευρώ για τη 
στήριξη πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό τομέα 
στον Δήμο Αθηναίων, εν μέσω της έξαρσης του κορονοϊού.  

Το μέτρο εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Η δημόσια 
στήριξη θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων και θα συγχρηματοδοτηθεί από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ο κατάλογος των δαπανών που πραγματοποίησαν 
οι επιχειρήσεις αυτές το 2019 θα ληφθεί ως σημείο αναφοράς για τον υπολογισμό του ποσού της 
ενίσχυσης ανά επιχείρηση, το οποίο μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 10.000 ευρώ και 200.000 ευρώ. 
Σκοπός του μέτρου είναι να μετριάσει τις αιφνίδιες ελλείψεις ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι 
εν λόγω επιχειρήσεις λόγω των μέτρων που χρειάστηκε να επιβάλει η ελληνική κυβέρνηση για να 
περιορίσει την εξάπλωση του ιού, καθώς και να διασφαλίσει τη συνέχεια της οικονομικής τους 
δραστηριότητας.  

Το μέτρο θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να διοργανώσουν πολιτιστικές εκδηλώσεις που προωθούν 
τα πολιτιστικά αγαθά της πόλης των Αθηνών. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το πρόγραμμα είναι 
σύμφωνο με τους όρους που προβλέπονται στο προσωρινό πλαίσιο. Ειδικότερα, η στήριξη  

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/201028_commission_proposal_single_window.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1970/IP_20_1970_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1970/IP_20_1970_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1969
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/201028_single_window_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/201028_commission_proposal_single_window.pdf
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/topnews/M-005387
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2020_091_I_0001
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i)   δεν θα υπερβαίνει τις 800.000 ευρώ ανά επιχείρηση, όπως προβλέπεται στο προσωρινό 
πλαίσιο· και  ii)  θα χορηγηθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021.  

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το πρόγραμμα είναι αναγκαίο, κατάλληλο και 
αναλογικό για την άρση μιας σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους, σύμφωνα με 
το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τους όρους που προβλέπονται στο 
προσωρινό πλαίσιο. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο βάσει των κανόνων της ΕΕ 
για τις κρατικές ενισχύσεις.  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο και άλλες δράσεις που ανέλαβε η 
Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού είναι 
διαθέσιμες εδώ.  

Η μη εμπιστευτική έκδοση της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA.59033 στο 
μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό, μόλις 
διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2006/MEX_
20_2006_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

71. Εμπορικό απόρρητο: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την Κύπρο στο Δικαστήριο 
της ΕΕ, επειδή δεν μετέφερε την οδηγία για το εμπορικό απόρρητο στο εθνικό της δίκαιο 

Βρυξέλλες,  30 Οκτωβρίου 2020 

Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την Κύπρο στο Δικαστήριο της ΕΕ και να ζητήσει από το 
Δικαστήριο την επιβολή χρηματικών κυρώσεων, διότι το ως άνω κράτος μέλος παρέλειψε να 
κοινοποιήσει τα μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο των ενωσιακών κανόνων περί προστασίας 
της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών (οδηγία 2016/943). Η οδηγία, γνωστή 
και ως οδηγία για το εμπορικό απόρρητο, εναρμονίζει τη νομική προστασία του εμπορικού 
απορρήτου σε ολόκληρη την ΕΕ και διασφαλίζει επαρκές και συνεκτικό επίπεδο αστικής έννομης 
προστασίας και αποζημίωσης στην ενιαία αγορά σε περίπτωση παράνομης απόκτησης, χρήσης ή 
αποκάλυψης εμπορικού απορρήτου. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1683/IP_20_16
83_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
 Οδηγία για το εμπορικό απόρρητο (οδηγία 2016/943) 
 Διαδικασία επί παραβάσει της ΕΕ 
 Βασικές αποφάσεις της δέσμης αποφάσεων σχετικά με παραβάσεις του Οκτωβρίου 2020 
 Ιστότοπος της ΓΔ GROW σχετικά με το εμπορικό απόρρητο 

________________________________________________________________________________ 

72. Φορολογία: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την Ελλάδα στο 
Δικαστήριο της ΕΕ σχετικά με τους κανόνες της για τη φορολογία εισοδήματος επιχειρήσεων με 
υποκαταστήματα στην αλλοδαπή 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
https://ec.europa.eu/competition/index_en.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2006/MEX_20_2006_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2006/MEX_20_2006_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32004L0018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32016L0943
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1683/IP_20_1683_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1683/IP_20_1683_EL.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:32004L0018
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law/infringement-procedure_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/INF_20_1687
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property/trade-secrets_en
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Βρυξέλλες,  30 Οκτωβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σχετικά με τη νομοθεσία της για τη φορολογία εισοδήματος, βάσει της οποίας 
διαφοροποιείται η φορολογική μεταχείριση όσον αφορά επιχειρηματικές ζημίες που προκύπτουν 
στην Ελλάδα και ζημίες που προκύπτουν σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ / του ΕΟΧ. Ταυτόχρονα, 
αμφότερες οι κατηγορίες επιχειρηματικού κέρδους υπόκεινται σε φορολογία στην Ελλάδα. 

Η εν λόγω ελληνική νομοθεσία, όπως ερμηνεύεται από υπουργική εγκύκλιο, διαφοροποιεί τη 
φορολογική μεταχείριση, όσον αφορά τη φορολογική αναγνώριση ζημιών, των φορολογούμενων 
κατοίκων ημεδαπής των οποίων οι επιχειρήσεις έχουν εγκατασταθεί αποκλειστικά στην Ελλάδα 
και των φορολογούμενων κατοίκων ημεδαπής των οποίων τουλάχιστον μέρος των επιχειρήσεων 
έχουν εγκατασταθεί σε άλλα κράτη της ΕΕ / του ΕΟΧ. Ενώ τόσο τα επιχειρηματικά κέρδη που 
παράγονται στην Ελλάδα όσο και τα επιχειρηματικά κέρδη που παράγονται σε άλλο κράτος της 
ΕΕ / του ΕΟΧ υπόκεινται σε φορολόγηση στην Ελλάδα, η μεταχείριση των ζημιών που 
προκύπτουν στην αλλοδαπή περιορίζεται. 

Αυτή η διαφορετική φορολογική μεταχείριση αντιβαίνει στο άρθρο 49 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ 
(σε συνδυασμό με το άρθρο 54 της ΣΛΕΕ) και στο άρθρο 31 παράγραφος 1 της συμφωνίας ΕΟΧ 
(σε συνδυασμό με το άρθρο 34 της συμφωνίας ΕΟΧ) και συνιστά περιορισμό του δικαιώματος 
εγκατάστασης. 

Ιστορικό 
Η διαδικασία επί παραβάσει κινήθηκε το 2018. Το 2018 απεστάλη προειδοποιητική επιστολή ενώ 
το 2019 ακολούθησε αιτιολογημένη γνώμη. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1689/IP_20_16
89_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Οι σημαντικότερες αποφάσεις της δέσμης αποφάσεων σχετικά με παραβάσεις του Οκτωβρίου 2020 

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις διαδικασίες επί παραβάσει, βλ. MEMO/12/12. 
Για την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει 
________________________________________________________________________________ 

73. Έκθεση της Επιτροπής: Η φύση της Ευρώπης απειλείται καθώς ο κόσμος καταγράφει το 
χειρότερο έτος όσον αφορά τις δασικές πυρκαγιές 

Βρυξέλλες,  30 Οκτωβρίου 2020 

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής παρουσίασε την 20ή ετήσια έκθεσή του για τις δασικές 
πυρκαγιές στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, για το 2019. Κατά τη διάρκεια 
του έτους αυτού που θεωρήθηκε το χειρότερο της πρόσφατης ιστορίας όσον αφορά τις δασικές 
πυρκαγιές ανά τον κόσμο, κάηκαν πάνω από 400.000 εκτάρια των φυσικών εκτάσεων της 
Ευρώπης, ενώ ένας πρωτοφανής αριθμός περιοχών προστασίας της φύσης επλήγησαν από 
δασικές πυρκαγιές. Σύμφωνα με τα πορίσματα της έκθεσης, η κλιματική αλλαγή εξακολούθησε 
να επηρεάζει τη διάρκεια και την ένταση του κινδύνου πυρκαγιών στην Ευρώπη. Έως τον Μάρτιο, 
δηλαδή πριν από την έναρξη της «περιόδου των πυρκαγιών» στις περισσότερες χώρες, η 

https://ec.europa.eu/cyprus/news/20190725_4_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1689/IP_20_1689_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1689/IP_20_1689_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/inf_20_1687
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/MEMO_12_12
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law/infringement-procedure_el
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/forest-fires-europe-middle-east-and-north-africa-2019
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/forest-fires-europe-middle-east-and-north-africa-2019
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συνολική καμένη έκταση της ΕΕ αντιστοιχούσε ήδη σε πάνω από τον ετήσιο μέσο όρο των 
τελευταίων 12 ετών. Ωστόσο, χάρη στην καλύτερη ετοιμότητα και την αποτελεσματικότερη 
αντίδραση, η περίοδος 2019 ήταν μία από τις καλύτερες που έχουν καταγραφεί όσον αφορά την 
πρόληψη ατυχημάτων και την απώλεια ζωών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1995/IP_20_19
95_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Έκθεση για τις δασικές πυρκαγιές στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική το 2019  
Δασικές πυρκαγιές 
Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές 
________________________________________________________________________________ 

 

74. Δέσμη παραβάσεων Οκτωβρίου: κυριότερες αποφάσεις 

 

30 Οκτωβρίου 2020Βρυξέλλες 

 

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί 
νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που 
υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς 
και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της 
ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων. 
Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω 
ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή περατώνει 216 υποθέσεις, στις οποίες 
οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να 
κινήσει περαιτέρω διαδικασίες. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το 
πλήρες δελτίο Τύπου «Συχνές ερωτήσεις». Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις 
αποφάσεις που ελήφθησαν, βλ. το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης. 
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/inf_20_1687/INF_20_
1687_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1995/IP_20_1995_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1995/IP_20_1995_EL.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/forest-fires-europe-middle-east-and-north-africa-2019
https://ec.europa.eu/echo/what-we-do/civil-protection/forest-fires_en
https://effis.jrc.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/MEMO_12_12
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?lang_code=el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/inf_20_1687/INF_20_1687_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/inf_20_1687/INF_20_1687_EL.pdf
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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 27 κράτη μέλη : 00 800 6 7 8 9 10 11 
  

________________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ στην ΕΛΛΑΔΑ http://www.europarl.gr/el 

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

Η Ευρώπη σου: ΠΟΛΙΤΕΣ. Βοήθεια και συμβουλές  

προς τους υπηκόους της ΕΕ και τις οικογένειες τους. 

 

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

Η Ευρώπη σου: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη. 

 

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

________________________________________________________________________________ 
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