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Η Αθήνα είναι η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας για το 2018
Lisbon, 6 Νοεμβρίου 2018
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απονέμει στην Αθήνα τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας
Καινοτομίας για το 2018, ο οποίος συνοδεύεται από βραβείο 1 εκατ. ευρώ.
Η Αθήνα (Ελλάδα) είναι η φετινή νικήτρια του βραβείου για την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα
Καινοτομίας, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ
«Ορίζων 2020». Οι επιλαχούσες πόλεις - Ώρχους (Δανία), Αμβούργο (Γερμανία), Λέβεν (Βέλγιο),
Τουλούζη (Γαλλία) και Ούμεο (Σουηδία) - έλαβαν από 100.000 ευρώ η καθεμία. Τα χρήματα του
βραβείου θα χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω ενίσχυση των τοπικών δραστηριοτήτων
καινοτομίας και της συνεργασίας με άλλες πόλεις.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6286_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Βραβείο για την Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας
Διαφημιστικά βίντεο των επικρατέστερων υποψηφίων
________________________________________________________________________________
Ενδοκρινικοί διαταράκτες: Μια στρατηγική για το μέλλον που προστατεύει τους πολίτες της ΕΕ
και το περιβάλλον
Βρυξέλλες, 7 Νοεμβρίου 2018
Σήμερα η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για την
προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος από επικίνδυνες χημικές ουσίες. Στην
ανακοίνωση περιγράφεται επίσης ο τρόπος με τον οποίο η Επιτροπή σκοπεύει να εξασφαλίσει ότι
η ενωσιακή προσέγγιση παραμένει η πλέον σύγχρονη και κατάλληλη για τον επιδιωκόμενο σκοπό
προσέγγιση στον κόσμο.
Η ανακοίνωση αποτελεί συνέχεια της δέσμευσης που ανέλαβε η Επιτροπή το περασμένο έτος,
κατά τη συνεργασία της με τα κράτη μέλη για τα κριτήρια προσδιορισμού των ενδοκρινικών
διαταρακτών στους τομείς των φυτοφαρμάκων και των βιοκτόνων. Η ανακοίνωση αντιμετωπίζει
τις ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και αποτελεί συνέχεια του 7ου
προγράμματος δράσης για το περιβάλλον.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6287_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
https://ec.europa.eu/health/endocrine_disruptors/overview_el
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
________________________________________________________________________________
Η Επιτροπή προτείνει αλιευτικές δυνατότητες στον Ατλαντικό και στη Βόρεια Θάλασσα για το 2019
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Βρυξέλλες, 7 Νοεμβρίου 2018
Η Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα την πρότασή της ενόψει του Συμβουλίου Αλιείας του
Δεκεμβρίου, όπου τα κράτη μέλη θα πρέπει να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τις
αλιευτικές ποσοστώσεις του επόμενου έτους.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει αλιευτικές δυνατότητες στον Ατλαντικό και στη Βόρεια
Θάλασσα για 89 αποθέματα: Για 62 αποθέματα, οι αλιευτικές ποσοστώσεις είτε θα αυξηθούν
είτε θα παραμείνουν αμετάβλητες, για 22 αποθέματα θα μειωθούν και, για 5 αποθέματα, η
Επιτροπή προτείνει νέες ποσοστώσεις παρεμπιπτόντων αλιευμάτων σε χαμηλό επίπεδο με σκοπό
τη μείωση της αλιευτικής πίεσης. Οι αλιευτικές δυνατότητες, ή τα συνολικά επιτρεπόμενα
αλιεύματα (TAC) είναι ποσοστώσεις που καθορίζονται για τα κύρια εμπορικά ιχθυαποθέματα με
στόχο τη διατήρηση υγιών αποθεμάτων, επιτρέποντας ταυτόχρονα στον αλιευτικό κλάδο να
επωφελείται από την αλίευση της μεγαλύτερης δυνατής ποσότητας ψαριών. Καθώς αυξάνεται το
μέγεθος ορισμένων βασικών ιχθυαποθεμάτων, ιδίως της καραβίδας στο Skagerrak/Kattegat, του
μερλούκιου του Βορρά και του νότιου αποθέματος σαφριδιού, αυξάνεται και η κερδοφορία του
τομέα της αλιείας, με περίπου 1,4 δισ. EUR κέρδη για το 2018.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6301_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Βλ. τους παρακάτω πίνακες για λεπτομέρειες σχετικά με τις σημερινές προτάσεις για τον
Ατλαντικό και τη Βόρεια Θάλασσα.
Συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC) και ποσοστώσεις
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τις αλιευτικές δυνατότητες
στον Ατλαντικό και τη Βόρεια Θάλασσα το 2019.
Επιστημονικές γνωμοδοτήσεις: τα προτεινόμενα TAC λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις
επιστημονικές γνωμοδοτήσεις του Διεθνούς Συμβουλίου Εξερεύνησης της Θάλασσας (ICES) και
της Επιστημονικής, Τεχνικής και Οικονομικής Επιτροπής Αλιείας (STECF).
Ζητήθηκε επίσης η γνώμη των ενδιαφερόμενων μερών με βάση το έγγραφο διαβούλευσης που
υπέβαλε η Επιτροπή.
Πολυετή σχέδια διαχείρισης
Χάρτης αλιευτικών περιοχών
________________________________________________________________________________
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: η Επιτροπή καταχωρίζει την πρωτοβουλία «Υποχρεωτική
επισήμανση προϊόντων διατροφής: μη χορτοφαγικά / χορτοφαγικά / αμιγώς χορτοφαγικά»
Βρυξέλλες, 7 Νοεμβρίου 2018
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να καταχωρίσει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία
Πολιτών με τίτλο «Υποχρεωτική επισήμανση προϊόντων διατροφής: μη χορτοφαγικά /
χορτοφαγικά / αμιγώς χορτοφαγικά».
Η πρωτοβουλία ορίζει ότι: «Σε όλη την ΕΕ, οι χορτοφάγοι και οι αμιγώς χορτοφάγοι
δυσκολεύονται να εντοπίσουν κατάλληλα προϊόντα διατροφής. Πρέπει να εξετάζουν τον
κατάλογο των συστατικών ενός προϊόντος διατροφής για να αποφασίσουν αν είναι σκόπιμο να το
αγοράσουν, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε αμφιλεγόμενα συστατικά φυτικής ή ζωικής
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προέλευσης». Οι διοργανωτές ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει την
υποχρεωτική τοποθέτηση σε όλα τα προϊόντα διατροφής εικονογραμμάτων που θα δείχνουν αν
τα προϊόντα είναι μη χορτοφαγικά, χορτοφαγικά ή αμιγώς χορτοφαγικά.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6317_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Πλήρες κείμενο της προτεινόμενης Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (διαθέσιμο στις 12
Νοεμβρίου)
ΕΠΠ που βρίσκονται στο στάδιο της συγκέντρωσης υπογραφών
Ιστότοπος ΕΠΠ
Κανονισμός ΕΠΠ
________________________________________________________________________________
Δήλωση του πρώτου αντιπροέδρου κ. Φρανς Τίμερμανς και της επιτρόπου κ. Βιέρα Γιούροβα
με την ευκαιρία της 80ής επετείου από τη «Νύχτα των Κρυστάλλων»
Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2018
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6318_el.pdf
«80 χρόνια πριν, η ζωή και η ιστορία των Εβραίων της Ευρώπης άλλαξε για πάντα μέσα σε μια
νύχτα. Ο αντισημιτισμός του ναζιστικού καθεστώτος προκάλεσε δολοφονίες Εβραίων, κάψιμο
συναγωγών και λεηλασίες εβραϊκών επιχειρήσεων και κατοικιών. Περίπου τριάντα χιλιάδες
Εβραίοι εκτοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της Νύχτας των Κρυστάλλων, σημαίνοντας την αρχή του
Ολοκαυτώματος και την εξόντωση έξι εκατομμυρίων Εβραίων. Σήμερα οφείλουμε να σταθούμε
και να αναλογιστούμε τα γεγονότα αυτά και να θυμηθούμε ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε
για να μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι τέτοιο.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6317_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Καταπολέμηση του αντισημιτισμού
Επισκόπηση στοιχείων σχετικά με τον αντισημιτισμό από τον Οργανισμό Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της ΕΕ (διαθέσιμη την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου)
________________________________________________________________________________
Βασικά προϊόντα και υπηρεσίες καθίστανται προσβάσιμα σε ολόκληρη την ΕΕ: Δήλωση της
επιτρόπου κ. Τίσεν μετά την προσωρινή συμφωνία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ
Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2018
Σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία επί της
πρότασης της Επιτροπής για μια ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα, η οποία θα
καταστήσει πολλά προϊόντα και υπηρεσίες καθημερινής χρήσης προσβάσιμα σε άτομα με
αναπηρία. Η επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας του
Εργατικού Δυναμικού, κ. Μαριάν Τίσεν, επικρότησε τη συμφωνία με την ακόλουθη δήλωση:
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6323_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
Δελτίο Τύπου: Η Επιτροπή προτείνει να καταστούν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες περισσότερο
προσβάσιμα για τα άτομα με αναπηρία
Ακολουθήστε την επίτροπο κ. Μαριάν Τίσεν στο Facebook και στο Twitter, #EUdisability
Εγγραφείτε συνδρομητές στο ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την κοινωνική ένταξη, το οποίο αποστέλλεται δωρεάν
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
________________________________________________________________________________
Δέσμη παραβάσεων Νοεμβρίου: κυριότερες αποφάσεις
Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2018
Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή («Επιτροπή»), στη μηνιαία της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις
παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις
υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν
διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής
εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.
Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω
ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 107
υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να
χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6247_el.pdf
________________________________________________________________________________
Φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις 2018: σταθερή αλλά λιγότερο δυναμική ανάπτυξη εν
μέσω μεγάλης αβεβαιότητας
Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2018
Η ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ προβλέπεται να σημειώσει πτώση από 2,4% το 2017, το
υψηλότερο επίπεδο της δεκαετίας, σε 2,1%, το 2018, και στη συνέχεια σε 1,9% το 2019 και 1,7%
το 2020. Η ίδια τάση αναμένεται για την ΕΕ των 27, με προβλεπόμενη ανάπτυξη 2,2% το 2018,
2,0% το 2019 και 1,9% το 2020.
Η περυσινή εξαιρετικά ευνοϊκή παγκόσμια κατάσταση συνέβαλε στην ενίσχυση της οικονομικής
δραστηριότητας και των επενδύσεων στην ΕΕ και στη ζώνη του ευρώ. Παρά το πιο αβέβαιο
περιβάλλον, σε όλα τα κράτη μέλη προβλέπεται να διατηρηθεί η ανάπτυξη, αλλά με βραδύτερο
ρυθμό, χάρη στην ισχύ της εγχώριας κατανάλωσης και των επενδύσεων. Η Ευρώπη αναμένεται
να διατηρήσει ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης ανώτερο του δυνητικού και να συνεχίσει τη
σημαντική δημιουργία θέσεων εργασίας και τη μείωση της ανεργίας, εκτός εάν υπάρξουν
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σοβαρές αναταράξεις. Ωστόσο, το βασικό αυτό σενάριο υπόκειται σε όλο και περισσότερους
αλληλένδετους κινδύνους δυσμενέστερων εξελίξεων.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6254_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Πλήρες κείμενο: φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις 2018
Ακολουθήστε τον αντιπρόεδρο Ντομπρόβσκις στο Twitter: @ VDombrovskis
Ακολουθήστε τον επίτροπο Μοσκοβισί στο Twitter: @ pierremoscovici
Ακολουθήστε τη ΓΔ ECFIN στο Twitter: @ ecfin
________________________________________________________________________________
Η Επιτροπή καλεί την αρμόδια για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες εποπτική αρχή της Μάλτας να εντείνει την εποπτεία των τραπεζών
Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2018
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα γνώμη με την οποία καλεί την εποπτική αρχή της
Μάλτας που είναι αρμόδια για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες (Financial Intelligence Analysis Unit – Μονάδα Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών
Πληροφοριών) να εξακολουθήσει να λαμβάνει πρόσθετα μέτρα για την πλήρη εκπλήρωση των
υποχρεώσεών της από την τέταρτη οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες.
Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) διεξήγαγε έρευνα και
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Μονάδα Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών («FIAU»)
της Μάλτας παραβίαζε την ενωσιακή νομοθεσία, με αποτέλεσμα να εκδώσει συναφώς, στις 11
Ιουλίου 2018, σύσταση. Ειδικότερα, η ΕΑΤ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Μάλτα δεν ασκούσε
τη δέουσα εποπτεία επί των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και δεν διασφάλιζε τη συμμόρφωσή
τους προς τους κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6303_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Γνώμη της Επιτροπής προς τη Μονάδα Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της Μάλτας
Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
Σύσταση της ΕΑΤ
Διαδικασίες επί παραβάσει κατά κρατών μελών σε σχέση με την εφαρμογή της 4ης οδηγίας για
την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
________________________________________________________________________________
Συμμαχία Αφρικής - Ευρώπης: τόνωση των επενδύσεων για βιώσιμη ενέργεια στην Αφρική
Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2018
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Μια νέα πρωτοβουλία για πλατφόρμα υψηλού επιπέδου συγκεντρώνει τους βασικούς φορείς
στον τομέα της βιώσιμης ενέργειας από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα της Ευρώπης και της
Αφρικής.
Σήμερα στο Επενδυτικό Φόρουμ της Αφρικής στο Γιοχάνεσμπουργκ, που διοργάνωσε η
Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αφρικανική Ένωση δρομολόγησαν την
πλατφόρμα υψηλού επιπέδου ΕΕ-Αφρικής σχετικά με επενδύσεις βιώσιμης ενέργειας στην
Αφρική.
Κατά την ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, ο Πρόεδρος Γιούνκερ ανακοίνωσε τη νέα
«Συμμαχία Αφρικής – Ευρώπης για βιώσιμες επενδύσεις και θέσεις εργασίας» για την ουσιαστική
ενίσχυση των επενδύσεων στην Αφρική, την ενίσχυση του εμπορίου, τη δημιουργία θέσεων
εργασίας και για την επένδυση στην εκπαίδευση και τις δεξιότητες. Η πλατφόρμα υψηλού
επιπέδου που ξεκίνησε σήμερα αντιπροσωπεύει μια συγκεκριμένη ενέργεια στο πλαίσιο αυτής
της συμμαχίας για την ενίσχυση των στρατηγικών επενδύσεων και την ενίσχυση του ρόλου του
ιδιωτικού τομέα.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6313_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Συμμαχία Αφρικής-Ευρώπης:
________________________________________________________________________________
Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει κρατική ενίσχυση για τον διασυνδετήριο αγωγό
φυσικού αερίου ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία
Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2018
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι τα βουλγαρικά και ελληνικά σχέδια στήριξης της κατασκευής
και της λειτουργίας του διασυνδετήριου αγωγού φυσικού αερίου είναι σύμφωνα με τους κανόνες
της ΕΕ περί κρατικών ενισχύσεων. Το έργο θα συμβάλει στην ασφάλεια και στη διαφοροποίηση
του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ χωρίς να προκαλεί αδικαιολόγητη στρέβλωση του
ανταγωνισμού.
Η επίτροπος Μαγκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε τα εξής: «Ο
νέος διασυνδετήριος αγωγός φυσικού αερίου ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία θα αυξήσει
την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό, προς όφελος των
πολιτών της περιοχής. Έχουμε εγκρίνει τα μέτρα στήριξης που πρόκειται να χορηγηθούν από τη
Βουλγαρία και την Ελλάδα επειδή περιορίζονται στα απολύτως αναγκαία για την
πραγματοποίηση του έργου και επομένως είναι σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών
ενισχύσεων.»
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6342_el.pdf
________________________________________________________________________________
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Δωρεάν Wi-Fi για τους Ευρωπαίους
Μέσω του WiFi4EU, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να εξασφαλίσει δωρεάν συνδεσιμότητα WiFi για τους πολίτες και τους επισκέπτες σε δημόσιους χώρους, όπως πάρκα, πλατείες, δημόσια
κτίρια, βιβλιοθήκες, κέντρα υγείας και μουσεία, παντού στην Ευρώπη.
Στόχος του προγράμματος WiFi4EU είναι η στήριξη με προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ για την
περίοδο 2018-2020 της εγκατάστασης σύγχρονου εξοπλισμού Wi-Fi στα κέντρα κοινωνικής ζωής.
Μπορούν να υποβάλουν αίτηση:
 - Δήμοι
 - Ενώσεις δήμων οι οποίες ενεργούν για λογαριασμό των μελών τους
Δείτε τον κατάλογο των επιλέξιμων φορέων στη χώρα σας.
Περισσότερα : https://www.wifi4eu.eu/#/home
________________________________________________________________________________
Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων 2018 βοηθά εκατομμύρια ανθρώπους να
ανακαλύψουν τα οφέλη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
Βρυξέλλες, 9 Νοεμβρίου 2018
Σήμερα σηματοδοτείται η λήξη της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων 2018, η
οποία διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με την αυστριακή προεδρία.
Χάρη στις 1512 εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε όλη την Ευρώπη, η εκστρατεία έχει μέχρι
στιγμής καλύψει 2,2 εκατομμύρια άτομα, 1,2 εκατομμύρια περισσότερα από το περασμένο έτος.
Και δεν σταματά εδώ, δεδομένου ότι πολύ περισσότερες σχετικές δραστηριότητες και
εκδηλώσεις διοργανώνονται σε όλη την Ευρώπη έως τον Δεκέμβριο του 2018. Για να κλείσει την
εβδομάδα, η επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας του
Εργατικού Δυναμικού, κα Μαριάν Τίσεν, ανακοίνωσε τους νικητές των βραβείων αριστείας στον
τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) 2018.
Οι εκδηλώσεις ανά χώρα παρουσιάζονται εδώ.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6305_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
Δελτίο Τύπου: Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην καρδιά της Ευρώπης: Έναρξη της
τρίτης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων
Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων και χάρτης εκδηλώσεων
Σελίδα της εκδήλωσης στο Facebook: Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων 2018
Ιστότοπος της αυστριακής προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2018
Ακολουθήστε την κα Μαριάν Τίσεν στο Facebook και στο Twitter, #EUVocationalSkills
#DiscoverYourTalent
________________________________________________________________________________
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Ένωση Ασφάλειας: εγκρίθηκε η πρόταση της Επιτροπής για έναν ισχυρότερο οργανισμό euLISA
Βρυξέλλες, 9 Νοεμβρίου 2018
Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα την πρόταση της Επιτροπής για ενίσχυση του οργανισμού eu-LISA,
ο οποίος είναι αρμόδιος για την λειτουργική διαχείριση μεγάλης κλίμακας πληροφοριακών
συστημάτων στους τομείς της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης.
Έχοντας οριστεί ως πολιτική προτεραιότητα για το 2018-2019, ο ενισχυμένος οργανισμός eu-LISA
θα διασφαλίσει αυξημένη διαλειτουργικότητα των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ για τη
μετανάστευση, την ασφάλεια και τη διαχείριση των συνόρων, και θα καλύψει σημαντικά κενά
ασφάλειας.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6324_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Δελτίο Τύπου - Ένωση Ασφάλειας: η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την έγκριση από
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδίου
(ETIAS) και την ενίσχυση του οργανισμού eu-LISA
Δήλωση - Ένωση Ασφάλειας: ένας ισχυρότερος οργανισμός της ΕΕ για τη διαχείριση των
συστημάτων πληροφοριών για την ασφάλεια και τα σύνορα
Δελτίο Τύπου - Ένωση Ασφάλειας: η Επιτροπή υλοποιεί τη δέσμευσή της σχετικά με τη
διαλειτουργικότητα των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ
Ενημερωτικό δελτίο - Ένωση Ασφάλειας: Γεφύρωση του κενού πληροφόρησης
Οργανισμός eu-LISA - Ιστότοπος
________________________________________________________________________________
Αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων: Τα αποθέματα αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη
μειώνονται κατά το ήμισυ
Βρυξέλλες, 9 Νοεμβρίου 2018
Το ήμισυ του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη που αγοράστηκε στο πλαίσιο του δημόσιου
αποθέματος από το 2015 (190 000 από 380 000 τόνους) έχει διατεθεί εκ νέου στην αγορά, χωρίς
να διακυβεύεται η λειτουργία της ούτε η ανάκαμψη του συγκεκριμένου τομέα. Η τελευταία
πώληση των 30 000 τόνων με διαγωνισμό πραγματοποιήθηκε στις 8 Νοεμβρίου.
Η τελευταία έκθεση της ΕΕ επί των τιμών για την αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων που
δημοσίευσε το Παρατηρητήριο της Αγοράς Γάλακτος αυτή την εβδομάδα παρουσιάζει βελτιώσεις
στις τιμές, τόσο του γάλακτος όσο και του αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη, γεγονός που
αντικατοπτρίζει την προσεκτική διαχείριση των αποθεμάτων από την Επιτροπή.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6361_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
Παρατηρητήριο της Αγοράς Γάλακτος
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Επισκόπηση των αποθεμάτων και των διαγωνισμών
________________________________________________________________________________
Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων: Δήλωση του προέδρου κ. Γιούνκερ, του
αντιπροέδρου κ. Ντομπρόβσκις και της επιτρόπου κ. Τίσεν έναν χρόνο μετά τη διακήρυξή του
Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2018
Πριν από σχεδόν έναν χρόνο, στις 17 Νοεμβρίου 2017, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
διακήρυξαν επίσημα τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων κατά την κοινωνική
διάσκεψη κορυφής για τη δίκαιη απασχόληση και την ανάπτυξη, στο Γκέτεμποργκ της
Σουηδίας. Έκτοτε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες
προκειμένου να υλοποιήσει τα 20 δικαιώματα και αρχές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο πλαίσιο των
εορτασμών για τη συμπλήρωση της πρώτης επετείου του Πυλώνα, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, ο αντιπρόεδρος αρμόδιος για το ευρώ και τον κοινωνικό
διάλογο, κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, και η επίτροπος απασχόλησης, κοινωνικών υποθέσεων,
δεξιοτήτων και κινητικότητας εργατικού δυναμικού, κ. Μαριάν Τίσεν, δήλωσαν τα εξής:
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6390_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
Ενημερωτικό δελτίο: Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων
Ενημερωτικό δελτίο: Κοινωνικές προτεραιότητες της Επιτροπής Γιούνκερ
Ιστότοπος για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων
Ακολουθήστε την επίτροπο κ. Μαριάν Τίσεν στο Facebook και στο Twitter, #SocialRights
Εγγραφείτε συνδρομητές στο ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την ένταξη, το οποίο αποστέλλεται δωρεάν μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
________________________________________________________________________________
Εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της Βουλγαρίας στο πλαίσιο του
μηχανισμού συνεργασίας και ελέγχου
Στρασβούργο, 13 Νοεμβρίου 2018
Εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της Βουλγαρίας στο πλαίσιο του
μηχανισμού συνεργασίας και ελέγχου
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα την τελευταία της έκθεση σχετικά με τα μέτρα που
έλαβε η Βουλγαρία για να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του
δικαστικού συστήματος, καθώς και την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου
εγκλήματος στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεργασίας και ελέγχου (ΜΣΕ).
Η έκθεση εξετάζει την πρόοδο που σημειώθηκε το προηγούμενο έτος για την εκπλήρωση των 17
τελικών συστάσεων που διατύπωσε η Επιτροπή στην έκθεση του Ιανουαρίου 2017 και
επιδοκιμάζει τη συνέχιση των προσπαθειών της Βουλγαρίας και την αποφασιστικότητά της να
υλοποιήσει αυτές τις συστάσεις. Η Επιτροπή είναι πεπεισμένη ότι η Βουλγαρία — αν συνεχίσει τη
σημερινή θετική της πορεία — θα είναι σε θέση να εκπληρώσει όλες τις υπόλοιπες συστάσεις και,
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ως εκ τούτου, τα εκκρεμή κριτήρια αναφοράς. Με τον τρόπο αυτό, η διαδικασία του ΜΣΕ για τη
Βουλγαρία θα καταστεί δυνατό να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος της θητείας της παρούσας
Επιτροπής – σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που έδωσε ο πρόεδρος Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ κατά την
έναρξη της θητείας του.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6364_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
MEMO – Εκθέσεις του ΜΣΕ για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία: Ερωτήσεις και απαντήσεις
Όλες οι εκθέσεις του ΜΣΕ
________________________________________________________________________________
Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της Ρουμανίας στο πλαίσιο του
μηχανισμού συνεργασίας και ελέγχου
Στρασβούργο, 13 Νοεμβρίου 2018
Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της Ρουμανίας στο πλαίσιο του
μηχανισμού συνεργασίας και ελέγχου
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα την τελευταία της έκθεση σχετικά με τις εξελίξεις στη
Ρουμανία για την εκπλήρωση των δεσμεύσεών της όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του δικαστικού
συστήματος, καθώς και την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος στο
πλαίσιο του μηχανισμού συνεργασίας και ελέγχου (ΜΣΕ).
Η έκθεση καταγράφει την κατάσταση από τον Νοέμβριο του 2017. Σημειώνει ότι η Ρουμανία έχει
λάβει ορισμένα μέτρα για την υλοποίηση των 12 τελικών συστάσεων που εξέδωσε η Επιτροπή
τον Ιανουάριο του 2017 για να εκπληρώσει τα κριτήρια αναφοράς του ΜΣΕ. Ωστόσο, οι
πρόσφατες εξελίξεις αντέστρεψαν την πορεία της προόδου και έθεσαν υπό αμφισβήτηση τη
θετική εκτίμηση που είχε πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2017, ιδίως όσον αφορά την
ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος και την
καταπολέμηση της διαφθοράς υψηλού επιπέδου. Ως εκ τούτου, η σημερινή έκθεση περιλαμβάνει
επίσης πρόσθετες συστάσεις στις οποίες πρέπει να δοθεί άμεση συνέχεια.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6365_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
MEMO – Εκθέσεις του ΜΣΕ για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία: Ερωτήσεις και απαντήσεις
Όλες οι εκθέσεις του ΜΣΕ
________________________________________________________________________________
Προετοιμασία για το Brexit: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει, αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, να
μπορούν οι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου να ταξιδεύουν στην ΕΕ χωρίς βίζα – εφόσον το
Ηνωμένο Βασίλειο δεχτεί το ίδιο για όλους τους πολίτες της ΕΕ
Στρασβούργο, 13 Νοεμβρίου 2018
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης (βίζας) για
τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου που ταξιδεύουν στην ΕΕ μετά την αποχώρηση του
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα χρειάζονται βίζα για να ταξιδεύουν
στον χώρο Σένγκεν για βραχεία διαμονή 90 ημερών το πολύ εντός οποιασδήποτε περιόδου 180
ημερών. Στην περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ χωρίς την επίτευξη
συμφωνίας, η ρύθμιση αυτή θα ισχύει από τις 30 Μαρτίου 2019. Αντίθετα, αν επιτευχθεί
συμφωνία, η ρύθμιση θα ισχύει από το τέλος της μεταβατικής περιόδου, όπως ορίζεται στη
συμφωνία αποχώρησης. Η πρόταση αυτή αποτελεί συνέχεια της σταθερής δέσμευσης της
Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία κατά τις διαπραγματεύσεις για την αποχώρηση του Ηνωμένου
Βασιλείου από την ΕΕ πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στα δικαιώματα των πολιτών.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6402_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
 Πρόταση κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού 539/2001 του Συμβουλίου
όσον αφορά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση.
 Ανακοίνωση της Επιτροπής - Προετοιμασία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου
από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 30 Μαρτίου 2019, 19 Ιουλίου 2018
 Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Brexit (περιλαμβάνει και τις «Ανακοινώσεις
ετοιμότητας για το Brexit»)
 Πολιτική θεωρήσεων της ΕΕ
________________________________________________________________________________
Κοινή δήλωση του αντιπροέδρου Άνσιπ και της επιτρόπου Γκάμπριελ με την οποία χαιρετίζουν
την ψήφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τους νέους κανόνες της ΕΕ για τις
τηλεπικοινωνίες
Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2018
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε σήμερα υπέρ της θέσπισης ενός Ευρωπαϊκού Κώδικα
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και της ίδρυσης ενός Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, όπως είχε προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 2016,
στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά. Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής και
επίτροπος Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς Άντρους Άνσιπ και η επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας και
Κοινωνίας Μαρίγια Γκάμπριελ, χαιρέτισαν το αποτέλεσμα σε κοινή δήλωση:
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6419_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Δελτίο Τύπου: οι διαπραγματευτές της ΕΕ καταλήγουν σε πολιτική συμφωνία για την
επικαιροποίηση των κανόνων της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες
Ερωτήσεις και Απαντήσεις
Ενημερωτικό δελτίο: το φάσμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Ενημερωτικό δελτίο: η μεγαλύτερη και καλύτερη συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο απαιτεί
επενδύσεις σε ποιοτικά δίκτυα υψηλής ταχύτητας
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Δείκτης ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI), συμπεριλαμβανομένων δεδομένων για τη
συνδεσιμότητα ανά χώρα
Περισσότερα για τις τηλεπικοινωνίες
________________________________________________________________________________
191 εκατ. ευρώ για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων διατροφής, τόσο στο εσωτερικό
όσο και στο εξωτερικό
Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2018
Τα προγράμματα του 2019 για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ θα
επικεντρωθούν κυρίως στις αγορές εκτός της ΕΕ με το υψηλότερο δυναμικό ανάπτυξης.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε στις 14 Νοεμβρίου το πρόγραμμα εργασίας για την πολιτική
προώθησης του 2019, το οποίο προβλέπει τη διάθεση 191,6 εκατ. ευρώ για προγράμματα που
έχουν επιλεγεί για συγχρηματοδότηση από την ΕΕ - αύξηση κατά 12,5 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με
το 2018. 89 εκατ. ευρώ θα χορηγηθούν για εκστρατείες στις χώρες με υψηλούς ρυθμούς
ανάπτυξης, όπως ο Καναδάς, η Κίνα, η Κολομβία, η Ιαπωνία, η Κορέα, το Μεξικό και οι Ηνωμένες
Πολιτείες. Μέρος των χρημάτων θα διατεθεί για την προώθηση συγκεκριμένων προϊόντων, όπως
οι επιτραπέζιες ελιές.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6404_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Σύνδεσμος προς το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας για το 2019 (περιλαμβανομένου του
παραρτήματος με τα στοιχεία του προϋπολογισμού)
Περισσότερα για την πολιτική της ΕΕ για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων
________________________________________________________________________________
Ευρωπαϊκή ημέρα ενημέρωσης για τα αντιβιοτικά 2018: πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας
για να σταματήσουμε την αλόγιστη χρήση των αντιβιοτικών
Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2018
Η Επιτροπή δημοσίευσε τα αποτελέσματα μιας νέας έρευνας του Ευρωβαρόμετρου με θέμα τις
γνώσεις των πολιτών σχετικά με τα αντιβιοτικά, καθώς και τις γενικότερες τάσεις όσον αφορά τη
χρήση τους, ενόψει της 11ης Ευρωπαϊκής Ημέρας Ενημέρωσης για τα Αντιβιοτικά.
Η έρευνα δείχνει ότι έχουν σημειωθεί θετικές εξελίξεις σε σχέση με τη χρήση των αντιβιοτικών:
Το 32 % των συμμετεχόντων δήλωσε ότι είχε λάβει αντιβιοτικά κατά τους τελευταίους δώδεκα
μήνες, ενώ στην έρευνα του 2009 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 40 %. Ωστόσο, πολλά απ' αυτά τα
αντιβιοτικά καταναλώθηκαν άσκοπα: το 20 % των αντιβιοτικών ελήφθησαν για την αντιμετώπιση
γρίπης ή κρυολογήματος και το 7 % των συμμετεχόντων κατανάλωσε αντιβιοτικά χωρίς συνταγή
γιατρού. Το 66 % των ατόμων που απάντησαν γνωρίζει ότι τα αντιβιοτικά δεν δρουν κατά του
κρυολογήματος και το 43 % έχει επίγνωση του γεγονότος ότι τα αντιβιοτικά δεν είναι
αποτελεσματικά ενάντια στους ιούς. Πάνω από τα δύο τρίτα των συμμετεχόντων θα ήθελαν
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αντιβιοτικά.
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6405_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 478 σχετικά με τη μικροβιακή αντοχή
Πολιτική της ΕΕ για τη μικροβιακή αντοχή: http://ec.europa.eu/dgs/health_foodsafety/amr/index_en.htm
Ενίσχυση της ευαισθητοποίησης: https://antibiotic.ecdc.europa.eu/el
________________________________________________________________________________
Ένωση Ασφάλειας: έγκριση του ενισχυμένου Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν
Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2018
Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα την πρόταση της Επιτροπής για την ενίσχυση του Συστήματος
Πληροφοριών Σένγκεν (SIS), του ευρύτερα χρησιμοποιούμενου ευρωπαϊκού συστήματος
ανταλλαγής πληροφοριών για τη μετανάστευση, την ασφάλεια και τη διαχείριση των συνόρων.
Πολιτική προτεραιότητα για την περίοδο 2018-2019 και βασικό στοιχείο για τη μελλοντική
διαλειτουργικότητα των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ, το ενισχυμένο SIS θα βοηθήσει τους
συνοριοφύλακες και την αστυνομία να εντοπίζουν καλύτερα τους επικίνδυνους εγκληματίες και
τρομοκράτες.
Χαιρετίζοντας την έγκριση της πρότασης, ο επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων
και Ιθαγένειας, Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε: «Το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν βρίσκεται
στον πυρήνα του συστήματος Σένγκεν, διαφυλάσσοντας την ελεύθερη κυκλοφορία των
προσώπων εντός αυτού του χώρου, αλλά και προστατεύοντας τους πολίτες μας από εκείνους που
θέλουν να καταχραστούν αυτή την ελευθερία. Το σύστημα λειτουργεί σε 24ωρη βάση 7 ημέρες
την εβδομάδα και, μόλις καταστεί διαλειτουργικό με άλλα συστήματά μας για τη μετανάστευση
και την ασφάλεια, θα βοηθά ακόμη περισσότερο τους συνοριοφύλακες και την αστυνομία να
εντοπίζουν επικίνδυνους εγκληματίες και τρομοκράτες και να τους εμποδίζουν να εισέλθουν στον
χώρο Σένγκεν. Σήμερα, κάνουμε ένα ακόμη βήμα για να διαφυλάξουμε το θεμελιώδες δικαίωμα
των πολιτών μας να νιώθουν ασφαλείς εκεί όπου κατοικούν, εργάζονται και ταξιδεύουν,
δημιουργώντας μια Ευρώπη που προστατεύει».
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6450_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Δήλωση – Ένωση Ασφάλειας: η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία για την ενίσχυση του
συστήματος πληροφοριών Σένγκεν
Δελτίο Τύπου – Ένωση Ασφάλειας: Η Επιτροπή προτείνει να ενισχυθεί το σύστημα πληροφοριών
Σένγκεν για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού
εγκλήματος
Ενημερωτικό δελτίο – Το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν
________________________________________________________________________________
Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία σχετικά με το πλαίσιο για τον έλεγχο των άμεσων ξένων
επενδύσεων
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Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2018
Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή κατέληξαν σε πολιτική
συμφωνία σχετικά με ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων.
Η δέσμη μέτρων που συμφωνήθηκε θα διασφαλίσει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της διαθέτουν τον
κατάλληλο εξοπλισμό για να προστατεύσουν τα ουσιώδη συμφέροντά τους, ενώ παράλληλα
παραμένουν ένα από τα πλέον ανοικτά καθεστώτα επενδύσεων στον κόσμο.
Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ δήλωσε: «Η Ευρώπη πρέπει πάντα
να υπερασπίζεται τα στρατηγικά της συμφέροντα και αυτό ακριβώς θα μας βοηθήσει να κάνουμε
το νέο αυτό πλαίσιο. Αυτό εννοώ όταν λέω ότι δεν είμαστε αφελείς θιασώτες του ελεύθερου
εμπορίου. Χρειαζόμαστε έλεγχο σχετικά με τις αγορές από ξένες, κρατικές εταιρείες που
στοχεύουν τους στρατηγικούς πόρους της Ευρώπης. Συγχαίρω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις
κυβερνήσεις της ΕΕ για την ταχύτατη επίτευξη της συμφωνίας αυτής.»
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6467_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
Πρόταση της Επιτροπής, του 2017, για τον έλεγχο των επενδύσεων
________________________________________________________________________________
Φθινοπωρινή δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου: Ενίσχυση της χωρίς αποκλεισμούς και
βιώσιμης ανάπτυξης
Βρυξέλλες, 21 Νοεμβρίου 2018
Η Επιτροπή καθορίζει τις οικονομικές και κοινωνικές προτεραιότητες της ΕΕ για το 2019,
υποβάλλει γνώμες για τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων και επιβεβαιώνει την ύπαρξη
ιδιαίτερα σοβαρών περιπτώσεων μη συμμόρφωσης με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης
στην περίπτωση της Ιταλίας. Η Ελλάδα εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για πρώτη φορά.
Ο κύκλος του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2019 για το συντονισμό της οικονομικής και κοινωνικής
πολιτικής αρχίζει σε συνθήκες σταθερής αλλά λιγότερο δυναμικής ανάπτυξης, μέσα σε κλίμα
μεγάλης αβεβαιότητας. Πολλά έχουν επιτευχθεί από το 2014, αλλά πρέπει να γίνουν ακόμη
περισσότερα για τη στήριξη της χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης ανάπτυξης καθώς και της
δημιουργίας θέσεων εργασίας, ενώ παράλληλα θα ενισχύεται η ανθεκτικότητα των οικονομιών
των κρατών μελών. Σε επίπεδο ΕΕ, αυτό απαιτεί τη λήψη των αποφάσεων που είναι αναγκαίες
για την περαιτέρω ενίσχυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Σε εθνικό επίπεδο,
υπάρχει επείγουσα ανάγκη να χρησιμοποιηθεί η τρέχουσα δυναμική ανάπτυξης για τη
δημιουργία δημοσιονομικών αποθεμάτων ασφαλείας και τη μείωση του χρέους. Οι επενδύσεις
και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις πρέπει να επικεντρωθούν ακόμη περισσότερο στην αύξηση
της παραγωγικότητας και του αναπτυξιακού δυναμικού. Οι ενέργειες αυτές θα παρέχουν τις
προϋποθέσεις για διαρκή μακροοικονομική σταθερότητα και θα συμβάλλουν στη
μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Το γεγονός αυτό, με τη σειρά του, θα δημιουργήσει
τις προϋποθέσεις για περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, περισσότερη κοινωνική
δικαιοσύνη και καλύτερο βιοτικό επίπεδο για τους Ευρωπαίους.
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6462_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες :
Σημείωμα για τη φθινοπωρινή δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου
Ετήσια επισκόπηση ανάπτυξης, 2019
Έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης, 2019
Σύσταση για την ευρωζώνη, 2019
Σχέδιο κοινής έκθεσης για την απασχόληση, 2019
Ανακοίνωση για τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων της ευρωζώνης, 2019
Σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων, 2019
Έκθεση βάσει του άρθρου 126(3) για την Ιταλία
Έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα
Φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις, 2018
Ακολουθήστε τον αντιπρόεδρο Β. Ντομπρόβσκις στο Twitter: @ VDombrovskis
Ακολουθήστε τον επίτροπο Π. Μοσκοβισί στο Twitter: @ pierremoscovici
Ακολουθήστε τη ΓΔ ECFIN στο Twitter: @ ecfin
________________________________________________________________________________
Το σχέδιο Γιούνκερ εν δράσει: για την ανάκαμψη των επενδύσεων στην Ευρώπη
Βρυξέλλες, 22 Νοεμβρίου 2018
Σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε σήμερα, η Επιτροπή αποκαλύπτει πώς το επενδυτικό σχέδιο
για την Ευρώπη –το σχέδιο Γιούνκερ- έχει συμβάλει στην επιστροφή των επενδύσεων σε βιώσιμο
επίπεδο στην Ευρώπη, τέσσερα χρόνια μετά τη δρομολόγησή του.
Το επενδυτικό σχέδιο υπερέβη τον αρχικό στόχο και τις αρχικές προσδοκίες του και έχει πλέον
προσελκύσει επενδύσεις αξίας 360 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα δύο τρίτα προέρχονται από
ιδιωτικούς πόρους. Χάρη στην υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων
(ΕΤΣΕ), 850 000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι πλέον σε θέση να επωφεληθούν της
βελτιωμένης πρόσβασης σε χρηματοδότηση. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το ΕΤΣΕ έχει ήδη
υποστηρίξει περισσότερες από 750 000 θέσεις εργασίας, ενώ 1,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας
αναμένεται να δημιουργηθούν έως το 2020, με θετικό αντίκτυπο σε εκατομμύρια νοικοκυριά
στην Ευρώπη.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6484_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
Ενημερωτικό δελτίο: το σχέδιο Γιούνκερ εν δράσει
Το σχέδιο Γιούνκερ: κυριότερα αποτελέσματα ανά χώρα και τομέα — Νοέμβριος 2018
Δελτίο Τύπου: Ενιαία Αγορά: Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Ευρώπης σε έναν μεταβαλλόμενο
κόσμο
Δελτίο Τύπου: Η Επιτροπή αναλαμβάνει δράση για να βελτιώσει την τυποποίηση στην Ενιαία
Αγορά
Ακολουθήστε τον αντιπρόεδρο Κάταϊνεν στο Twitter: @ jyrkikatainen
Ακολουθήστε το InvestEU στο Twitter: #InvestEU
________________________________________________________________________________
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Η Ενιαία Αγορά: το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Ευρώπης σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο
κόσμο
Βρυξέλλες, 22 Νοεμβρίου 2018
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα μια νέα αξιολόγηση της κατάστασης της Ειναίας
Αγοράς και καλεί τα κράτη μέλη να ανανεώσουν την πολιτική τους δέσμευση στην Ενιαία Αγορά.
Εδώ και 25 χρόνια, χάρη στην Ενιαία Αγορά, η Ευρώπη είναι ένα από τα πιο ελκυστικά μέρη του
κόσμου, τόσο για να ζει κανείς όσο και για να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι τέσσερις
αδιαίρετες ελευθερίες της –η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, αγαθών, υπηρεσιών και
κεφαλαίου– έχουν συμβάλει στην ευημερία των πολιτών μας και έχουν ενισχύσει την
ανταγωνιστικότητα της ΕΕ. Προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητές της στην
ψηφιακή εποχή και να εξασφαλιστεί βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας μας, η Ενιαία Αγορά
πρέπει να λειτουργεί σωστά και να εξελίσσεται διαρκώς, παράλληλα με τις ραγδαίες μεταβολές
στον σημερινό κόσμο. Η εμβάθυνση της ολοκλήρωσης, όμως, χρειάζεται μεγαλύτερο πολιτικό
σθένος και αφοσίωση σήμερα απ' ό,τι πριν από 25 χρόνια, ενώ απαιτούνται μεγαλύτερες
προσπάθειες για να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στα λόγια και τις πράξεις.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6490_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Ενημερωτικό δελτίο - Ενιαία αγορά: το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Ευρώπης σε έναν διαρκώς
μεταβαλλόμενο κόσμο
Ενημερωτικό δελτίο για τις πρωτοβουλίες για την Ενιαία Αγορά
Ανακοίνωση για την Ενιαία Αγορά: το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Ευρώπης σε έναν διαρκώς
μεταβαλλόμενο κόσμο
Δελτίο Τύπου σχετικά με την τυποποίηση
Ενημερωτικό δελτίο για την ψηφιακή ενιαία αγορά
Κοινή δήλωση με την ευκαιρία της 25ης επετείου της Ευρωπαϊκής Ενιαίας Αγοράς
________________________________________________________________________________
Η Επιτροπή αναλαμβάνει δράση για αποτελεσματικότερη τυποποίηση στην Ενιαία Αγορά
Βρυξέλλες, 22 Νοεμβρίου 2018
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της
αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και της ασφάλειας δικαίου κατά την εκπόνηση
εναρμονισμένων προτύπων, για την πλήρη λειτουργία της Ενιαίας Αγοράς.
Τα εν γένει προαιρετικά και καθοδηγούμενα από τη βιομηχανία πρότυπα —από το μέγεθος Α4
των χαρτιών έως την τεχνολογία 5G, μέσω των αερόσακων— μειώνουν το κόστος, προάγουν την
καινοτομία, διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφόρων συσκευών και υπηρεσιών,
και βοηθούν την πρόσβαση των επιχειρήσεων στις αγορές. Η ΕΕ διαθέτει εναρμονισμένα
πρότυπα σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως τα χημικά προϊόντα, τα προϊόντα δομικών
κατασκευών, τα καλλυντικά, η ασφάλεια των παιχνιδιών, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και οι
συσκευασίες. Με τις δράσεις που παρουσιάζονται σήμερα, η Επιτροπή ανταποκρίνεται στα
αιτήματα των ενδιαφερόμενων φορέων και αναλαμβάνει δράση για να διασφαλίσει ότι το
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ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίησης ανταποκρίνεται στις προκλήσεις των ραγδαίων τεχνολογικών
εξελίξεων, στις νεοεμφανιζόμενες οικονομικές τάσεις και τα νεοεμφανιζόμενα μοντέλα
ανάπτυξης, προωθώντας συγχρόνως τη συνέργεια με τα διεθνή και τα παγκόσμια πρότυπα.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6491_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Ανακοίνωση για τα εναρμονισμένα πρότυπα
Δελτίο Τύπου: Ενιαία Αγορά: το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της Ευρώπης σε έναν μεταβαλλόμενο
κόσμο
Δελτίο Τύπου: Το σχέδιο Γιούνκερ εν δράσει: για την ανάκαμψη των επενδύσεων στην Ευρώπη
________________________________________________________________________________
Έκθεση της Επιτροπής για την ανάπτυξη των φυτικών πρωτεϊνών στην ΕΕ
Βρυξέλλες, 22 Νοεμβρίου 2018
Σύμφωνα με την έκθεση, σημαντικοί τομείς τροφίμων και ζωοτροφών παρουσιάζουν
δυνατότητες για την ανάπτυξη των φυτικών πρωτεϊνών στην ΕΕ, λόγω της ζήτησης από τους
καταναλωτές.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα την έκθεσή της για την ανάπτυξη των φυτικών
πρωτεϊνών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έκθεση επανεξετάζει την κατάσταση όσον αφορά την
προσφορά και τη ζήτηση φυτικών πρωτεϊνών (όπως σπόρων ελαιοκράμβης, λιναρόσπορου,
φακής) στην ΕΕ και διερευνά τρόπους για την περαιτέρω ανάπτυξη της παραγωγής τους με
οικονομικό και περιβαλλοντικά ορθό τρόπο.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6495_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Έκθεση για την ανάπτυξη των φυτικών πρωτεϊνών στην Ευρώπη
Πρόγραμμα του συνεδρίου του 2018 για την ανάπτυξη των φυτικών πρωτεϊνών στην Ευρώπη
________________________________________________________________________________
Κατάσταση της υγείας στην ΕΕ: περισσότερη προστασία και πρόληψη για υγιέστερη και
μεγαλύτερη σε διάρκεια ζωή
Βρυξέλλες, 22 Νοεμβρίου 2018
Κατάσταση της υγείας στην ΕΕ: περισσότερη προστασία και πρόληψη για υγιέστερη και
μεγαλύτερη σε διάρκεια ζωή
Η κοινή έκθεση του 2018 με τίτλο Η υγεία με μια ματιά:Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), που δημοσιεύτηκε σήμερα,
δείχνει ότι η σταθερή αύξηση του προσδόκιμου ζωής έχει επιβραδυνθεί και ότι εξακολουθούν να
υφίστανται μεγάλα κενά μεταξύ και εντός των χωρών, γεγονός που οδηγεί στην περιθωριοποίηση
ιδίως των ατόμων με χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης. Η έκθεση αυτή βασίζεται σε συγκριτικές
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αναλύσεις της κατάστασης της υγείας των πολιτών της ΕΕ και των επιδόσεων των συστημάτων
υγείας των 28 κρατών μελών της ΕΕ, 5 υποψήφιων χωρών και 3 χωρών της ΕΖΕΣ.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6498_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες:
Περισσότερες πληροφορίες για την Κατάσταση της υγείας στην ΕΕ, μαζί με την έκθεση «Η υγεία
με μια ματιά: Ευρώπη 2018» διατίθενται εδώ.
Ακολουθήστε μας στο Twitter: @V_Andriukaitis @EU_Health
________________________________________________________________________________
Σταματήστε τη βία κατά των γυναικών: Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ύπατης
Εκπροσώπου σχετικά με τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών
Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2018
«Υπό το πρίσμα της Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών,
επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών και των
κοριτσιών.
Η βία κατά τον γυναικών αποτελεί σοβαρή παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ωστόσο
εξακολουθεί να είναι διαδεδομένη σε όλο τον κόσμο. Η αντίληψη ότι η παρενόχληση ή η βία προς
τις γυναίκες είναι κανονική και αποδεκτή είναι λανθασμένη και πρέπει να αλλάξει. Έχουμε όλοι
την ευθύνη να πούμε «όχι», να απορρίψουμε ανοιχτά τις πράξεις βίας ή παρενόχλησης και να
σταθούμε δίπλα στα θύματα.
Η βία κατά των γυναικών εμφανίζεται παντού: στο σπίτι, στην εργασία, στα σχολεία και στα
πανεπιστήμια, στον δρόμο, στα δημόσια μέσα μεταφοράς και το διαδίκτυο. Μπορεί να συμβεί σε
οποιαδήποτε γυναίκα, και κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει τη γενικότερη ευημερία της και να την
αποτρέψει από το να συμμετέχει πλήρως στην κοινωνία. Σχεδόν οι μισές γυναίκες στην
Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν υποστεί λεκτική, σωματική ή διαδικτυακή σεξουαλική παρενόχληση.
Σύμφωνα με τη Eurostat, το 80 % των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων στην ΕΕ είναι γυναίκες.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6501_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη βία κατά των γυναικών
________________________________________________________________________________
Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνει ότι οι πολίτες ανησυχούν για τις παρεμβάσεις
πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές
Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2018
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφιερώνει το ετήσιο συνέδριό της για τα θεμελιώδη δικαιώματα στο
θέμα «Δημοκρατία στην ΕΕ» σε μια περίοδο κατά την οποία οι Ευρωπαίοι ανησυχούν για τις
παρεμβάσεις στις εκλογές.
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Μια νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύτηκε σήμερα παρέχει διαφωτιστικά στοιχεία
σχετικά με τις προσδοκίες των Ευρωπαίων για τις ευρωπαϊκές εκλογές του Μαΐου 2019 και το τι
θα μπορούσε να τους παροτρύνει να ψηφίσουν. Δείχνει επίσης ότι στην πλειονότητά τους οι
πολίτες της ΕΕ ανησυχούν για το γεγονός ότι τα φαινόμενα των εκστρατειών
παραπληροφόρησης, των παραβιάσεων δεδομένων και κυβερνοεπιθέσεων θα επηρεάσουν τις
εκλογικές διαδικασίες.
Το ετήσιο συμπόσιο για τα θεμελιώδη δικαιώματα για το 2018 συγκεντρώνει πολιτικούς,
ερευνητές, δημοσιογράφους, ΜΚΟ και ακτιβιστές για να αναζητήσουν τρόπους ώστε να κάνουμε
τις δημοκρατίες μας πιο ανθεκτικές και χωρίς αποκλεισμούς, τρόπους για να στηρίξουμε την
κοινωνία των πολιτών και να διασφαλίσουμε καλύτερα ελεύθερες και αδιάβλητες εκλογές.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6522_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Το Ευρωβαρόμετρο για τη Δημοκρατία και τις Εκλογές – έκθεση και ενημερωτικά δελτία
Η κατάσταση της Ένωσης το 2018: Διασφάλιση ελεύθερων και δίκαιων ευρωπαϊκών εκλογών
Ετήσιο συμπόσιο για τα θεμελιώδη δικαιώματα για το 2018
________________________________________________________________________________
Μεταρρύθμιση του ΠΟΕ: οι προτάσεις της ΕΕ για τη λειτουργία του δευτεροβάθμιου
δικαιοδοτικού οργάνου
Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2018
Σήμερα, η ΕΕ μαζί με άλλα μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) –την Αυστραλία,
τον Καναδά, την Κίνα, την Ισλανδία, την Ινδία, την Κορέα, το Μεξικό, τη Νέα Ζηλανδία, τη
Νορβηγία, τη Σινγκαπούρη και την Ελβετία– έδωσαν στη δημοσιότητα την πρότασή τους για
συγκεκριμένες αλλαγές, ώστε να ξεπεραστεί το σημερινό αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί στο
δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ.
Η πρόταση θα παρουσιαστεί στη σύνοδο του Γενικού Συμβουλίου του ΠΟΕ στις 12 Δεκεμβρίου.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6529_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Σύνδεσμος προς τις προτάσεις της ΕΕ στον ΠΟΕ
Οι αρχικές ιδέες της ΕΕ για τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ, όπως δημοσιεύτηκαν στις 18 Σεπτεμβρίου
________________________________________________________________________________
Μελέτη: To εμπόριο στηρίζει πάνω από 36 εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε όλη την ΕΕ
Βρυξέλλες, 27 Νοεμβρίου 2018
Σε δύο νέες μελέτες που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζεται η αυξανόμενη
σημασία των ενωσιακών εξαγωγών για τις ευκαιρίες απασχόλησης στην Ευρώπη και αλλού.
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Οι ενωσιακές εξαγωγές προς τον υπόλοιπο κόσμο είναι πιο σημαντικές παρά ποτέ, καθώς
στηρίζουν 36 εκατομμύρια θέσεις εργασίας σε όλη την Ευρώπη, κατά δύο τρίτα περισσότερες
απ' ό,τι το 2000. 14 εκατομμύρια από τις θέσεις αυτές καταλαμβάνονται από γυναίκες.
Επιπλέον, οι ενωσιακές εξαγωγές προς τον υπόλοιπο κόσμο δημιουργούν 2,3 τρισεκατομμύρια
ευρώ προστιθέμενης αξίας στην ΕΕ.
Από την έναρξη της θητείας της τρέχουσας Επιτροπής το 2014, ο αριθμός θέσεων εργασίας που
στηρίζονται από τις εξαγωγές έχει αυξηθεί κατά 3,5 εκατομμύρια. Οι θέσεις αυτές αμείβονται
κατά μέσο όρο κατά 12 % περισσότερο απ' ό,τι οι θέσεις στην υπόλοιπη οικονομία.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6531_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Το ενημερωτικό σημείωμα με αναλυτικότερες διαπιστώσεις
Διαδραστικός χάρτης (28 ενημερωτικά δελτία ανά χώρα και 1 ενημερωτικό δελτίο για την ΕΕ):
πόσες θέσεις εργασίας στηρίζουν οι εξαγωγές στη χώρα σας;
Πλήρης μελέτη – στοιχεία και γραφήματα
Μελέτη για το εμπόριο και το εισόδημα
Economist's note – τα στοιχεία της μελέτης, με επεξήγηση
Έκθεση του 2015
Ημέρα Ευρωπαϊκής Εμπορικής Πολιτικής - σελίδα της εκδήλωσης
________________________________________________________________________________
Η Επιτροπή απευθύνει έκκληση για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη έως το 2050*
Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2018
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα ένα στρατηγικό μακρόπνοο όραμα για μια
ευημερούσα, σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 2050 –
Καθαρός πλανήτης για όλους.
Η στρατηγική δείχνει πώς η Ευρώπη μπορεί να δείξει τον δρόμο για την κλιματική
ουδετερότητα, επενδύοντας σε ρεαλιστικές τεχνολογικές λύσεις, στην ισχυροποίηση των
πολιτών και ευθυγραμμίζοντας τη δράση της σε βασικούς τομείς, όπως η βιομηχανική
πολιτική, η χρηματοδότηση ή η έρευνα —ενώ παράλληλα θα εξασφαλίζεται η κοινωνική
δικαιοσύνη για μια δίκαιη μετάβαση.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6543_el.pdf
Για περισσότερες πληροφορίες
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Μακροπρόθεσμη στρατηγική για έναν καθαρό πλανήτη για όλους
Ενημερωτικό δελτίο για τη μακροπρόθεσμη στρατηγική μείωσης των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου
Ενημερωτικό δελτίο για τη μετάβαση της οικονομίας
Ενημερωτικό δελτίο για τη μετάβαση της βιομηχανίας
Ενημερωτικό δελτίο για τη μετάβαση της κοινωνίας
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Καθαρός πλανήτης για όλους: η μακροπρόθεσμη στρατηγική στον ιστότοπο της ΓΔ CLIMA,
συμπεριλαμβανομένου του κειμένου της ανακοίνωσης της Επιτροπής
Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 479 Το Μέλλον της Ευρώπης
Έκθεση της ομάδας υψηλού επίπεδου για την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία σχετικά με τρόπους
απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές
________________________________________________________________________________
Η Επιτροπή παρουσιάζει έκθεση προόδου σχετικά με τη μείωση των κινδύνων στην Τραπεζική
Ένωση και ζητά ταχύτερη πρόοδο για την Ένωση Κεφαλαιαγορών ενόψει των συνεδριάσεων
των ηγετών της ΕΕ
Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2018
Σήμερα, η Επιτροπή προβαίνει σε απολογισμό των τελευταίων εξελίξεων όσον αφορά τη μείωση
των κινδύνων στον τραπεζικό τομέα και την επιτευχθείσα πρόοδο προς ένα ακόμη πιο
ολοκληρωμένο και σταθερό χρηματοπιστωτικό σύστημα στην ΕΕ.
Η χρηματοπιστωτική σταθερότητα έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία έτη και η μείωση των
κινδύνων στον τραπεζικό τομέα της ΕΕ συνεχίζεται με σταθερό ρυθμό, όπως τονίστηκε από την
Επιτροπή σε δύο ανακοινώσεις που εξέδωσε ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του
Δεκεμβρίου και της συνόδου κορυφής για το ευρώ, όπου αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για
την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης. Παράλληλα, οι
προσπάθειες για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και ολοκλήρωση πρέπει να συνεχιστούν, και
είναι πλέον καιρός να συμφωνήσουν οι συννομοθέτες σε όλα τα βασικά εκκρεμή ζητήματα.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6548_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες :
Ένωση Κεφαλαιαγορών - Ερωτήσεις και απαντήσεις
Τρίτη έκθεση προόδου για τη μείωση των κινδύνων και για τις πτωτικές τάσεις όσον αφορά τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια – Ερωτήσεις και απαντήσεις
Ενημερωτικό δελτίο για την Ένωση Κεφαλαιαγορών
Ενημερωτικό δελτίο για τη μείωση των κινδύνων στην Τραπεζική Ένωση
Τρίτη έκθεση προόδου για τη μείωση των κινδύνων και για τις πτωτικές τάσεις όσον αφορά τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια
Ανακοίνωση για την Ένωση Κεφαλαιαγορών
________________________________________________________________________________
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει απαράδεκτο το αίτημα για τη
διεξαγωγή δημοψηφίσματος της ΕΕ σχετικά με την παραμονή ή την αποχώρηση του Ηνωμένου
Βασιλείου
Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2018
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να μην καταχωριστεί μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία
Πολιτών με τίτλο «Πανενωσιακό δημοψήφισμα σχετικά με το κατά πόσον οι Ευρωπαίοι πολίτες
επιθυμούν να παραμείνει ή να αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο!».
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Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν πληρούνταν οι όροι για την καταχώριση της πρωτοβουλίας αυτής,
δεδομένου ότι το ζήτημα δεν εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητας της ΕΕ.
Η πρωτοβουλία ορίζει ότι: «Όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να
εκφράσουν την πολιτική γνώμη τους, σχετικά με το κατά πόσον επιθυμούν να παραμείνει το
Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.» Οι διοργανωτές ζητούν από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή να «υποστηρίξει αυτήν την έρευνα της κοινής γνώμης που δίνει σε όλους τους
Ευρωπαίους πολίτες, και στα 28 κράτη μέλη, τη δυνατότητα να εκφράσουν τη γνώμη τους για το
αν επιθυμούν να συμβεί το Brexit ή όχι.» Το άρθρο 50 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) επιτρέπει ρητά σε κάθε κράτος μέλος να αποχωρήσει από την Ένωση
σύμφωνα με τους εσωτερικούς συνταγματικούς του κανόνες. Αν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
εκφράζει τη λύπη της για την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, σέβεται το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6581_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
ΕΠΠ που βρίσκονται στο στάδιο της συγκέντρωσης υπογραφών
Ιστότοπος ΕΠΠ
Κανονισμός ΕΠΠ
________________________________________________________________________________
Discover EU: 12.000 ταξιδιωτικές κάρτες προσφέρονται σε νέους και νέες ηλικίας 18 ετών για
να ανακαλύψουν την Ευρώπη το 2019
Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2018
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκηρύσσει δεύτερο διαγωνισμό για το DiscoverEU. Από σήμερα στις
12:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) μέχρι την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου στις 12:00 (ώρα Κεντρικής
Ευρώπης) οι νέοι και νέες 18 ετών μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν ταξιδιωτική
κάρτα ώστε να ανακαλύψουν την Ευρώπη το ερχόμενο καλοκαίρι.
Ο διαγωνισμός αυτός ακολουθεί τον επιτυχημένο πρώτο γύρο αιτήσεων, ο οποίος έδωσε σε
15.000 νέους και νέες τη δυνατότητα να ταξιδέψουν στην Ευρώπη από τον Ιούλιο έως τον
Οκτώβριο του 2018. Πολλοί από αυτούς συμμετείχαν στις εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα κατά τη
διάρκεια του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6530_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας, καθώς και
στη σελίδα της Ευρωπαϊκής Πύλης της Νεολαίας στο Facebook και στον λογαριασμό Twitter της
Ευρωπαϊκής Πύλης της Νεολαίας.
Ε&Α 2ου γύρου του DiscoverEU
DiscoverEU factsheet
________________________________________________________________________________
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία 2018: Δήλωση της επιτρόπου κ. Τίσεν
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Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2018
Ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία που διοργανώνεται κάθε χρόνο στις 3
Δεκεμβρίου, η επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας
Εργατικού Δυναμικού κ. Μαριάν Τίσεν, δήλωσε:
«Πέρυσι, δήλωσα ότι επιθυμία μου ήταν να γίνει το 2018 έτος υλοποίησης της ευρωπαϊκής
πράξης για την προσβασιμότητα. Νιώθω μεγάλη ικανοποίηση που η επιθυμία μου έγινε
πραγματικότητα, καθώς πριν από λίγες εβδομάδες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο
κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία, η οποία πρόκειται να οριστικοποιηθεί τις επόμενες
εβδομάδες.
Η συμφωνία θα βελτιώσει τη ζωή περισσότερων από 80 εκατομμύρια Ευρωπαίων με αναπηρία.
Σύντομα, θα έχουν στη διάθεσή τους πιο προσβάσιμα προϊόντα και υπηρεσίες, όπως τηλέφωνα,
υπολογιστές, ηλεκτρονικά βιβλία και ηλεκτρονικό εμπόριο. Το γεγονός αυτό θα καταστήσει την
Ευρωπαϊκή Ένωση τη μεγαλύτερη αγορά του κόσμου για προσβάσιμα προϊόντα και υπηρεσίες,
αποτελεί δε απτό αποτέλεσμα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τα άτομα με αναπηρία 2010-2020,
η οποία αποσκοπεί να δημιουργήσει μια Ευρώπη χωρίς φραγμούς για όλους τους Ευρωπαίους
πολίτες.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6603_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Βασικά προϊόντα και υπηρεσίες καθίστανται προσβάσιμα σε ολόκληρη την ΕΕ: Δήλωση της
επιτρόπου κ. Τίσεν μετά την προσωρινή συμφωνία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ
Δελτίο Τύπου: Η Επιτροπή προτείνει να καταστούν τα προϊόντα και οι υπηρεσίες περισσότερο
προσβάσιμα για τα άτομα με αναπηρία
Διάσκεψη 2018 για την ευρωπαϊκή ημέρα ατόμων με αναπηρία:
Δικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα άτομα με αναπηρία
Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης
Είδηση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων σχετικά με την ισότητα των
φύλων όσον αφορά τις γυναίκες με αναπηρία
Ακολουθήστε την επίτροπο κ. Μαριάν Τίσεν στο Facebook και στο Twitter, #EUdisability
Εγγραφείτε συνδρομητές στο ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την κοινωνική ένταξη, το οποίο αποστέλλεται δωρεάν
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
________________________________________________________________________________
Ψηφιακή Ενιαία Αγορά: Nέοι κανόνες της ΕΕ επιτρέπουν στους Ευρωπαίους να
πραγματοποιούν τις αγορές τους ηλεκτρονικά χωρίς σύνορα
Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2018
Στις 3 Δεκεμβρίου 2018 τίθεται σε ισχύ ο νέος κανονισμός που προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή τον Μάιο του 2016, προκειμένου να τεθεί τέλος στον αδικαιολόγητο γεωγραφικό
αποκλεισμό στο διαδίκτυο. Οι Ευρωπαίοι δεν θα χρειάζεται να ανησυχούν μήπως τους
αποκλείσει ή τους εκτρέψει κάποιος ιστότοπος, απλώς και μόνο επειδή οι ίδιοι ή η πιστωτική
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τους κάρτα προέρχονται από άλλη χώρα. Όπου κι αν βρίσκονται στην ΕΕ, θα μπορούν να έχουν
πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες μέσω διαδικτύου.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6626_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με το πώς μπορείτε να επωφεληθείτε στο έπακρο ως καταναλωτής
από το ηλεκτρονικό εμπόριο στην ΕΕ.
Σύντομος οδηγός σχετικά με τους κανόνες για τον γεωγραφικό αποκλεισμό για τους
διαδικτυακούς πωλητές
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον γεωγραφικό αποκλεισμό με πληροφορίες για τις
εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για την επιβολή των νέων κανόνων και την παροχή πρακτικής
βοήθειας στους καταναλωτές
Πολιτική συμφωνία για τον τερματισμό του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού
Πολιτική συμφωνία για να καταστεί η διασυνοριακή παράδοση δεμάτων πιο προσιτή οικονομικά
Πολιτική συμφωνία για τους απλούστερους και πιο αποτελεσματικούς κανόνες ΦΠΑ για τις
διαδικτυακές εταιρείες
________________________________________________________________________________
Η ΕΕ εγκρίνει εκταμίευση 500 εκατ. ευρώ για μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στην
Ουκρανία
Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2018
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξ ονόματος της ΕΕ, ενέκρινε σήμερα την πρώτη εκταμίευση ύψους 500
εκατ. ευρώ από το νέο πρόγραμμα μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής (ΜΧΣ) προς
την Ουκρανία.
Με αυτήν την εκταμίευση, η συνολική μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της ΕΕ προς
την Ουκρανία από το 2014 θα ανέλθει σε €3,3 δισ., το μεγαλύτερο ποσό παρόμοιας βοήθειας
που έχει δοθεί σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6600_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της ΕΕ στην Ουκρανία
Mακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή της ΕΕ και οικονομική ανάλυση σχετικά με τις
γειτονικές χώρες της ΕΕ
Σχέσεις ΕΕ-Ουκρανίας
Ιστότοπος της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ουκρανία
________________________________________________________________________________
Βραδιά ευρωπαϊκού κινηματογράφου: 34 πόλεις της ΕΕ προσφέρουν δωρεάν προβολές
ευρωπαϊκών ταινιών
Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2018
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Η πρώτη βραδιά ευρωπαϊκού κινηματογράφου θα πραγματοποιηθεί στις 3-7 Δεκεμβρίου 2018 σε
ολόκληρη την ΕΕ και αναμένεται να προσελκύσει πάνω από 7200 άτομα.
Η πρωτοβουλία «βραδιά ευρωπαϊκού κινηματογράφου» ξεκίνησε ως μέρος του
υποπρογράμματος MEDIA του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», το οποίο στηρίζει τον
ευρωπαϊκό οπτικοακουστικό τομέα τα τελευταία 27 χρόνια. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί να δείξει
τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ όχι μόνο συμβάλλει στην ανάπτυξη του δημιουργικού και
πολιτιστικού κλάδου της Ευρώπης, αλλά και ωφελεί την κοινωνία μας στο σύνολό της. Με
περίπου 50 δωρεάν προβολές που έχουν προγραμματιστεί σε όλη την ΕΕ από τις 3 έως τις 7
Δεκεμβρίου, ο στόχος αυτής της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να φέρει την
Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες, τιμώντας παράλληλα τον πλούτο του ευρωπαϊκού
κινηματογράφου.
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6621_el.pdf
Περισσότερες πληροφορίες
Περισσότερες πληροφορίες και ενημερωτικό δελτίο για τη βραδιά ευρωπαϊκού κινηματογράφου
Σύνδεση με διαδραστικό χάρτη όλων των προβολών και των κινηματογραφικών αιθουσών που
συμμετέχουν στην πρωτοβουλία
Ενημερωτικό δελτίο για το υποπρόγραμμα MEDIA του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη»
στον προϋπολογισμό της ΕΕ την περίοδο 2021-2027
Ενημερωτικό δελτίο για τη στήριξη των ντοκιμαντέρ από το υποπρόγραμμα MEDIA
Έκθεση παρακολούθησης MEDIA 2017
Ενημερωτικό δελτίο: Διαδικτυακό ευρετήριο ευρωπαϊκών ταινιών
Ιστότοπος του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
EUROPE DIRECT – INFORMATION CENTER (EDIC)
Οδός : Π. Πετρουτσόπουλου 10
Τ.Κ. : 453 33, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Ώρες λειτουργίας για το κοινό :
Δευτέρα ως Παρασκευή από 08:00 – 14:00

Τηλ. : 2651 607 231
URL : www.edic.gr, www.europedirect.gr
email : info@edic.gr
Facebook: www.facebook.com/EuropeDirect.Epirus.Ioannina

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ
και για τα 28 κράτη μέλη : 00 800 6 7 8 9 10 11
________________________________________________________________________________
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

http://europa.eu/

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

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

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ στην ΕΛΛΑΔΑ

http://ec.europa.eu/greece/index_el.htm

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

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

ΓΡΑΦΕΙΟ του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ στην
ΕΛΛΑΔΑ

http://www.europarl.gr/el

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

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

Η Ευρώπη σου: ΠΟΛΙΤΕΣ
Βοήθεια και συμβουλές προς τους υπηκόους της ΕΕ
και τις οικογένειες τους.

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

Η Ευρώπη σου: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη.

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

________________________________________________________________________________
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