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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  
 

1. Βιομηχανική πολιτική: συστάσεις για την υποστήριξη του ηγετικού ρόλου της Ευρώπης σε 
έξι στρατηγικούς επιχειρηματικούς τομείς. 
 

2. Erasmus+: Το 2020 η ΕΕ θα επενδύσει πάνω από 3 δισ. ευρώ προκειμένου οι νέοι 
Ευρωπαίοι να μπορούν να πραγματοποιούν σπουδές ή κατάρτιση στο εξωτερικό. 
 

3. Ιστορική συμφωνία προστατεύει 100 ευρωπαϊκές γεωγραφικές ενδείξεις στην Κίνα 
 

4. DiscoverEU: Ερωτήσεις και απαντήσεις. 
 

5. Φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις του 2019: μια πορεία γεμάτη προκλήσεις. 
 

6. DiscoverEU: 20.000 ταξιδιωτικές κάρτες προσφέρονται σε νέους και νέες ηλικίας 18 ετών 
για να ανακαλύψουν την Ευρώπη το ερχόμενο καλοκαίρι. 
 

7. Δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής κ. Ζαν - Κλοντ Γιούνκερ για την 30ή επέτειο της 
ειρηνικής επανάστασης της 9ης Νοεμβρίου 1989. 
 

8. Εμπόριο: Η συμφωνία ΕΕ- Σιγκαπούρης τίθεται σε ισχύ στις 21 Νοεμβρίου 2019. 
 

9. Περισσότερα εφόδια για το σύστημα ΦΠΑ της ΕΕ ώστε να αντιμετωπίσει την απάτη στο 
ηλεκτρονικό εμπόριο και να συμβάλει στην ανάπτυξη των μικρών επιχειρήσεων. 
 

10. Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης: νέες ευκαιρίες για τους νέους το 2020. 

 

11. 10η επέτειος του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. 
 

12. Εμβόλιο κατά του ιού Ebola: η Επιτροπή χορηγεί την πρώτη άδεια κυκλοφορίας. 
 

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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13. Η Επιτροπή εγκαινιάζει την επέκταση «.ευ» που επιτρέπει τα domain names σε πλήρη 
ελληνική γραφή. 
 

14. Προσαρμογές στις ονομασίες των χαρτοφυλακίων ορισθέντων επιτρόπων. 

 

15. Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το Βραβείο «Jan Amos Comenius για 

διδασκαλία υψηλής ποιότητας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση.»  

 

16. Η Επιτροπή και ο ΟΟΣΑ παρουσιάζουν συστάσεις για να βοηθήσουν χώρες και περιφέρειες 
της ΕΕ να επιτύχουν τη βιομηχανική μετάβαση. 
 

17. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κινεί, ενώπιον του ΠΟΕ, διαδικασία επίλυσης εμπορικής διαφοράς 
κατά της Κολομβίας για την επιβολή αθέμιτων δασμών στις κατεψυγμένες τηγανητές 
πατάτες. 
 

18. ΚΩΣ, Ελλάδα: τίθεται σε δοκιμή σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι 
 

19. Παγκόσμια Εβδομάδα Ενημέρωσης για τα Αντιβιοτικά 2019. 
 

20. Συμφωνία επί του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2020: Αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής και υλοποίηση των άλλων προτεραιοτήτων της ΕΕ. 
 

21. 200 εκατ. ευρώ για την προώθηση των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων διατροφής 
εντός και εκτός της ΕΕ. 
 

22. Πρώτες ύλες: η Επιτροπή εγκαινιάζει νέα διαδικτυακή πύλη για τη στήριξη της υπεύθυνης 
προμήθειας πρώτων υλών από τις επιχειρήσεις. 
 

23. Φθινοπωρινή δέσμη κειμένων για τα δημόσια οικονομικά: η Επιτροπή εκδίδει γνώμες 
σχετικά με τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων της ζώνης του ευρώ. 
 

24. Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου: Η πλειονότητα των πολιτών της ΕΕ είναι θετικοί όσον 
αφορά το διεθνές εμπόριο. 
 

25. Έναρξη ισχύος της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ- Σιγκαπούρης. 
 

26. Η ΕΕ ασκεί νομική προσφυγή στο πλαίσιο του ΠΟΕ κατά των ινδονησιακών περιορισμών 
για πρώτες ύλες. 
 

27. Σταματήστε τη βία κατά των γυναικών: Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ύπατης 
Εκπροσώπου. 
 

28. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή επανεντάσσει την Ελλάδα στον κατάλογο των χωρών με 
«εμπορεύσιμους κινδύνους» για βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων από 
την 1η Ιανουαρίου 2020.  
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29. Νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου δείχνει ότι: Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι η 
ΕΕ θα πρέπει να προτείνει πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
αφορούν την ποιότητα του αέρα. 
 

30. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λόγω 
μη ανάκτησης ασυμβίβαστων κρατικών ενισχύσεων από τη μεταλλευτική εταιρεία ΛΑΡΚΟ. 
 

31. Η Επιτροπή παραπέμπει τη Δανία στο Δικαστήριο επειδή δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις 
της όσον αφορά την ονομασία «Φέτα.» 
 

32. Δέσμη παραβάσεων Νοεμβρίου: κυριότερες αποφάσεις. 
 

33. Περισσότεροι από τους μισούς καταναλωτές λαμβάνουν υπόψη τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις όταν πραγματοποιούν αγορές, σύμφωνα με νέα έρευνα. 
 

34. Προς την κλιματική ουδετερότητα: οι συστάσεις ομάδας εμπειρογνωμόνων θα βοηθήσουν 
τις ενεργοβόρες βιομηχανίες να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ έως το 2050. 
 

35. Η κατάσταση της υγείας στην ΕΕ: Η στροφή προς την πρόληψη και την πρωτοβάθμια 
περίθαλψη είναι η σημαντικότερη τάση που καταγράφεται σε όλες τις χώρες. 
 

36. Οι Ευρωπαίοι δείχνουν πρωτοφανή υποστήριξη για το ευρώ. 
 

37. Η Βαρσοβία αναδείχθηκε νικήτρια του Βραβείου Προσβάσιμης Πόλης 2020, επειδή έγινε 
πιο προσβάσιμη για τα άτομα με αναπηρία. 
 

38. Επανεξέταση της αγοράς περιαγωγής: η χρήση κινητών τηλεφώνων στο εξωτερικό έχει 
αυξηθεί κατακόρυφα μετά την κατάργηση των τελών περιαγωγής στην ΕΕ. 
 

39. Βραδιά ευρωπαϊκού κινηματογράφου 2019: δωρεάν προβολές αναδεικνύουν τις 
καλύτερες ευρωπαϊκές ταινίες. 
 

40. Αλβανία: Η ΕΕ κινητοποιεί πρόσθετη στήριξη έκτακτης ανάγκης μετά τους φονικούς 
σεισμούς. 

________________________________________________________________________________ 
 
1. Βιομηχανική πολιτική: συστάσεις για την υποστήριξη του ηγετικού ρόλου της Ευρώπης σε έξι 
στρατηγικούς επιχειρηματικούς τομείς 

Βρυξέλλες, 5 Νοεμβρίου 2019 

Η Επιτροπή δημοσιεύει συστάσεις από ομάδα εμπειρογνωμόνων, το «στρατηγικό φόρουμ για τα 
σημαντικά έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος», που αποσκοπούν στο να τονώσουν την 
ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και τον ηγετικό της ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο σε έξι 
στρατηγικούς και μελλοντοστραφείς βιομηχανικούς τομείς: συνδεδεμένα, καθαρά και αυτόνομα 
οχήματα· τεχνολογίες και συστήματα υδρογόνου· έξυπνη υγεία· βιομηχανικό διαδίκτυο των 
πραγμάτων· βιομηχανία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών· και κυβερνοασφάλεια. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/37824
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https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6204_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Ενημερωτικό δελτίο 
Πλήρης έκθεση 
Βιομηχανία 2030 – Ενημερωτικό δελτίο 
Βιομηχανία 2030 – Έκθεση 
________________________________________________________________________________ 

2. Erasmus+: Το 2020 η ΕΕ θα επενδύσει πάνω από 3 δισ. ευρώ προκειμένου οι νέοι Ευρωπαίοι 
να μπορούν να πραγματοποιούν σπουδές ή κατάρτιση στο εξωτερικό 

Βρυξέλλες, 5 Νοεμβρίου 2019 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2020 για το 
πρόγραμμα Erasmus+. Το 2020 είναι το τελευταίο έτος του τρέχοντος προγράμματος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κινητικότητα και τη συνεργασία στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη 
νεολαία και τον αθλητισμό. 

Ο αναμενόμενος προϋπολογισμός ύψους άνω των 3 δισ. ευρώ, που αντιπροσωπεύει αύξηση 
κατά 12 % σε σύγκριση με το 2019, θα προσφέρει στους νέους Ευρωπαίους ακόμη περισσότερες 
ευκαιρίες για σπουδές, κατάρτιση ή απόκτηση επαγγελματικής πείρας στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο 
της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του 2020, η Επιτροπή θα δρομολογήσει δεύτερο πιλοτικό 
έργο για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Επιπλέον, η ΕΕ έχει ως στόχο να δημιουργήσει 35 000 
ευκαιρίες συμμετοχής Αφρικανών φοιτητών και προσωπικού στο πρόγραμμα, στο πλαίσιο της 
Συμμαχίας Αφρικής-Ευρώπης για βιώσιμες επενδύσεις και θέσεις εργασίας 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6218_en.pdf 
https://ec.europa.eu/greece/news/20191105_2__el 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Erasmus+ 
Οδηγός του προγράμματος Erasmus+ 
Erasmus+ 
________________________________________________________________________________ 

3. Ιστορική συμφωνία προστατεύει 100 ευρωπαϊκές γεωγραφικές ενδείξεις στην Κίνα 

Βρυξέλλες, 6 Νοεμβρίου 2019 

Η ΕΕ και η Κίνα ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις για μια διμερή συμφωνία προστασίας 100 
ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων στην Κίνα και 100 κινεζικών γεωγραφικών ενδείξεων στην 
ΕΕ από τις απομιμήσεις και τον σφετερισμό. Αυτή η ιστορική συμφωνία αναμένεται να αποφέρει 
αμοιβαία εμπορικά οφέλη και να δημιουργήσει ζήτηση για προϊόντα υψηλής ποιότητας και στις 
δύο πλευρές. Ανταποκρινόμενη στη δέσμευση που αναλήφθηκε κατά την τελευταία σύνοδο 
κορυφής ΕΕ–Κίνας τον Απρίλιο του 2019, η ως άνω συμφωνία αποτελεί απτό παράδειγμα 
συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, και 
αντανακλά την ανοικτή στάση και την προσήλωση αμφοτέρων των πλευρών στους διεθνείς 
κανόνες ως βάση των εμπορικών σχέσεων. 

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6204_el.pdf
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/37825
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/37824
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/36122
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/36468
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1572940260287&uri=OJ:JOC_2019_373_R_0006
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_el
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area/european-universities-initiative_el
https://ec.europa.eu/commission/africaeuropealliance_en
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6218_en.pdf
https://ec.europa.eu/greece/news/20191105_2__el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1572940260287&uri=OJ:JOC_2019_373_R_0006
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_el
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2055_el.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2055_el.htm
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6200_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Κοινό ανακοινωθέν Τύπου από τον επίτροπο Φιλ Χόγκαν και τον υπουργό Zhong Shan σχετικά με 
τη λήξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης της Λαϊκής 
Δημοκρατίας της Κίνας για συμφωνία συνεργασίας σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις και την 
προστασία των ενδείξεων αυτών 
Κατάλογος των προστατευόμενων ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων 
Κατάλογος των προστατευόμενων κινεζικών γεωγραφικών ενδείξεων 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τη συμφωνία 
100 Ευρωπαϊκές γεωγραφικές ενδείξεις υποψήφιες για προστασία στην Κίνα 
Εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων μεταξύ ΕΕ και Κίνας 
________________________________________________________________________________ 

4. DiscoverEU: Ερωτήσεις και απαντήσεις 

Βρυξέλλες, 7 Νοεμβρίου 2019 

Τι είναι το DiscoverEU; 
Το DiscoverEU αποτελεί πρωτοβουλία της ΕΕ που προσφέρει σε νέους και νέες ηλικίας18 ετών 
μια ταξιδιωτική εμπειρία που θα τους επιτρέψει να επωφεληθούν από το δικαίωμα ελεύθερης 
κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να ανακαλύψουν την ποικιλομορφία των περιφερειών της 
Ευρώπης, να απολαύσουν τον πολιτιστικό της πλούτο και να έλθουν σε επαφή με ανθρώπους 
από όλη την ήπειρο. Ταυτόχρονα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν 
καλύτερα τον εαυτό τους, να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να βελτιώσουν βασικές ικανότητες, 
όπως η επίλυση προβλημάτων και η γνώση ξένων γλωσσών. 
 
Γιατί δεν προσφέρετε την ευκαιρία αυτή σε όλους τους δεκαοκτάχρονους; 
Στόχος είναι να δοθεί σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό νέων η ευκαιρία να επωφεληθούν 
από το DiscoverEU. Ωστόσο, με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό των 16 εκατ. ευρώ, δεν είναι 
δυνατό να προσφερθούν ταξιδιωτικές κάρτες σε όλους τους νέους ηλικίας 18 ετών στην Ευρώπη. 

Μετά το τεράστιο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε μέχρι σήμερα και τα θετικά σχόλια που 
διατύπωσε η συντριπτική πλειονότητα των νέων που συμμετείχαν, η Επιτροπή επιθυμεί να 
αναπτύξει την πρωτοβουλία DiscoverEU, ανοίγοντάς την περισσότερο σε μειονεκτούσες ομάδες 
και δίνοντας περισσότερη έμφαση στη μαθησιακή της διάσταση σύμφωνα με τους γενικούς 
στόχους του μελλοντικού προγράμματος Erasmus.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_QANDA-19-6227_el.pdf 
  
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου 
Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας 
________________________________________________________________________________ 

5. Φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις του 2019: μια πορεία γεμάτη προκλήσεις 

Βρυξέλλες, 7 Νοεμβρίου 2019 

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6200_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/system/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/statement-commissioner-hogan-china-gis_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/system/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/statement-commissioner-hogan-china-gis_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/system/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/statement-commissioner-hogan-china-gis_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/system/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/statement-commissioner-hogan-china-gis_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/system/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/eu-100-list-of-gis-eu-china-agreement_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/system/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/china-100-named-products-eu-china-agreement_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/infographic-factsheet-eu-china-agreement_en.pdf
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1507_el.htm
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/agrifood-china_en.pdf
https://europa.eu/rapid/press-release_QANDA-19-6227_el.pdf
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6219_en.htm
https://europa.eu/youth/travelling_el
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Η ευρωπαϊκή οικονομία διανύει πλέον το έβδομο έτος μιας αδιάλειπτης αναπτυξιακής πορείας 
και η μεγέθυνση της οικονομίας προβλέπεται να συνεχιστεί το 2020 και το 2021. Οι αγορές 
εργασίας παραμένουν ισχυρές και η ανεργία συνεχίζει την πτωτική πορεία της. Ωστόσο, το 
εξωτερικό περιβάλλον έχει καταστεί πολύ λιγότερο υποστηρικτικό και η αβεβαιότητα αυξάνεται. 
Αυτό επηρεάζει ιδιαίτερα τον τομέα της μεταποίησης, ο οποίος υφίσταται επίσης διαρθρωτικές 
αλλαγές. Ως εκ τούτου, η ευρωπαϊκή οικονομία φαίνεται να βαδίζει προς μια παρατεταμένη 
περίοδο πιο υποτονικής ανάπτυξης και ήπιου πληθωρισμού. 

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της ζώνης του ευρώ προβλέπεται πλέον να αυξηθεί κατά 
1,1 % το 2019 και κατά 1,2 % το 2020 και το 2021. Σε σύγκριση με τις θερινές οικονομικές 
προβλέψεις του 2019 (που δημοσιεύθηκαν τον Ιούλιο), οι προβλέψεις για την ανάπτυξη 
αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες το 2019 (από 1,2 %) και κατά 0,2 
ποσοστιαίες μονάδες το 2020 (από 1,4 %). Για την ΕΕ συνολικά, το ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί 
κατά 1,4 % το 2019, το 2020 και το 2021. Οι προβλέψεις για το 2020 αναθεωρήθηκαν επίσης προς 
τα κάτω σε σύγκριση με το καλοκαίρι (από 1,6 %). 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6215_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πλήρες κείμενο: Φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις του 2019 
Ακολουθήστε τον Αντιπρόεδρο Ντομπρόβσκις στο Twitter: @VDombrovskis 
Ακολουθήστε τον Επίτροπο Μοσκοβισί στο Twitter: @pierremoscovici 
Ακολουθήστε τη ΓΔ ECFIN στο Twitter: @ecfin 
________________________________________________________________________________ 

6. DiscoverEU: 20.000 ταξιδιωτικές κάρτες προσφέρονται σε νέους και νέες ηλικίας 18 ετών για 
να ανακαλύψουν την Ευρώπη το ερχόμενο καλοκαίρι 

Βρυξέλλες, 7 Νοεμβρίου 2019 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά έναν νέο γύρο αιτήσεων για ταξιδιωτικές κάρτες στο πλαίσιο του 
προγράμματος DiscoverEU, οι οποίες επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να ταξιδεύουν σε όλη την 
Ευρώπη και να μαθαίνουν για την πολιτιστική της κληρονομιά, αναπτύσσοντας παράλληλα τις 
γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Όλοι οι νέοι και νέες ηλικίας 18 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα 
έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν την Ευρώπη μεταξύ 1ης Απριλίου και 31ης Οκτωβρίου 2020, 
εφόσον υποβάλουν αίτηση μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 2019 στις 12.00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης). 
Μέχρι σήμερα η Επιτροπή έχει χορηγήσει 50.000 ταξιδιωτικές κάρτες στο πλαίσιο τριών γύρων 
υποβολής αιτήσεων στους οποίους συμμετείχαν 275.000 νέοι και νέες. Ο νέος γύρος θα 
επιτρέψει σε ακόμη 20.000 νέους να συμμετάσχουν στο DiscoverEU. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6219_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ενημερωτικό δελτίο 

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6215_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/autumn-2019-economic-forecast_en
https://twitter.com/VDombrovskis?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/pierremoscovici?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/ecfin
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6219_el.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_19_6227
https://europa.eu/youth/sites/default/files/discovereu_factsheet.pdf


ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019  -  7 

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας, στη σελίδα 
της Ευρωπαϊκής Νεολαίας στο Facebook, καθώς και στους λογαριασμούς Twitter και Instagram 
της Ευρωπαϊκής Νεολαίας. 
________________________________________________________________________________ 

7. Δήλωση του Προέδρου της Επιτροπής κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ για την 30ή επέτειο της 
ειρηνικής επανάστασης της 9ης Νοεμβρίου 1989 

Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2019 
 
Όταν οι άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους το φθινόπωρο του 1989, διακινδύνευσαν τη δική τους 
ελευθερία για να επιτύχουν ελευθερία για όλους. Το θάρρος τους γκρέμισε τείχη, η ομόνοιά τους 
ενέπνευσε την Ευρώπη και τον κόσμο και η ειρηνική τους επανάσταση έγραψε ιστορία. 
Γιάτρεψαν αυτήν την προηγουμένως διαιρεμένη από τον πόλεμο ήπειρο και συμφιλίωσαν την 
ιστορία της με τη γεωγραφία της. 
 
Οι άνθρωποι έγραψαν ιστορία αντί να υπομείνουν την ιστορία. 
 
Έτσι, μια ολόκληρη γενιά νέων Ευρωπαίων δεν γνωρίζει σήμερα παρά μια ζωή με ειρήνη και 
ελευθερία-μια Ευρώπη στην οποία μπορούμε να ταξιδεύουμε, να ζούμε και να αγαπάμε πέρα 
από σύνορα. 
 
Και εγώ προσωπικά θα διατηρήσω την 9η Νοεμβρίου για πάντα ζωντανή στη μνήμη μου. Στις 9 
Νοεμβρίου 1989, μετά από ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα και τρεις εβδομάδες σε κώμα, ξύπνησα 
και είδα τις εικόνες της πτώσης του Τείχους στην τηλεόραση. Ήταν ένα ανείπωτο συναίσθημα, 
ένα ορόσημο της παγκόσμιας πολιτικής και η αρχή μιας νέας σελίδας στη ζωή της ευρωπαϊκής 
μας ηπείρου και στη δική μου προσωπικά. 
 
Η 9η Νοεμβρίου 1989 παραμένει μια ένδοξη ευρωπαϊκή στιγμή. Και είναι συνάμα καθήκον μας 
σήμερα να εγγυηθούμε, με την ίδια αποφασιστικότητα που επέδειξαν οι άνθρωποι τότε, μια 
ελεύθερη και δημοκρατική κοινωνία στην Ευρώπη. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-6242_el.pdf 
________________________________________________________________________________ 

8. Εμπόριο: Η συμφωνία ΕΕ-Σιγκαπούρης τίθεται σε ισχύ στις 21 Νοεμβρίου 2019 

Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2019 

Τα κράτη μέλη της ΕΕ ενέκριναν την εμπορική συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και της Σιγκαπούρης. 
Αυτό σημαίνει ότι η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ την 21η Νοεμβρίου. 

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, δήλωσε: «Πρόκειται για την 
πρώτη διμερή εμπορική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας 
και θα αποτελέσει θεμέλιο λίθο για μια στενότερη σχέση μεταξύ της Ευρώπης και μιας από τις πιο 
δυναμικές περιοχές του κόσμου. Επισφραγίζει τις προσπάθειες της παρούσας Επιτροπής να 
δημιουργήσει ένα δίκτυο εταίρων προσηλωμένων στο ανοικτό, δίκαιο και βασισμένο σε κανόνες 
εμπόριο. Από την ανάληψη των καθηκόντων μου το 2014 μέχρι σήμερα, το εμπόριο έχει 

https://europa.eu/youth/discovereu_el
https://www.facebook.com/EuropeanYouthEU
https://www.facebook.com/EuropeanYouthEU
https://twitter.com/EuropeanYouthEU
https://www.instagram.com/european_youth_eu/
https://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-6242_el.pdf
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δημιουργήσει 5 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας στην ΕΕ, και πλέον συμβάλλει στην 
απασχόληση 36 εκατομμυρίων ατόμων. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι 
αντιπροσωπεύει το 35 % του ΑΕΠ της ΕΕ, δείχνει πόσο σημαντικό είναι το εμπόριο για την 
ευημερία της Ευρώπης.» 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6222_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ: Βασικά στοιχεία της εμπορικής συμφωνίας και της επενδυτικής 
συμφωνίας ΕΕ-Σιγκαπούρης 
Θεματικά ενημερωτικά δελτία 
Χάρτης των εταιρειών της ΕΕ που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά με τη Σιγκαπούρη 
Ο αντίκτυπος της συμφωνίας για κάθε κράτος μέλος: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, 
Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, 
Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Πορτογαλία, 
Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο 
Ιστορίες εξαγωγέων 
Τα κείμενα της εμπορικής και της επενδυτικής συμφωνίας 
Περισσότερα στοιχεία για τις συμφωνίες ΕΕ-Σιγκαπούρης 
Ιστότοπος της αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Σιγκαπούρη 
Σχέσεις ΕΕ-ASEAN 
________________________________________________________________________________ 

9. Περισσότερα εφόδια για το σύστημα ΦΠΑ της ΕΕ ώστε να αντιμετωπίσει την απάτη στο 
ηλεκτρονικό εμπόριο και να συμβάλει στην ανάπτυξη των μικρών επιχειρήσεων 

Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2019 

Το σύστημα ΦΠΑ της ΕΕ θα αποκτήσει περισσότερα εφόδια ώστε να αντιμετωπίσει την απάτη 
στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, χάρη σε νέους κανόνες που συμφωνήθηκαν σήμερα από 
τα κράτη μέλη. Χάρη στη σημερινή συμφωνία, χρήσιμα δεδομένα για τις διαδικτυακές αγορές θα 
καταστούν για πρώτη φορά διαθέσιμα στις αρχές καταπολέμησης της απάτης, ώστε να 
βοηθηθούν στον αγώνα τους κατά της απάτης σε θέματα ΦΠΑ στον συγκεκριμένο τομέα, η οποία 
υπολογίζεται σε 5 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου ετησίως στην ΕΕ. 

Μερικές ακόμη αποφάσεις που έλαβαν σήμερα οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ στον τομέα του 
ΦΠΑ θα συμβάλουν στη μείωση της γραφειοκρατίας για τις ΜΜΕ και στην απλούστευση των 
κανόνων για τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης για τις ένοπλες δυνάμεις των 
κρατών μελών της ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6232_el.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
10. Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης: νέες ευκαιρίες για τους νέους το 2020 
 
Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2019 
 

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6222_el.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/MEMO_18_3327
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/MEMO_18_3327
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1825
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/austria_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/belgium_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/bulgaria_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/croatia_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/cyprus_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/czechia_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/denmark_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/estonia_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/finland_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/france_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/germany_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/greece_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/hungary_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/ireland_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/italy_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/latvia_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/lithuania_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/luxembourg_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/malta_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/netherlands_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/poland_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/portugal_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/romania_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/slovakia_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/slovenia_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/spain_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/sweden_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/united-kingdom_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/in-focus/exporters-stories/#p%3D
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=961
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/
https://eeas.europa.eu/delegations/singapore_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/30722/eu-asean-relations-factsheet_el
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6232_el.pdf
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2020 στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Ο αναμενόμενος προϋπολογισμός ύψους 117 
εκατ. ευρώ θα διατεθεί σε δραστηριότητες αλληλεγγύης, προσφέροντας νέες ευκαιρίες στους 
νέους να στηρίξουν συνανθρώπους μας σε ευρύ φάσμα τομέων. 

Ο κ. Τίμπορ Νάβρατσιτς, Επίτροπος αρμόδιος για θέματα Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας 
και Αθλητισμού, δήλωσε: «Σε μία μόνο τριετία, περισσότεροι από 175 000 νέοι έχουν εγγραφεί 
στη βάση δεδομένων του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι είναι 
έτοιμοι να στηρίξουν άτομα και κοινότητες που έχουν ανάγκη. Πάνω από 30 000 νέοι έχουν ήδη 
δραστηριοποιηθεί σε έργα επιτόπου. Αυτό δείχνει ότι η νεότερη γενιά έχει δεσμευτεί να 
συμβάλει στην οικοδόμηση μιας πιο συνεκτικής και πιο αλληλέγγυας κοινωνίας. Με την 
πρόσκληση για το 2020 που δημοσιεύτηκε σήμερα, η ΕΕ στηρίζει τις οργανώσεις που δίνουν τη 
δυνατότητα σε όσους νέους έχουν εγγραφεί να συμμετέχουν εκεί όπου χρειάζεται, ενώ 
ταυτόχρονα αποκτούν ανεκτίμητες εμπειρίες.»  

Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 
περιλαμβάνονται στα παρόντα ενημερωτικά δελτία. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-6253_en.pdf 
________________________________________________________________________________ 

11. 10η επέτειος του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ 

Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2019  

Την 1η Δεκεμβρίου 2019 θα συμπληρωθούν 10 χρόνια από τότε που ο Χάρτης των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ έγινε νομικά δεσμευτικός, με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της 
Λισαβόνας την 1 Δεκεμβρίου 2009. Για να γιορταστεί η επέτειος αυτή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
από κοινού με τη φινλανδική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον 
Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), διοργανώνει αύριο 
συνέδριο με στόχο να εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να βελτιωθεί η χρήση του Χάρτη 
και η ενημέρωση γι' αυτόν, ώστε να αξιοποιείται καλύτερα από τους πολίτες της ΕΕ.  

Ο Χάρτης ενστερνίζεται και προστατεύει τις βασικές ευρωπαϊκές αξίες, οι οποίες 
αντικατοπτρίζονται σε όλες τις νομικές και πολιτικές πρωτοβουλίες της ΕΕ, όπως ο γενικός 
κανονισμός για την προστασία των δεδομένων και οι νέοι κανόνες για την προστασία των 
θυμάτων εγκληματικών πράξεων και των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος. Ο Χάρτης αποτελεί 
ουσιαστικό εργαλείο για τη διασφάλιση της προώθησης και της προστασίας των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων των πολιτών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6252/IP_19_62
52_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
 Συνέδριο 2019 για τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ 
 Έκθεση της Επιτροπής για την εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ το 2018 
 Ευρωβαρόμετρο και ενημερωτικά δελτία για την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα 

θεμελιώδη δικαιώματα 

https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps/how-to-apply_en
https://europa.eu/youth/solidarity_el
https://europa.eu/youth/solidarity/publications_el
https://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-6253_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6252/IP_19_6252_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6252/IP_19_6252_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/events/2019-conference-eu-charter-fundamental-rights-2019-nov-12_en
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights/application-charter/annual-reports-application-charter_en
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2222
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2222
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 Έκθεση FRA 2019 για τα θεμελιώδη δικαιώματα 
 Έγγραφο του FRA, το οποίο εκπονήθηκε για το συνέδριο, σχετικά με την ενημέρωση των 

οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των εθνικών φορέων ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
σχετικά με τον Χάρτη 

 Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ — Χρήση και προστιθέμενη αξία στα κράτη 
μέλη της ΕΕ 

________________________________________________________________________________ 

12. Εμβόλιο κατά του ιού Ebola: η Επιτροπή χορηγεί την πρώτη άδεια κυκλοφορίας 

Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2019 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε απόφαση με την οποία χορηγείται άδεια κυκλοφορίας στην 
εταιρεία Merck Sharp & Dohme B.V. για ένα εμβόλιο κατά του ιού Ebola. Η ανάπτυξη του 
εμβολίου αυτού, που λέγεται Ervebo, είχε ξεκινήσει μετά την επιδημική έξαρση της νόσου στη 
δυτική Αφρική το 2014. Το εμβόλιο χρησιμοποιείται ήδη, στο πλαίσιο ενός ειδικού πρωτοκόλλου, 
για να προστατεύει άτομα που διατρέχουν κίνδυνο μόλυνσης, όπως π.χ. γιατρούς, νοσοκόμους ή 
άτομα που έχουν εκτεθεί σε ασθενείς. 

Η απόφαση της Επιτροπής έρχεται κατόπιν σύστασης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων 
(ΕΜΑ), ο οποίος αξιολόγησε τα οφέλη και τους κινδύνους του εμβολίου. Προηγήθηκε μια 
πρόσφατη ανακοίνωση σχετικά με μια κλινική δοκιμή για ένα δεύτερο σχήμα εμβολιασμού κατά 
του ιού Ebola (Ad26.ZEBOV, MVA-BN-Filo), η οποία βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη στη Λαϊκή 
Δημοκρατία του Κονγκό, με την υποστήριξη του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας Ορίζων 
2020 της ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6246/IP_19_62
46_EL.pdf  
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Προσπάθειες της ΕΕ για την καταπολέμηση του ιού Ebola 
Υποστήριξη της ΕΕ στην έρευνα για τον ιό Ebola 
EMA και Ebola 
________________________________________________________________________________ 

13. Η Επιτροπή εγκαινιάζει την επέκταση «.ευ» που επιτρέπει τα domain names σε πλήρη 
ελληνική γραφή  

Βρυξέλλες,  13 Νοεμβρίου 2019 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εγκαινιάσει την «.ευ», το ελληνικό ισοδύναμο του ανωτάτου επιπέδου 
domain.eu, κατά τη διάρκεια ειδικής εκδήλωσης στην Αθήνα. 

Από τώρα και στο εξής, οι χρήστες θα είναι σε θέση να δημιουργήσουν ένα domain name σε 
πλήρη ελληνική γραφή, σημειώνοντας μια σημαντική εξέλιξη από τότε που ξεκίνησε η επέκταση 
του κυριλλικού .ею τον Ιούνιο του 2016. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://fra.europa.eu/en/publication/2019/fundamental-rights-2019
https://fra.europa.eu/en/publication/2019/charter-10th-anniversary-views-civil-society-nhris
https://fra.europa.eu/en/publication/2019/charter-10th-anniversary-views-civil-society-nhris
https://fra.europa.eu/en/publication/2019/charter-10th-anniversary-views-civil-society-nhris
https://fra.europa.eu/en/publication/2019/eu-charter-fundamental-rights-use-and-added-value-eu-member-states
https://fra.europa.eu/en/publication/2019/eu-charter-fundamental-rights-use-and-added-value-eu-member-states
https://www.ema.europa.eu/en/news/first-vaccine-protect-against-ebola
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_5514?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=2b221858b8-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_04_05_54&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-2b221858b8-189519581
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6246/IP_19_6246_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6246/IP_19_6246_EL.pdf
https://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/wa_ebola_en.pdf
https://ec.europa.eu/research/health/index.cfm?pg=area&areaname=ebola
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/ebola
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/the-top-level-domain-.eu#_blank
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/the-top-level-domain-.eu#_blank
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_19_6277/MEX_1
9_6277_EN.pdf  
 
Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται εδώ.  
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/launch-eu-domain-greek#_blank 
________________________________________________________________________________ 

14. Προσαρμογές στις ονομασίες των χαρτοφυλακίων ορισθέντων επιτρόπων 

 
Βρυξέλλες,  13 Νοεμβρίου 2019 

Έπειτα από γόνιμες συζητήσεις, η εκλεγείσα πρόεδρος κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συμφώνησε 
με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πραγματοποίηση προσαρμογών στις ονομασίες των 
χαρτοφυλακίων ορισμένων μελλοντικών επιτρόπων. Ειδικότερα, το χαρτοφυλάκιο του 
ορισθέντος επιτρόπου κ. Νικολά Σμιτ θα ονομάζεται «Απασχόληση και Κοινωνικά Δικαιώματα». 
Το χαρτοφυλάκιο του ορισθέντος αντιπροέδρου κ. Μαργαρίτη Σχοινά θα ονομάζεται 
«Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής». Τέλος, το χαρτοφυλάκιο του ορισθέντος επιτρόπου 
κ. Βιργκίνιους Σινκεβίτσιους  θα ονομάζεται «Περιβάλλον, Ωκεανοί και Αλιεία».  

Επιπλέον, η εκλεγείσα πρόεδρος ανέθεσε την ευθύνη για τον συντονισμό της υλοποίησης των 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου στον ορισθέντα επίτροπο κ. 
Πάολο Τζεντιλόνι. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6278/IP_19_62
78_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

15. Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το Βραβείο «Jan Amos Comenius για 

διδασκαλία υψηλής ποιότητας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση»  

 
Βρυξέλλες,  13 Νοεμβρίου 2019 

Η Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το «Βραβείο Jan Amos 
Comenius για διδασκαλία υψηλής ποιότητας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση». 

Tο βραβείο θα επιβραβεύει τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που βοηθούν τους 
μαθητές τους να μάθουν για την ΕΕ με τρόπο που εμπνέει. Θα παρέχει αναγνώριση και προβολή 
αυτής της δουλειάς σε επίπεδο ΕΕ σε κάθε κράτος μέλος και θα τονίσει τη σημασία της 
διδασκαλίας και της μάθησης σχετικά με την ΕΕ σε νεαρή ηλικία. Θα αναδείξει συναρπαστικές 
μεθόδους διδασκαλίας που ενθαρρύνουν ενεργά τους μαθητές να αποκτούν γνώσεις σχετικά με 
την ΕΕ και θα συμβάλει στη διάδοση αυτών των πρακτικών. 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 17: 00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) την Πέμπτη 06 
Φεβρουαρίου 2020. 

Όλες οι σχετικές πληροφορίες και τα έντυπα αίτησης είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_19_6277/MEX_19_6277_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_19_6277/MEX_19_6277_EN.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/662446#_blank
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/launch-eu-domain-greek%23_blank
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6278/IP_19_6278_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6278/IP_19_6278_EL.pdf
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https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/jan-amos-comenius-
prize_el 
________________________________________________________________________________ 

16. Η Επιτροπή και ο ΟΟΣΑ παρουσιάζουν συστάσεις για να βοηθήσουν χώρες και περιφέρειες 
της ΕΕ να επιτύχουν τη βιομηχανική μετάβαση 

Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2019 

Η Επιτροπή και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) παρουσιάζουν 
έκθεση σχετικά με πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2017 με σκοπό να προσφέρει βοήθεια σε 12 
περιφέρειες και κράτη μέλη της ΕΕ ώστε να επιτύχουν τη βιομηχανική μετάβαση και να 
διατηρήσουν τη θέση τους στο πλαίσιο μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. 

Ομάδες εμπειρογνωμόνων του ΟΟΣΑ και της Επιτροπής συνεργάστηκαν με τις περιφέρειες και τα 
δύο κράτη μέλη, ώστε να εντοπιστούν οι ανασταλτικοί παράγοντες για τη δημιουργία θέσεων 
εργασίας και την ανάπτυξη στις περιοχές αυτές. Στόχος ήταν να ενισχυθούν οι μακροπρόθεσμες 
αναπτυξιακές στρατηγικές τους που βασίζονται σε τομείς στους οποίους διατηρούν 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα —στους πόρους «έξυπνης εξειδίκευσης» που διαθέτουν. Οι 
στρατηγικές αυτές περιλαμβάνουν την κοινωνική δικαιοσύνη, τον οικονομικό εκσυγχρονισμό και 
τις φιλοδοξίες για το κλίμα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6275/IP_19_62
75_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό φυλλάδιο — Βιομηχανική μετάβαση: καμία περιφέρεια δεν μένει πίσω 
Δελτίο Τύπου — Η νέα στήριξη της ΕΕ θα ωφελήσει τις περιφέρειες μέσα από τη διαμόρφωση 
ανθεκτικών οικονομιών (Σεπτέμβριος 2017) 
Δελτίο Τύπου — Η Επιτροπή παρέχει νέα στήριξη για να βοηθήσει τις περιφέρειες της 
βιομηχανικής μετάβασης να οικοδομήσουν ανθεκτικές οικονομίες με χαμηλές εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα (Δεκέμβριος 2017) 
Δελτίο Τύπου — Η Επιτροπή παρέχει περισσότερη στήριξη στις βιομηχανικές περιφέρειες για την 
οικοδόμηση ανθεκτικών και ανταγωνιστικών οικονομιών (Μάρτιος 2018) 
Δελτίο Τύπου — Η Επιτροπή παρουσιάζει τα αποτελέσματα της πρωτοβουλίας για τη στήριξη των 
περιφερειών σε σχέση με τη βιομηχανική μετάβαση (Μαΐου 2019) 
Η ιστοσελίδα του ΟΟΣΑ σχετικά με τα σημαντικότερα σημεία πολιτικής 
________________________________________________________________________________ 

17. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κινεί, ενώπιον του ΠΟΕ, διαδικασία επίλυσης εμπορικής διαφοράς 
κατά της Κολομβίας για την επιβολή αθέμιτων δασμών στις κατεψυγμένες τηγανητές πατάτες 

Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2019 

Η ΕΕ προσέφυγε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) κατά παράνομων μέτρων 
αντιντάμπινγκ που έχει επιβάλει η Κολομβία στις κατεψυγμένες τηγανητές πατάτες από το 
Βέλγιο, τη Γερμανία και τις Κάτω Χώρες 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/jan-amos-comenius-prize_el
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/jan-amos-comenius-prize_el
http://www.oecd.org/publications/regions-in-industrial-transition-c76ec2a1-en.htm
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/05/05-08-2019-commission-presents-results-of-initiative-supporting-regions-in-industrial-transition
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/05/05-08-2019-commission-presents-results-of-initiative-supporting-regions-in-industrial-transition
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/smart_spec/strength_innov_regions_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6275/IP_19_6275_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6275/IP_19_6275_EL.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/brochures/2019/industrial-transition-no-regions-left-behind
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_17_3501
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_17_3501
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_17_5167
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_17_5167
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_17_5167
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_18_1506
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_18_1506
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/05/05-08-2019-commission-presents-results-of-initiative-supporting-regions-in-industrial-transition
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2019/05/05-08-2019-commission-presents-results-of-initiative-supporting-regions-in-industrial-transition
http://www.oecd.org/regional/regional-policy/Draft_policy_highlights_RIT_FINAL.pdf
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6221/IP_19_62
21_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Αίτημα της ΕΕ για διαβουλεύσεις με την Κολομβία στο πλαίσιο του ΠΟΕ 
Σύστημα επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ 
________________________________________________________________________________ 
 
18. ΚΩΣ, Ελλάδα: τίθεται σε δοκιμή σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι 

Βρυξέλλες,  15 Νοεμβρίου 2019 

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και η τοπική κοινότητα 
της Κω θα διεξαγάγουν άσκηση αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης λόγω τσουνάμι, την Τρίτη το 
πρωί. 
Στην άσκηση θα δοκιμαστεί ο νέος εξοπλισμός και οι νέες διαδικασίες που θεσπίστηκαν στο 
πλαίσιο του σχεδίου της ΕΕ «Tsunami Last Mile», μετά το τσουνάμι το οποίο έπληξε την Κω το 
2017 και προκάλεσε δύο θανάτους. 
 
Η υποδομή «Tsunami Last Mile» περιλαμβάνει αισθητήρες και σταθμούς για τη μέτρηση της 
στάθμης της θάλασσας, ενημερωτικές πινακίδες με μεγάφωνα στην ακτογραμμή της μαρίνας της 
Κω και σειρήνες μεγάλης εμβέλειας. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να βελτιωθεί η 
έγκαιρη προειδοποίηση και η επικοινωνία, και ο τοπικός πληθυσμός να είναι καλά 
ενημερωμένος, εγκαίρως, στην απίθανη περίπτωση που συμβεί τσουνάμι στο μέλλον. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/kos-greece-tsunami-warning-system-put-test 
________________________________________________________________________________ 
 

19. Παγκόσμια Εβδομάδα Ενημέρωσης για τα Αντιβιοτικά 2019 

Βρυξέλλες,  18 Νοεμβρίου 2019 

Τη 18η Νοεμβρίου 2019, ο Επίτροπος Βιτένις Αντριουκάιτις εκφωνεί στη Στοκχόλμη την 

εναρκτήρια ομιλία της 12ης Ευρωπαϊκής Ημέρα Ενημέρωσης για τα Αντιβιοτικά, εγκαινιάζοντας 

έτσι τη σειρά εκδηλώσεων που διοργανώνονται στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας 

Ενημέρωσης για τα Αντιβιοτικά.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_19_6297/MEX_1
9_6297_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

20. Συμφωνία επί του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2020: Αντιμετώπιση της κλιματικής 
αλλαγής και υλοποίηση των άλλων προτεραιοτήτων της ΕΕ 

Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2019 

Τα τρία θεσμικά όργανα της ΕΕ συμφώνησαν επί του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2020. Το 
γεγονός αυτό θα επιτρέψει στην ΕΕ να επικεντρώσει τους πόρους της στις προτεραιότητες που 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6221/IP_19_6221_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6221/IP_19_6221_EL.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/november/tradoc_158436.pdf
https://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/dispute-settlement/
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/kos-greece-tsunami-warning-system-put-test
https://www.who.int/news-room/events/detail/2019/11/18/default-calendar/world-antibiotic-awareness-week-2019
https://www.who.int/news-room/events/detail/2019/11/18/default-calendar/world-antibiotic-awareness-week-2019
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_19_6297/MEX_19_6297_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_19_6297/MEX_19_6297_EN.pdf
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έχουν σημασία για τους πολίτες: την κλιματική αλλαγή, την απασχόληση, τους νέους, την 
ασφάλεια και την αλληλεγγύη στην ΕΕ. Ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους θα προετοιμάσει 
επίσης τη μετάβαση στον επόμενο δημοσιονομικό κύκλο, καθώς θα είναι ο έβδομος και 
τελευταίος του τρέχοντος μακροπρόθεσμου δημοσιονομικού κύκλου που αφορά την περίοδο 
2014-2020. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6280/IP_19_62
80_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
- Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2020: απασχόληση, ανάπτυξη και ασφάλεια στο επίκεντρο της 
πρότασης της Επιτροπής (5 Ιουνίου 2019) 
- Σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2020 — Ερωτήσεις και απαντήσεις  (5 Ιουνίου 2019) 
- Προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027: Η ώρα των αποφάσεων (9 Οκτωβρίου 2019) 
- Πρόταση της Επιτροπής για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ 
- Ο προϋπολογισμός της ΕΕ με μια ματιά 
________________________________________________________________________________ 

21. 200 εκατ. ευρώ για την προώθηση των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων διατροφής εντός 
και εκτός της ΕΕ 

Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2019 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαθέσει 200,9 εκατ. ευρώ το 2020 για τη χρηματοδότηση 
δραστηριοτήτων προώθησης των γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ τόσο εντός όσο και 
εκτός της Ένωσης. 

Το πρόγραμμα εργασίας για την πολιτική προώθησης του 2020 που εγκρίθηκε από την Επιτροπή 
περιγράφει τις κύριες προτεραιότητες για την παροχή στήριξης. Η πολιτική της ΕΕ για την 
προώθηση των γεωργικών προϊόντων διατροφής έχει χαραχτεί με στόχο να βοηθήσει τον κλάδο 
να επωφεληθεί από τη διευρυνόμενη και ολοένα πιο δυναμική παγκόσμια αγορά γεωργικών 
προϊόντων διατροφής, να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα συστήματα ποιότητας, 
καθώς και με τη βιολογική παραγωγή, και να βοηθήσει τους παραγωγούς για την αντιμετώπιση 
τυχόν διατάραξης της αγοράς. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6287/IP_19_62
87_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας 2020  
Περισσότερα για την πολιτική της ΕΕ για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων 
________________________________________________________________________________ 

22. Πρώτες ύλες: η Επιτροπή εγκαινιάζει νέα διαδικτυακή πύλη για τη στήριξη της υπεύθυνης 
προμήθειας πρώτων υλών από τις επιχειρήσεις 

Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2019 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6280/IP_19_6280_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6280/IP_19_6280_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_19_2809
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_19_2809
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_19_2809
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_19_2829
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_19_6039
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_19_6039
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_18_3570
https://ec.europa.eu/info/publications/eu-budget-at-a-glance_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6287/IP_19_6287_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6287/IP_19_6287_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/promotion-eu-farm-products_el
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/promotion-eu-farm-products_el
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει τη Due Diligence Ready!, μια διαδικτυακή πύλη που θα 
παρέχει στις επιχειρήσεις καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο ελέγχου της προέλευσης των 
μετάλλων και των ορυκτών που εισέρχονται στις αλυσίδες εφοδιασμού τους - την αποκαλούμενη 
διαδικασία «δέουσας επιμέλειας». Η πύλη αυτή θα τις βοηθήσει να διασφαλίσουν ότι ο τρόπος 
με τον οποίον χρησιμοποιούν τις πρώτες ύλες σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ 
παράλληλα βελτιώνει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία κατά μήκος των αξιακών αλυσίδων τους. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6298/IP_19_62
98_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

23. Φθινοπωρινή δέσμη κειμένων για τα δημόσια οικονομικά: η Επιτροπή εκδίδει γνώμες 
σχετικά με τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων της ζώνης του ευρώ 

Βρυξέλλες,  20 Νοεμβρίου 2019 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τις γνώμες της σχετικά με τα σχέδια δημοσιονομικών 
προγραμμάτων των κρατών μελών της ζώνης του ευρώ για το 2020, έλαβε μέτρα στο πλαίσιο του 
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και εξέδωσε την τέταρτη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας 
για την Ελλάδα. 

Από τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους και για πρώτη φορά από το 2002, κανένα κράτος μέλος της 
ζώνης του ευρώ δεν υπόκειται στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Ο δείκτης χρέους προς 
ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ αναμένεται να συνεχίσει την πτωτική πορεία των τελευταίων ετών και 
να μειωθεί από περίπου 86 % το 2019 σε περίπου 85 % το 2020. Αυτό συμβαίνει υπό συνθήκες 
αποδυνάμωσης της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας οικονομίας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6296/IP_19_62
96_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση για τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων της ζώνης του ευρώ του 2020 
Γνώμες της Επιτροπής σχετικά με τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων του 2020 
Διαδικασία σημαντικής απόκλισης για την Ουγγαρία και τη Ρουμανία 
Τέταρτη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα 
Φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις του 2019 
  
Ακολουθήστε τον Αντιπρόεδρο Ντομπρόβσκις στο Twitter: @VDombrovskis 
Ακολουθήστε τον Επίτροπο Μοσκοβισί στο Twitter: @Pierremoscovici 
Ακολουθήστε τη ΓΔ ECFIN στο Twitter: @ecfin 
________________________________________________________________________________ 

24. Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου: Η πλειονότητα των πολιτών της ΕΕ είναι θετικοί όσον αφορά 
το διεθνές εμπόριο 

Βρυξέλλες,  20 Νοεμβρίου 2019 

https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/due-diligence-ready_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6298/IP_19_6298_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6298/IP_19_6298_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/autumn-2019-economic-forecast-challenging-road-ahead_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6296/IP_19_6296_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6296/IP_19_6296_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/comm_chapeau_201119.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/annual-draft-budgetary-plans-dbps-euro-area-countries/draft-budgetary-plans-2020_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/preventive-arm/significant-deviation-procedure_en
https://ec.europa.eu/info/publications/enhanced-surveillance-report-greece-november-2019_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6215
https://twitter.com/VDombrovskis?ref_src=twsrc%5egoogle|twcamp%5eserp|twgr%5eauthor
https://twitter.com/pierremoscovici?ref_src=twsrc%5egoogle|twcamp%5eserp|twgr%5eauthor
https://twitter.com/ecfin
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Τα αποτελέσματα ειδικής έρευνας του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή δείχνουν ότι το 60 % των Ευρωπαίων αισθάνονται ότι επωφελούνται προσωπικά από το 
διεθνές εμπόριο, ποσοστό υψηλότερο κατά 16 μονάδες σε σύγκριση με το αντίστοιχο πριν από 10 
χρόνια, κατά την προηγούμενη δημοσκόπηση. Η έρευνα έδειξε επίσης ότι το 71 % των 
απαντησάντων πιστεύουν ότι η ΕΕ είναι πιο αποτελεσματική στην υπεράσπιση των εμπορικών 
συμφερόντων των χωρών τους απ' ό, τι οι χώρες αυτές μεμονωμένα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6294/IP_19_62
94_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πλήρες κείμενο της έκθεσης 
________________________________________________________________________________ 

25. Έναρξη ισχύος της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Σινγκαπούρης 

Βρυξέλλες,  21 Νοεμβρίου 2019 

Με την ευκαιρία της έναρξης ισχύος της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-Σινγκαπούρης, η επίτροπος 
Εμπορίου, κ. Σεσίλια Μάλμστρομ, δήλωσε: 

«Η εμπορική συμφωνία ΕΕ-Σινγκαπούρης θα δώσει ώθηση στο εμπόριο, προς όφελος των 
επιχειρήσεων, των αγροτών, των εργαζομένων και των καταναλωτών και των δύο πλευρών. Θα 
επιτρέψει επίσης την είσοδο στην ταχέως αναπτυσσόμενη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας. Σε 
μια εποχή που τίθενται υπό αμφισβήτηση οι θεμελιώδεις αρχές του ανοικτού και βασιζόμενου σε 
κανόνες παγκόσμιου εμπορίου, χρειαζόμαστε συμφωνίες όπως αυτή. Η συμφωνία ΕΕ-
Σινγκαπούρης είναι η 16η εμπορική συμφωνία που έχουμε συνάψει από το 2014 και μετά. 
Διαθέτουμε πλέον το μεγαλύτερο εμπορικό δίκτυο στον κόσμο, που περιλαμβάνει 42 εμπορικές 
συμφωνίες με 73 εταίρους.»  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6316/IP_19_63
16_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ: Βασικά στοιχεία της εμπορικής και της επενδυτικής συμφωνίας ΕΕ-
Σινγκαπούρης 
Θεματικά ενημερωτικά δελτία 
Χάρτης των εταιρειών της ΕΕ που δραστηριοποιούνται εμπορικά με τη Σινγκαπούρη 
Ο αντίκτυπος της συμφωνίας για κάθε κράτος μέλος: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, 
Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, 
Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, 
Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχία, Φινλανδίαhttp://ec.europa.eu/trade/policy/in-
focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-
town/denmark_en.htmhttp://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-
singapore-in-your-town/greece_en.htm 
Ιστορίες εξαγωγέων 
Τα κείμενα της εμπορικής και της επενδυτικής συμφωνίας 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6294/IP_19_6294_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6294/IP_19_6294_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2246
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6316/IP_19_6316_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6316/IP_19_6316_EL.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3327_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3327_el.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1825
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/austria_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/belgium_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/bulgaria_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/france_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/germany_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/estonia_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/croatia_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/estonia_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/united-kingdom_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/ireland_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/spain_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/italy_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/netherlands_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/croatia_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/cyprus_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/latvia_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/lithuania_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/luxembourg_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/malta_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/hungary_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/poland_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/portugal_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/romania_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/slovakia_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/slovenia_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/sweden_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/czechia_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/eu-singapore-in-your-town/finland_en.htm
http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/in-focus/exporters-stories/#p%3D
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=961


ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019  -  17 

Περισσότερα στοιχεία για τις συμφωνίες ΕΕ-Σινγκαπούρης 
Ιστότοπος της αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Σινγκαπούρη 
Σχέσεις ΕΕ-ASEAN 
________________________________________________________________________________ 

26. Η ΕΕ ασκεί νομική προσφυγή στο πλαίσιο του ΠΟΕ κατά των ινδονησιακών περιορισμών 
για πρώτες ύλες 

Βρυξέλλες,  21 Νοεμβρίου 2019 

Η ΕΕ προσέφυγε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) κατά των ινδονησιακών εξαγωγικών 
περιορισμών για πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ανοξείδωτου χάλυβα. Οι 
περιορισμοί αυτοί περιορίζουν αθέμιτα την πρόσβαση των παραγωγών της ΕΕ σε πρώτες ύλες για 
την παραγωγή χάλυβα, ιδίως σε νικέλιο, αλλά και σε σκραπ, άνθρακα και οπτάνθρακα, 
σιδηρομετάλλευμα και χρώμιο. Η ΕΕ αμφισβητεί επίσης τις επιδοτήσεις που ενθαρρύνουν τη 
χρήση τοπικού περιεχομένου από παραγωγούς της Ινδονησίας και δίνουν προτεραιότητα σε 
εγχώρια εμπορεύματα, έναντι των εισαγόμενων εμπορευμάτων, γεγονός που αντιβαίνει στους 
κανόνες του ΠΟΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6319/IP_19_63
19_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Αίτημα της ΕΕ για διαβουλεύσεις με την Ινδονησία στο πλαίσιο του ΠΟΕ 
Δράση της ΕΕ για την επιβολή των υφιστάμενων κανόνων του παγκόσμιου εμπορίου 
Τρέχουσες εμπορικές διαφορές στις οποίες εμπλέκεται η ΕΕ 
Σύστημα επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ 
________________________________________________________________________________ 

27. Σταματήστε τη βία κατά των γυναικών: Δήλωση της Eυρωπαϊκής Επιτροπής και της Ύπατης 
Εκπροσώπου 

Βρυξέλλες,  22 Νοεμβρίου 2019 

Ενόψει της Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών στις 25 Νοεμβρίου, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος κα Φεντερίκα Μογκερίνι εξέδωσαν την ακόλουθη 
δήλωση: 

«Η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών είναι βία κατά ολόκληρης της ανθρωπότητας και δεν 
θα έπρεπε να έχει θέση στην Ευρώπη, αλλά και πουθενά αλλού στον κόσμο. Όλοι μας, όμως, 
γνωρίζουμε ότι, παρά τη δέσμευσή μας, εξακολουθούμε να απέχουμε πολύ από τη λύση του 
προβλήματος.  

Η βία κατά των γυναικών ασκείται παντού. Κανένα μέρος δεν είναι ασφαλές, ούτε καν το σπίτι. Το 
αντίθετο μάλιστα. Οι γυναίκες γίνονται στόχοι στο σπίτι και στον χώρο εργασίας, στο σχολείο και 
στο πανεπιστήμιο, στον δρόμο, σε καταστάσεις εκτόπισης και μετανάστευσης και, όλο και 
περισσότερο, στο διαδίκτυο, μέσω της διαδικτυακής βίας και της ρητορικής μίσους.  

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/
https://eeas.europa.eu/delegations/singapore_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/30722/eu-asean-relations-factsheet_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6319/IP_19_6319_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6319/IP_19_6319_EL.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/158450.htm
https://ec.europa.eu/trade/policy/policy-making/enforcement-and-protection/
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/154243.htm
https://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/dispute-settlement/
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Το μέγεθος του προβλήματος παραμένει ανησυχητικό: μία στις τρεις γυναίκες στην Ευρώπη έχει 
υποστεί σωματική και/ή σεξουαλική βία. Σχεδόν όλα τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων και της 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης στην ΕΕ είναι γυναίκες και κορίτσια.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_19_6300/S
TATEMENT_19_6300_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών 
________________________________________________________________________________ 
 
28. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή επανεντάσσει την Ελλάδα στον κατάλογο των χωρών με 
«εμπορεύσιμους κινδύνους» για βραχυπρόθεσμη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων από την 
1η Ιανουαρίου 2020.  
 
Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2019 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος στήριξης της σταθερότητας του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Σταθερότητας τον Αύγουστο 2018, την πλήρη ενσωμάτωσή της στο Ευρωπαϊκό 
Εξάμηνο και τη συνεχιζόμενη υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που έχουν συμφωνηθεί στο 
πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να επανεντάξει την 
Ελλάδα στον κατάλογο των χωρών με «εμπορεύσιμους κινδύνους» για βραχυπρόθεσμη 
ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων από την 1η Ιανουαρίου 2020. 

Οι εξαγωγικές πιστώσεις δίνουν τη δυνατότητα σε αλλοδαπούς αγοραστές αγαθών ή/και 
υπηρεσιών να αναβάλουν την πληρωμή. Η αναβολή της πληρωμής συνεπάγεται πιστωτικό 
κίνδυνο για τους πωλητές/εξαγωγείς, έναντι του οποίου αυτοί ασφαλίζονται συνήθως με 
ασφαλιστές του ιδιωτικού τομέα (πράξη αποκαλούμενη ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων).  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_19_6354/MEX_1
9_6354_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

29. Νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου δείχνει ότι: Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι πιστεύουν ότι η 
ΕΕ θα πρέπει να προτείνει πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
αφορούν την ποιότητα του αέρα 

Βρυξέλλες,  27 Νοεμβρίου 2019 

Σύμφωνα με νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, πάνω από τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων θεωρούν 
ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προτείνει πρόσθετα μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας 
του αέρα. Από τους 27.000 και πλέον πολίτες που ρωτήθηκαν σε όλα τα κράτη μέλη, 
περισσότεροι από τους μισούς από όσους απάντησαν πιστεύουν ότι τα νοικοκυριά, οι 
κατασκευαστές αυτοκινήτων, οι παραγωγοί ενέργειας, οι αγρότες και οι δημόσιες αρχές δεν 
κάνουν αρκετά πράγματα για να προωθήσουν την καλή ποιότητα του αέρα. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_19_6300/STATEMENT_19_6300_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_19_6300/STATEMENT_19_6300_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-based-violence/ending-gender-based-violence_en#documents
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-based-violence/ending-gender-based-violence_en#documents
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_19_6354/MEX_19_6354_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_19_6354/MEX_19_6354_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/spacial/surveyky/2239


ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019  -  19 

Διαβάστε ολόκληρο το Δελτίο Τύπου στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6351/IP_19_63
51_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου 
Ανακοίνωση «Μια Ευρώπη που προστατεύει: Καθαρός αέρας για όλους» 
Σελίδα για την πολιτική σχετικά με τον καθαρό αέρα 
________________________________________________________________________________ 
 
30. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λόγω 
μη ανάκτησης ασυμβίβαστων κρατικών ενισχύσεων από τη μεταλλευτική εταιρεία ΛΑΡΚΟ 
 
Βρυξέλλες,  27 Νοεμβρίου 2019 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης λόγω μη συμμόρφωσης με απόφαση του Δικαστηρίου του 2017. Στην απόφασή του, το 
Δικαστήριο είχε καταδικάσει την Ελλάδα για μη εκτέλεση απόφασης της Επιτροπής του 2014 με 
την οποία απαιτήθηκε από την Ελλάδα να ανακτήσει ποσό 135,8 εκατ. ευρώ ασυμβίβαστων 
ενισχύσεων από τη ΛΑΡΚΟ Γενική Μεταλλευτική & Μεταλλουργική Εταιρεία Α.Ε. («ΛΑΡΚΟ»). 
 
Διαβάστε ολόκληρο το Δελτίο Τύπου στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6313/IP_19_63
13_EL.pdf  
 
Περισσότερες πληροφορίες 
- Σχετικά με τις βασικές αποφάσεις για παραβάσεις του Νοεμβρίου 2019, βλ. έγγραφο 
INF/19/6304. 
- Για τη γενική διαδικασία επί παραβάσει, βλ. MEMO/12/12 
- Για την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει. 
________________________________________________________________________________ 

31. Η Επιτροπή παραπέμπει τη Δανία στο Δικαστήριο επειδή δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις 
της όσον αφορά την ονομασία «Φέτα» 

Βρυξέλλες,  27 Νοεμβρίου 2019 

Η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τη Δανία στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω της πλημμελούς 
τήρησης των υποχρεώσεων που υπέχει η εν λόγω χώρα δυνάμει της ενωσιακής νομοθεσίας για 
τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. 

Επιχειρήσεις που εδρεύουν στη Δανία παράγουν και εξάγουν λευκό τυρί σε τρίτες χώρες μετά την 
επισήμανσή του ως « Φέτα». Η «Φέτα» είναι καταχωρισμένη προστατευόμενη ονομασία 
προέλευσης (ΠΟΠ) από το 2002 στην ΕΕ και, ως εκ τούτου, μπορεί να παραχθεί μόνο στην Ελλάδα 
σύμφωνα με ένα σύνολο προδιαγραφών παραγωγής. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6312/IP_19_63
12_EL.pdf 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6351/IP_19_6351_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6351/IP_19_6351_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/spacial/surveyky/2239
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0330&from=FR
https://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6313/IP_19_6313_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6313/IP_19_6313_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/INF_19_6304
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/MEMO_12_12
http://ec.europa.eu/info/infringement-procedure_el
https://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/registeredName.html?denominationId=876
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6312/IP_19_6312_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6312/IP_19_6312_EL.pdf
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Για περισσότερες πληροφορίες 
- Όσον αφορά την παρακολούθηση της νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα της γεωργίας και της 
αγροτικής ανάπτυξης. 
- Όσον αφορά τις βασικές αποφάσεις της δέσμης παραβάσεων του Νοεμβρίου 2019, βλ.  
INF/19/6304. 
- Όσον αφορά τη γενική διαδικασία επί παραβάσει, βλ. MEMO/12/12. 
- Όσον αφορά την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει. 
________________________________________________________________________________ 

32. Δέσμη παραβάσεων Νοεμβρίου: κυριότερες αποφάσεις 

Βρυξέλλες,  27 Νοεμβρίου 2019 
Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής 
Η Ευρωπαϊκή 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 103 
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 MEMO/12/12. 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_19_6304/INF_19_
6304_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

33. Περισσότεροι από τους μισούς καταναλωτές λαμβάνουν υπόψη τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις όταν πραγματοποιούν αγορές, σύμφωνα με νέα έρευνα 

Βρυξέλλες,  28 Νοεμβρίου 2019 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την έκδοση του πίνακα αποτελεσμάτων για τις 
καταναλωτικές συνθήκες του 2019. Ο πίνακας δείχνει ότι η ψαλίδα στις καταναλωτικές συνθήκες 
μειώνεται συνολικά μεταξύ των διαφόρων περιοχών της ΕΕ· ότι οι καταναλωτές έχουν 
μεγαλύτερη επίγνωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος· και ότι οι κανόνες για τους 
καταναλωτές καθιστούν δυνατή την εμπιστοσύνη στην αγορά. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6355/IP_19_63
55_EL.pdf 
 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_el
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-glance_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/INF_19_6304
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/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_19_6304/INF_19_6304_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/inf_19_6304/INF_19_6304_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6355/IP_19_6355_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6355/IP_19_6355_EL.pdf
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Για περισσότερες πληροφορίες 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων για τις καταναλωτικές 
συνθήκες, ο πίνακας αποτελεσμάτων για τις καταναλωτικές συνθήκες του 2019 και τα σχετικά 
ενημερωτικά δελτία διατίθενται εδώ 
________________________________________________________________________________ 

34. Προς την κλιματική ουδετερότητα: οι συστάσεις ομάδας εμπειρογνωμόνων θα βοηθήσουν 
τις ενεργοβόρες βιομηχανίες να συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ έως το 2050 

 Βρυξέλλες,  28 Νοεμβρίου 2019 

Η Επιτροπή δημοσιεύει συστάσεις ομάδας εμπειρογνωμόνων σχετικά με τον τρόπο 
μετασχηματισμού των ενεργοβόρων βιομηχανιών της ΕΕ ώστε να συμβάλουν στην επίτευξη των 
στόχων σε επίπεδο ΕΕ για μια κυκλική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 2050. Οι στόχοι 
αυτοί παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της στρατηγικής της Επιτροπής «Καθαρός πλανήτης για 
όλους» τον Νοέμβριο του 2018. 

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων συγκεντρώνει εκπροσώπους από 11 βιομηχανικούς κλάδους οι 
οποίοι αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ της κατανάλωσης ενέργειας της ενωσιακής 
βιομηχανίας, όπως οι βιομηχανίες αλουμινίου, χάλυβα και τσιμέντου. Έχουν αναπτύξει ένα 
πλαίσιο πολιτικής που έχει ως στόχο να επιτύχει την εξισορρόπηση των φιλοδοξιών της Ευρώπης 
για το κλίμα με την ανάγκη να παραμείνουν οι βιομηχανίες μας ανταγωνιστικές. Τα σχόλιά τους 
θα τροφοδοτήσουν τη μελλοντική Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία της Επιτροπής και τη 
βιομηχανική στρατηγική της ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6353/IP_19_63
53_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο 
Πλήρης έκθεση 
________________________________________________________________________________ 

35. Η κατάσταση της υγείας στην ΕΕ: Η στροφή προς την πρόληψη και την πρωτοβάθμια 
περίθαλψη είναι η σημαντικότερη τάση που καταγράφεται σε όλες τις χώρες 

Βρυξέλλες,  28 Νοεμβρίου 2019 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τις εκθέσεις στις οποίες αποτυπώνεται το προφίλ των 
συστημάτων υγείας 30 χωρών. Τα προφίλ υγείας ανά χώρα δημοσιεύονται μαζί με μια 
συνοδευτική έκθεση, η οποία παρουσιάζει ορισμένες από τις μεγαλύτερες τάσεις στον 
μετασχηματισμό των συστημάτων υγείας και αντλεί βασικά συμπεράσματα από τα προφίλ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6336/IP_19_63
36_EL.pdf 
  
Για περισσότερες πληροφορίες 

https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-protection/evidence-based-consumer-policy/consumer-scoreboards_en
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38382
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_18_6543
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_18_6543
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6353/IP_19_6353_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6353/IP_19_6353_EL.pdf
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38382
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/38384
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6336/IP_19_6336_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6336/IP_19_6336_EL.pdf
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Τα προφίλ υγείας των 30 χωρών, η συνοδευτική έκθεση, καθώς και περισσότερες γενικές 
πληροφορίες βρίσκονται εδώ. 
Ακολουθήστε μας στο Twitter: @V_Andriukaitis@EU_Health 
________________________________________________________________________________ 
 
36. Οι Ευρωπαίοι δείχνουν πρωτοφανή υποστήριξη για το ευρώ 
 

Βρυξέλλες,  29 Νοεμβρίου 2019 

 

Περισσότεροι από τρεις στους τέσσερις πολίτες θεωρούν ότι το ενιαίο νόμισμα είναι καλό για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα τελευταία αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου. Πρόκειται 
για τη μεγαλύτερη υποστήριξη που διαπιστώνεται από το 2002 όταν άρχισαν οι έρευνες. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της τελευταίας έρευνας του Ευρωβαρόμετρου για τη ζώνη του 
ευρώ, το 76 % όσων απάντησαν θεωρούν ότι το ενιαίο νόμισμα είναι καλό για την ΕΕ. Πρόκειται 
για τη μεγαλύτερη υποστήριξη που διαπιστώνεται μετά την εισαγωγή των κερμάτων και 
χαρτονομισμάτων ευρώ το 2002, ενώ σημειώθηκε αύξηση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση 
με τα επίπεδα ρεκόρ του προηγούμενου έτους. Ομοίως, το 65 % των πολιτών σε ολόκληρη τη 
ζώνη του ευρώ θεωρούν ότι το ευρώ είναι επωφελές για τη χώρα τους: πρόκειται επίσης για τον 
μεγαλύτερο αριθμό που έχει μετρηθεί ποτέ. Το κοινό νόμισμα υποστηρίζεται από την 
πλειονότητα των πολιτών και των 19 κρατών μελών της ζώνης του ευρώ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6402/IP_19_6402_EL.pd
f 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πλήρης έκθεση και αποτελέσματα της έρευνας για κάθε χώρα 
Μάθετε περισσότερα για την ιστορία και τα οφέλη του ευρώ 
Δελτίο Τύπου: Το ευρώ γιορτάζει τα 20ά του γενέθλια 

________________________________________________________________________________ 

37. Η Βαρσοβία αναδείχθηκε νικήτρια του Βραβείου Προσβάσιμης Πόλης 2020, επειδή έγινε 
πιο προσβάσιμη για τα άτομα με αναπηρία 

Βρυξέλλες,  29 Νοεμβρίου 2019 

Το Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης 2020 απονέμεται στην πόλη της Βαρσοβίας στην Πολωνία. Η 
Βαρσοβία, συμπεριλαμβάνοντας τα άτομα με αναπηρία και τις ανάγκες προσβασιμότητας στην 
προσπάθειά της να γίνει μια πιο προσβάσιμη πόλη, πέτυχε, εντός σύντομου χρονικού 
διαστήματος, μια ουσιαστική γενική βελτίωση όσον αφορά την ευκολία πρόσβασης. 

Οι νικητές των προηγούμενων βραβείων: 2011, Άβιλα (Ισπανία)· 2012, Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)· 
2013, Βερολίνο (Γερμανία)· 2014, Γκέτεμποργκ (Σουηδία)· 2015, Μπόρας (Σουηδία)· 2016, Μιλάνο 
(Ιταλία)· 2017, Τσέστερ (Ηνωμένο Βασίλειο)· 2018, Λυών (Γαλλία)· και 2019, Μπρέντα (Κάτω 
Χώρες). 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/health/state/summary_el
https://twitter.com/V_Andriukaitis
https://twitter.com/V_Andriukaitis
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6402/IP_19_6402_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6402/IP_19_6402_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2243
https://europa.eu/euroat20/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_18_6811
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6628/IP_19_66
28_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ιστοσελίδα Βραβείου Προσβάσιμης Πόλης 
Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 
________________________________________________________________________________ 

38. Επανεξέταση της αγοράς περιαγωγής: η χρήση κινητών τηλεφώνων στο εξωτερικό έχει 
αυξηθεί κατακόρυφα μετά την κατάργηση των τελών περιαγωγής στην ΕΕ 

Βρυξέλλες,  29 Νοεμβρίου 2019 

Η Επιτροπή δημοσίευσε την πρώτη πλήρη επανεξέταση της αγοράς περιαγωγής, από την οποία 
προκύπτει ότι οι ταξιδιώτες σε ολόκληρη την ΕΕ έχουν ωφεληθεί πολύ από την κατάργηση των 
τελών περιαγωγής τον Ιούνιο του 2017. Η χρήση κινητών δεδομένων κατά τη διάρκεια ταξιδιών 
στην ΕΕ έχει δεκαπλασιαστεί σε σύγκριση με το έτος πριν από την εφαρμογή της περιαγωγής με 
χρέωση εσωτερικού, ενώ είχε κορυφωθεί κατά την περίοδο των διακοπών, όταν η χρήση κινητών 
δεδομένων στο εξωτερικό ήταν 12 φορές υψηλότερη. 

Ο κανονισμός για την περιαγωγή είναι επί του παρόντος σε ισχύ έως τον Ιούνιο του 2022. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6410/IP_19_64
10_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Έκθεση και συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής για την επανεξέταση 
της αγοράς περιαγωγής 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την κατάργηση των τελών περιαγωγής: Με ποιον τρόπο 
χρησιμοποιούν οι Ευρωπαίοι τις κινητές επικοινωνίες όταν ταξιδεύουν 
Συχνές ερωτήσεις 
Λεπτομερές ενημερωτικό δελτίο: Πώς λειτουργεί; 
________________________________________________________________________________ 

39. Βραδιά ευρωπαϊκού κινηματογράφου 2019: δωρεάν προβολές αναδεικνύουν τις καλύτερες 
ευρωπαϊκές ταινίες 

Βρυξέλλες,  29 Νοεμβρίου 2019 

Η δεύτερη διοργάνωση της βραδιάς ευρωπαϊκού κινηματογράφου, μιας εκδήλωσης για την 
ανάδειξη των καλύτερων ευρωπαϊκών ταινιών με δωρεάν προβολές, θα λάβει χώρα από τις 2 έως 
τις 6 Δεκεμβρίου σε κινηματογράφους σε ολόκληρη την ΕΕ. Η πρωτοβουλία, που διοργανώνεται 
από την Επιτροπή, στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» — MEDIA, και από το 
Europa Cinemas, το πρώτο δίκτυο κινηματογράφων με επίκεντρο τις ευρωπαϊκές ταινίες, έχει ως 
στόχο να συνδέσει τους ευρωπαίους κινηματογραφιστές, τους τοπικούς κινηματογράφους και 
την ΕΕ με κινηματογραφόφιλους σε όλη την Ευρώπη. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6628/IP_19_6628_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6628/IP_19_6628_EL.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1138&langId=en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/663451
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6410/IP_19_6410_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6410/IP_19_6410_EL.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/663451
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/663451
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/641035
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/faq/question-and-answers-roaming
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/end-roaming-charges-travellers-european-union-how-will-commission-make-it-work
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-cinema-night-back-media-programme-goes-local-connect-citizens-through-films
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/media-sub-programme-creative-europe
https://www.europa-cinemas.org/en
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6356/IP_19_63
56_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Βραδιά ευρωπαϊκού κινηματογράφου 
Κατάλογος προβολών 
Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη — MEDIA» 
________________________________________________________________________________ 
 

40. Αλβανία: Η ΕΕ κινητοποιεί πρόσθετη στήριξη έκτακτης ανάγκης μετά τους φονικούς 

σεισμούς 

 

Βρυξέλλες,  29 Νοεμβρίου 2019 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κινητοποιεί πρόσθετη στήριξη έκτακτης ανάγκης λόγω του ισχυρότερου, 
εδώ και δεκαετίες, σεισμού και των πολυάριθμων μετασεισμών στην Αλβανία.  

Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ ενεργοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος των αλβανικών 
αρχών στις 26 Νοεμβρίου. Εκτός από τις 3 ομάδες έρευνας και διάσωσης άνω των 200 
υπαλλήλων, που έχουν ήδη τοποθετηθεί στην Αλβανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει στην 
ικανοποίηση του αιτήματος της Αλβανίας για πρόσθετη στήριξη, όπως βοήθεια σε είδος και 
στατικούς μηχανικούς.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_19_6638/MEX_
19_6638_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6356/IP_19_6356_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6356/IP_19_6356_EL.pdf
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=55572
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/screenings-european-cinema-night-2019
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-media-programme-1991-2019
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_19_6638/MEX_19_6638_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_19_6638/MEX_19_6638_EN.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 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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