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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  
 
1. Ενίσχυση των «Εγγυήσεων για τη νεολαία»: Το Συμβούλιο εγκρίνει πρόταση σύστασης για 

μια γέφυρα προς την απασχόληση. 
 

2. Η Επιτροπή θεσπίζει επιτήρηση των εισαγωγών βιοαιθανόλης και παραμένει ανοικτή στην 
εξέταση αιτημάτων από άλλους τομείς. 
 

3. Φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις 2020: Διακοπή της ανάκαμψης, καθώς η 
αναζωπύρωση της πανδημίας επιδεινώνει την αβεβαιότητα. 
 

4. Αντιμετώπιση του κορονοϊού: πάνω από 57 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της πανδημίας στην Κύπρο. 
 

5. Η ΕΕ επιδοτεί πρωτοποριακά ερευνητικά προγράμματα με 350 εκατ. ευρώ. 
 

6. Με 128 εκατ. ευρώ επιδοτούνται ερευνητικά προγράμματα που αντιμετωπίζουν την κρίση 
του κορονοϊού και τις επιπτώσεις της. 
 

7. Ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων: «ΕΕΚ για την πράσινη και την ψηφιακή 
μετάβαση». 
 

8. Ημέρα Ισότητας των Αμοιβών: Δήλωση της Αντιπροέδρου Γιούροβα και των Επιτρόπων 
Σμιτ και Ντάλι. 
 

9. Κορονοϊός: Η Επιτροπή προτρέπει τις διαδικτυακές πλατφόρμες να συνεργαστούν και να 
συνεχίσουν τη μάχη κατά της διαδικτυακής απάτης. 
 

10. Δήλωση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σχετικά με 
το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ 
 

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
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11. Υπόθεση Boeing στο πλαίσιο του ΠΟΕ: Η ΕΕ θέτει σε εφαρμογή αντίμετρα κατά εξαγωγών 
των ΗΠΑ. 
 

12. Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία για τον εκσυγχρονισμό των ενωσιακών ελέγχων των 
εξαγωγών. 
 

13. Ο Επίτροπος Ρεντέρς εγκαινιάζει τη Διεθνή Εβδομάδα Ασφάλειας Προϊόντων 2020 και 
χαιρετίζει την προσχώρηση δύο ακόμη εταιρειών στη «Δέσμευση για την ασφάλεια των 
προϊόντων». 
 

14. Το Σύμφωνο για τις Δεξιότητες: κινητοποίηση όλων των εταίρων για επένδυση στις 
δεξιότητες. 
 

15. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου να 
υπογράψει τους λογαριασμούς της ΕΕ για 13η συνεχή χρονιά. 
 

16. Προϋπολογισμός της ΕΕ: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη σύναψη συμφωνίας σχετικά 
με δέσμη ύψους 1,8 τρισ. ευρώ, για την οικοδόμηση μιας πιο πράσινης, πιο ψηφιακής και 
πιο ανθεκτικής Ευρώπης. 
 

17. Ετήσια τελετή απονομής του Βραβείου της ΕΕ για την Πολιτιστική Κληρονομιά από κοινού 
με την Europa Nostra. 
 

18. Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή αποστέλλει κοινοποίηση αιτιάσεων στην 
Amazon για χρήση μη δημόσιων δεδομένων σχετικά με τους ανεξάρτητους πωλητές και 
κινεί δεύτερη έρευνα για τις επιχειρηματικές πρακτικές της στο ηλεκτρονικό εμπόριο. 
 

19. Οι υπουργοί της Ένωσης για τη Μεσόγειο τονίζουν τη σημασία του περιφερειακού 
εμπορίου για την οικονομική ανάκαμψη. 
 

20. Σύνοδος κορυφής Δυτικών Βαλκανίων στη Σόφια Ελήφθησαν σημαντικά μέτρα για την 
προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας με στόχο την τόνωση της κοινωνικο-
οικονομικής ανάκαμψης και της σύγκλισης με την ΕΕ. 
 

21. Δήλωση της Προέδρου φον ντερ Λάιεν σχετικά με την έγκριση της σύμβασης με την Pfizer 
και την BioNTech για την προμήθεια εμβολίων. 
 

22. Οικοδόμηση μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας: Ενίσχυση της ετοιμότητας και της 
αντίδρασης για την αντιμετώπιση των κρίσεων στην Ευρώπη. 
 

23. Κορονοϊός: Η Επιτροπή εγκρίνει σύμβαση με την κοινοπραξία BioNTech-Pfizer για την 
εξασφάλιση πρόσβασης σε πιθανό εμβόλιο. 
 

24. Κορονοϊός: Η Επιτροπή εγκρίνει σύμβαση με την κοινοπραξία BioNTech-Pfizer για την 
εξασφάλιση πρόσβασης σε πιθανό εμβόλιο. 
 

25. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Οικοδόμηση μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας: Ενίσχυση της 
ετοιμότητας και της αντίδρασης για την αντιμετώπιση των κρίσεων στην Ευρώπη. 
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26. Η Επιτροπή και η γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ υπογραμμίζουν τη σημασία 
του ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων για την υγεία. 
 

27. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη συμφωνία που αφορά δέσμη μέτρων ύψους 1,8 
τρισ. ευρώ, για την οικοδόμηση μιας πιο πράσινης, πιο ψηφιακής και πιο ανθεκτικής 
Ευρώπης.* 
 

28. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει στη δεύτερη έκδοση κοινωνικών ομολόγων EU SURE. 
 

29. Δήλωση της Προέδρου φον ντερ Λάιεν σχετικά με την αντίδραση της ΕΕ στην τρομοκρατία. 
 

30. Εκπαίδευση και κατάρτιση: βασικές και ψηφιακές δεξιότητες απαραίτητες για την 
εκπαίδευση, την εργασία και τη ζωή. 
 

31. Η ΕΕ αυξάνει τη συνεισφορά της στον COVAX σε 500 εκατ. ευρώ για την εξασφάλιση 
εμβολίων κατά της νόσου COVID-19 για τις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. 
 

32. Ένωση ισότητας: Η Επιτροπή παρουσιάζει την πρώτη της στρατηγική για την ισότητα των 
ΛΟΑΤΚΙ στην ΕΕ. 
 

33. Η Επίτροπος Γιούανσον στην εναρκτήρια συνεδρίαση της ομάδας εμπειρογνωμόνων που 
συνέστησε η Επιτροπή για να συγκεντρώσει τις απόψεις των μεταναστών. 
 

34. Εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ: όφελος για τις επιχειρήσεις της Ευρώπης. 
 

35. Νέο θεματολόγιο για τους καταναλωτές: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδυναμώνει τους 
καταναλωτές ώστε να αποτελέσουν καταλύτη για τη μετάβαση. 
 

36. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό καθεστώς ύψους 665 εκατ. ευρώ για 
την προστασία της πρώτης κατοικίας ευάλωτων δανειοληπτών που πλήττονται από την 
έξαρση του κορονοϊού. 
 

37. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων 2020 κλείνει με τα βραβεία 
αριστείας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. 
 

38. Κορονοϊός: η Επιτροπή πραγματοποιεί την πρώτη συνεδρίαση της ενωσιακής πλατφόρμας 
εθνικών επιστημονικών συμβούλων για τη νόσο COVID-19. 
 

39. Πρόγραμμα LIFE: περισσότερα από 280 εκατ. EUR από τη χρηματοδότηση της ΕΕ για έργα 
που αφορούν το περιβάλλον, τη φύση και τη δράση για το κλίμα. 
 

40. Κυρώσεις: η Επιτροπή επεκτείνει περαιτέρω το καθοδηγητικό σημείωμα για την παροχή 
ανθρωπιστικής βοήθειας η οποία σχετίζεται με τη νόσο COVID-19 σε περιβάλλοντα που 
υπόκεινται σε κυρώσεις. 
 

41. Συζήτηση για την ανθεκτικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ευρώπης και 
βράβευση καινοτόμων εταιρειών και έργων στο πλαίσιο της ετήσιας συνέλευσης των ΜΜΕ 
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42. Η Επιτροπή εγκαινιάζει νέο σύστημα καταγγελιών για την καταπολέμηση των εμπορικών 
φραγμών και των παραβιάσεων των δεσμεύσεων για βιώσιμο εμπόριο. 
 

43. Η Επιτροπή χορηγεί σε εννέα κράτη μέλη 14 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του SURE. 
 

44. Κορονοϊός: Η Επιτροπή εγκρίνει σύμβαση με την CureVac για την εξασφάλιση πρόσβασης 
σε πιθανό εμβόλιο. 
 

45. Φθινοπωρινή δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου: Στήριξη μιας βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάκαμψης μέσα σε κλίμα μεγάλης αβεβαιότητας. 
 

46. Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία σχετικά με το 
REACT-EU. 
 

47. ΚΟΛΕΓΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ - Κορονοϊός: Η Επιτροπή εκδίδει σύσταση σχετικά με τα 
γρήγορα τεστ αντιγόνων και την ενίσχυση της ικανότητας διεξαγωγής εξετάσεων. 
 

48. Ευρωπαϊκή ημέρα για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και τη 
σεξουαλική κακοποίηση.  
 

49. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει κυπριακό δάνειο ύψους 22,2 εκατομμυρίων 
ευρώ προς την Hermes Airports Limited στο πλαίσιο της έξαρσης του κορονοϊού. 
 

50. Κορονοϊός: Η Επιτροπή εντείνει τη δράση της στον τομέα των διαγνωστικών εξετάσεων, 
εκδίδοντας σύσταση σχετικά με τα γρήγορα τεστ αντιγόνων και προσφέροντας στήριξη για 
την αύξηση της ικανότητας διεξαγωγής εξετάσεων. 
 

51. Αύξηση των υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για μια κλιματικά ουδέτερη 
Ευρώπη. 
 

52. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Στρατηγική για τις υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  
 

53. Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού: κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ύπατου 
Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. 
 

54. Μετανάστευση: Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν τάσσεται υπέρ ενός συστήματος που θα 
διαχειρίζεται τη μετανάστευση μακροπρόθεσμα και θα βασίζεται πλήρως στις ευρωπαϊκές 
αξίες. 
 

55. Ναγκόρνο Καραμπάχ: Η ΕΕ χορηγεί πρόσθετη επείγουσα βοήθεια ύψους 3 εκατ. ευρώ για 
τους αμάχους που πλήττονται από τις εχθροπραξίες. 
 

56. Η αυτόματη μετάφραση στον τουρισμό: διαδικτυακό σεμινάριο για το eTranslation. 
 

57. Η Επιτροπή επενδύει 3,9 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της ερευνητικής δημοσιογραφίας και 
της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης 
 

58. Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020 έχει συμβάλει στην άρση των 
εμποδίων 
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59. Η ΕΕ συνεισφέρει 183 εκατ. ευρώ στην ελάφρυνση του χρέους 29 από τις φτωχότερες και 

πλέον ευάλωτες χώρες του κόσμου. 
 

60. Σημαντική βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην Ευρώπη κατά την τελευταία δεκαετία, 
μείωση των θανάτων που συνδέονται με τη ρύπανση. 
 

61. Εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών: δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ύπατου 
Εκπροσώπου. 
 

62. Σύνοδος κορυφής της G20: οι ηγέτες της G20 ενώνουν τις δυνάμεις τους για να 
αντιμετωπίσουν τις μεγάλες παγκόσμιες προκλήσεις. 
 

63. Κορονοϊός: η Επιτροπή θα παράσχει 200 ρομπότ απολύμανσης σε ευρωπαϊκά νοσοκομεία. 
 

64. Οπτικοακουστικά μέσα: η Επιτροπή κινεί διαδικασίες επί παραβάσει κατά 23 κρατών 
μελών λόγω μη μεταφοράς της οδηγίας για το οπτικοακουστικό περιεχόμενο. 
 

65. Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν ανακοινώνει νέα σύμβαση για εμβόλιο με τη Moderna. 
 

66. Η ΕΕ επιβεβαιώνει τη στήριξή της προς το Αφγανιστάν στη Διάσκεψη της Γενεύης του 2020. 
 

67. Ένταξη για όλους: η Επιτροπή παρουσιάζει σχέδιο δράσης για την ενσωμάτωση και την 
ένταξη για την περίοδο 2021–2027. 
 

68. Σχέδιο δράσης για την ενσωμάτωση και την ένταξη για την περίοδο 2021-2027 Ερωτήσεις 
και απαντήσεις. 
 

69. Σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων — Θέτουμε τα δικαιώματα των γυναικών και 
των κοριτσιών στο επίκεντρο της παγκόσμιας ανάκαμψης για έναν κόσμο με ισότητα των 
φύλων. 
 

70. Κορονοϊός: Η Επιτροπή εγκρίνει σύμβαση με την εταιρεία Moderna για την εξασφάλιση 
πρόσβασης σε πιθανό εμβόλιο. 
 

71. Κανονισμός για τη διακυβέρνηση των δεδομένων — Ερωτήσεις και απαντήσεις. 
 

72. Επιτυχής τρίτη έκδοση ομολόγων EU SURE από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
 

73. Οικονομικώς προσιτά, προσβάσιμα και ασφαλή φάρμακα για όλους: η Επιτροπή 
παρουσιάζει μια φαρμακευτική στρατηγική για την Ευρώπη. 
 

74. Η Επιτροπή προτείνει μέτρα για την προώθηση της κοινοχρησίας δεδομένων και τη στήριξη 
ευρωπαϊκών χώρων δεδομένων. 
 

75. Η Επιτροπή εγκρίνει σχέδιο δράσης για τη διανοητική ιδιοκτησία με σκοπό την ενίσχυση 
της οικονομικής ανθεκτικότητας και της ανάκαμψης της ΕΕ. 
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76. Η Πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν παρουσιάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις 
προτεραιότητες της Επιτροπής ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου. 
 

77. Η Επιτροπή εγκαινιάζει μια νέα βάση δεδομένων για την αναζήτηση των γεωγραφικών 
ενδείξεων της ΕΕ. 
 

78. Ο Αντιπρόεδρος Σχοινάς θα συζητήσει με θρησκευτικούς ηγέτες σχετικά με τον 
«ευρωπαϊκό τρόπο ζωής». 
 

79. Η Επιτροπή ανακοινώνει τους νικητές του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Κοινωνικής 
Καινοτομίας 2020. 
 

80. Πολιτική συνοχής της ΕΕ: Η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) προωθούν την καινοτόμο χρήση των δεδομένων στις δημόσιες 
συμβάσεις στις οποίες συμμετέχουν κονδύλια της ΕΕ. 
 

81. Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία σχετικά με τους μεταβατικούς κανόνες για 
την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) 
 

82. Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ έπεσαν το 2019 στο χαμηλότερο επίπεδο 
των τριών τελευταίων δεκαετιών. 
 

83. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει το τροποποιημένο ελληνικό καθεστώς 
επιστρεπτέων προκαταβολών ύψους 3,5 δισ. ευρώ για τη στήριξη των επιχειρήσεων που 
πλήττονται από την έξαρση του κορονοϊού. 
 

84. Η Επιτροπή φον ντερ Λάιεν συμπληρώνει ένα χρόνο θητείας. 
 

85. Τελωνειακοί έλεγχοι: Απαιτούνται νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της παραγωγής 
ναρκωτικών στην ΕΕ. 

________________________________________________________________________________ 

1. Ενίσχυση των «Εγγυήσεων για τη νεολαία»: Το Συμβούλιο εγκρίνει πρόταση σύστασης για 
μια γέφυρα προς την απασχόληση 

Βρυξέλλες,  3 Νοεμβρίου 2020 

Την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020, το Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής για 
σύσταση του Συμβουλίου για μια γέφυρα προς την απασχόληση από 1ης Ιουλίου 2020, με την 
οποία θα ενισχυθεί το υπάρχον πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη νεολαία».  

Με τη σύσταση, η συνολική στήριξη της απασχόλησης που παρέχεται στους νέους σε ολόκληρη 
την ΕΕ αναβαθμίζεται και καθίσταται πιο στοχευμένη και χωρίς αποκλεισμούς, και όσον αφορά 
τις προκλήσεις της πανδημίας.  

Οι νέοι που εγγράφονται στις «Εγγυήσεις για τη Νεολαία» λαμβάνουν προσφορά εργασίας, 
συνεχούς εκπαίδευσης, πρακτικής άσκησης ή μαθητείας εντός τεσσάρων μηνών από τη στιγμή 
που ολοκληρώσουν την επίσημη εκπαίδευση ή καταστούν άνεργοι. Από το 2014 μέχρι σήμερα, 
κάθε χρόνο πάνω από 3,5 εκατ. νέοι που είναι εγγεγραμμένοι στις «Εγγυήσεις για τη νεολαία» 
αποδέχονται τέτοιες προσφορές.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/El/TXT/?uri=COM:2020:277:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/El/TXT/?uri=COM:2020:277:FIN
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=en
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2022/MEX_
20_2022_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

2. Η Επιτροπή θεσπίζει επιτήρηση των εισαγωγών βιοαιθανόλης και παραμένει ανοικτή στην 
εξέταση αιτημάτων από άλλους τομείς 

Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 2020 

Η Επιτροπή θεσπίζει επιτήρηση των εισαγωγών στην ΕΕ αιθανόλης από ανανεώσιμες πηγές 
(«βιοαιθανόλη»). Στο πλαίσιο της οικονομικής ύφεσης που προκλήθηκε από τη νόσο COVID-19, οι 
εισαγωγές βιοαιθανόλης σε χαμηλές τιμές αυξήθηκαν σημαντικά τους τελευταίους μήνες. Ο 
ευρωπαϊκός κλάδος βιοαιθανόλης έχει παρουσιάσει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η περαιτέρω 
αύξηση των εισαγωγών θα προκαλούσε οικονομική ζημία στον κλάδο. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή 
έλαβε άμεσα μέτρα για να καταστήσει δυνατή την παρακολούθηση του όγκου των εισαγωγών, 
γεγονός που θα επιτρέψει στον κλάδο της βιοαιθανόλης να αξιολογήσει καλύτερα την 
κατάσταση. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2025/IP_20_20
25_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

3. Φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις 2020: Διακοπή της ανάκαμψης, καθώς η 
αναζωπύρωση της πανδημίας επιδεινώνει την αβεβαιότητα 

Βρυξέλλες,  5 Νοεμβρίου 2020 

Η πανδημία του κορονοϊού προκάλεσε πολύ ισχυρό σοκ στην παγκόσμια οικονομία και στις 
οικονομίες της ΕΕ, με ιδιαίτερα σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Η οικονομική 
δραστηριότητα στην Ευρώπη υπέστη σοβαρό σοκ κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους και 
ανέκαμψε έντονα το τρίτο τρίμηνο, καθώς καταργούνταν σταδιακά τα μέτρα ανάσχεσης. Ωστόσο, 
η αναζωπύρωση της πανδημίας τις τελευταίες εβδομάδες προκαλεί διαταραχές, καθώς οι εθνικές 
αρχές θεσπίζουν νέα μέτρα για τη δημόσια υγεία για τον περιορισμό της εξάπλωσης της 
πανδημίας. Λόγω της επιδημιολογικής κατάστασης, οι προβλέψεις για την ανάπτυξη εντός του 
χρονικού ορίζοντα του δελτίου χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά υψηλό βαθμό αβεβαιότητας και 
κινδύνου. 

Διακοπτόμενη και ελλιπής ανάκαμψη 
Σύμφωνα με τις φθινοπωρινές προβλέψεις του 2020, η οικονομία της ζώνης του ευρώ θα 
συρρικνωθεί κατά 7,8 % το 2020 και θα σημειώσει θετικό ρυθμό ανάπτυξης 4,2 % το 2021 και 3 % 
το 2022. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η οικονομία της ΕΕ θα συρρικνωθεί κατά 7,4 % το 2020 και 
θα σημειώσει θετικό ρυθμό ανάπτυξης 4,1 % το 2021 και 3% το 2022.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2022/MEX_20_2022_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2022/MEX_20_2022_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2025/IP_20_2025_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2025/IP_20_2025_EL.pdf
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2021/IP_20_20
21_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πλήρες κείμενο: Φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις 2020 
Ακολουθήστε τον αντιπρόεδρο κ. Ντομπρόβσκις στο Twitter: @VDombrovskis 
Ακολουθήστε τον επίτροπο Τζεντιλόνι στο Twitter: @PaoloGentiloni 
Ακολουθήστε τη ΓΔ ECFIN στο Twitter: @ecfin 
________________________________________________________________________________ 
 
4. Αντιμετώπιση του κορονοϊού: πάνω από 57 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της πανδημίας στην Κύπρο 

Βρυξέλλες,  5 Νοεμβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την τροποποίηση των δύο επιχειρησιακών προγραμμάτων (ΕΠ) 
της Κύπρου, μέσω των οποίων θα αποδεσμευτούν πάνω από 57 εκατομμύρια ευρώ για την 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού στην οικονομία και το σύστημα 
υγείας της χώρας.  

Το ΕΠ «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή», που συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), ενισχύεται με 36 εκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση 
προγραμμάτων εργασίας μικρής διάρκειας για περισσότερους από 68.800 εργαζόμενους στην 
Κύπρο. 21 εκατομμύρια ευρώ από τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ανακατανέμονται για τη στήριξη του τομέα της υγείας με κατάλληλο εξοπλισμό 
(μάσκες, στολές, αναλώσιμα) και προσωπικό.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2037/MEX_
20_2037_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
5. Η ΕΕ επιδοτεί πρωτοποριακά ερευνητικά προγράμματα με 350 εκατ. ευρώ 

Βρυξέλλες,  5 Νοεμβρίου 2020 

Τριάντα τέσσερις ερευνητικές ομάδες θα λάβουν επιχορηγήσεις συνέργειας (Synergy Grants) 
συνολικού ύψους 350 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, στο πλαίσιο του 
προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζων 2020», με στόχο την αντιμετώπιση 
ορισμένων από τα πλέον σύνθετα ερευνητικά προβλήματα στον κόσμο.  

Οι επιχορηγήσεις θα δοθούν σε ομάδες αποτελούμενες από δύο έως τέσσερις ερευνητές με 
συμπληρωματικές δεξιότητες, γνώσεις και πόρους, επιτρέποντάς τους να συνεργαστούν σε 
φιλόδοξα έργα από ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων: από την αποκάλυψη των μυστικών 
του ανοσοποιητικού συστήματος του εγκεφάλου ως την έρευνα των ιστορικών αλληλεπιδράσεων 
του ανθρώπου με τους ωκεανούς, τη βελτίωση της μέτρησης των αστρονομικών αποστάσεων 
ώστε να βελτιώσουμε τις γνώσεις μας για το σύμπαν, κ.ά.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2037/MEX_
20_2037_EN.pdf 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2021/IP_20_2021_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2021/IP_20_2021_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/autumn-2020-economic-forecast_en
https://twitter.com/VDombrovskis?s=20
https://twitter.com/PaoloGentiloni?s=20
https://twitter.com/ecfin
https://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=el
https://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2037/MEX_20_2037_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2037/MEX_20_2037_EN.pdf
https://erc.europa.eu/funding/synergy-grants
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2037/MEX_20_2037_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2037/MEX_20_2037_EN.pdf
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Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου του ΕΣΕ. 
________________________________________________________________________________ 
 
6. Με 128 εκατ. ευρώ επιδοτούνται ερευνητικά προγράμματα που αντιμετωπίζουν την κρίση 
του κορονοϊού και τις επιπτώσεις της. 

Βρυξέλλες,  5 Νοεμβρίου 2020 

Η Επιτροπή υπέγραψε τις συμφωνίες επιχορήγησης 23 νέων ερευνητικών έργων για την 
αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης πανδημίας του κορονοϊού με συνολικά 128 εκατ. ευρώ. 
Aνάμεσά τους, 4 ελληνικά: imPURE, RESERVIST, COVINFORM, SHARE-COVID 
Η επιλογή των έργων που θα επιχορηγηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020»είχε 
ανακοινωθεί τον Αύγουστο.  

Η χρηματοδότηση αυτή θα επιτρέψει τη διεξαγωγή επιπλέον ερευνών με στόχο την ενίσχυση και 
την προσαρμογή της βιομηχανικής ικανότητας παραγωγής και διανομής ιατρικού εξοπλισμού 
όπως αναπνευστήρων, την πρόληψη και θεραπεία του κορονοϊού, την ανάπτυξη ιατρικών 
τεχνολογιών και ψηφιακών εργαλείων όπως φορητών διαγνωστικών συστημάτων, την καλύτερη 
κατανόηση των κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας, π.χ. στις ευάλωτες και 
περιθωριοποιημένες ομάδες και την άντληση γνώσεων από μεγάλες ομάδες ασθενών σε όλη την 
Ευρώπη για τη βελτίωση των θεραπειών. Στα έργα συμμετέχουν 344 ερευνητικές ομάδες από 39 
χώρες, εκ των οποίων οι 32 συμμετέχοντες είναι από 15 χώρες εκτός ΕΕ.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2037/MEX_
20_2037_EN.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα επιλεγέντα έργα είναι διαθέσιμες εδώ, καθώς και στο 
σχετικό ενημερωτικό δελτίο. 
________________________________________________________________________________ 

7. Ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων: «ΕΕΚ για την πράσινη και την ψηφιακή 
μετάβαση» 

Βρυξέλλες,  6 Νοεμβρίου 2020 

Η ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων 2020 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση από τις 9 έως τις 13 Νοεμβρίου 2020. Διοργανώνεται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με το γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και 
Έρευνας, στο πλαίσιο της γερμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Στην πέμπτη χρονιά της, 
η εκδήλωση αυτή ενθαρρύνει άτομα όλων των ηλικιών να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους και να 
αναπτύξουν τις δεξιότητές τους ώστε να συνάδουν με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας μέσω της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), ενός σημαντικού τομέα για την οικονομική 
και κοινωνική ανάκαμψη στο πλαίσιο της νόσου COVID-19. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2029/IP_20_20
29_EL.pdf 
 

https://erc.europa.eu/news/erc-2020-synergy-grants-results
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_1460
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2037/MEX_20_2037_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2037/MEX_20_2037_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-eu128-million-granted-research-address-pressing-needs-and-socio-economic-impact-pandemic-2020-nov-05_en
https://ec.europa.eu/info/files/outcome-emergency-funding-action-coronavirus-sars-cov-2-outbreak-23-new-projects_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2029/IP_20_2029_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2029/IP_20_2029_EL.pdf
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Για περισσότερες πληροφορίες: 
Ιστότοπος της ευρωπαϊκής εβδομάδας επαγγελματικών δεξιοτήτων 2020 
Πρόγραμμα εκδηλώσεων της ευρωπαϊκής εβδομάδας επαγγελματικών δεξιοτήτων 2020 
Ιστότοπος της γερμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020  
Ακολουθήστε τον κ. Νικολά Σμιτ στο Twitter 
Ετικέτες στο twitter: #EUVocationalSkills, #DiscoverYourTalen 
________________________________________________________________________________ 
 
8. Ημέρα Ισότητας των Αμοιβών: Δήλωση της Αντιπροέδρου Γιούροβα και των Επιτρόπων Σμιτ 
και Ντάλι 

Βρυξέλλες,  6 Νοεμβρίου 2020 

Οι γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθούν να αμείβονται λιγότερο από τους άνδρες.  

Στην ΕΕ των 27, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων μειώθηκε ελαφρά από 14,5 % πέρυσι 
σε 14,1 % φέτος, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat. Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Ισότητας 
των Αμοιβών σηματοδοτεί συμβολικά την ημέρα του έτους μέχρι την οποία αμείβονται οι 
γυναίκες σε σύγκριση με τους άνδρες συναδέλφους τους για την ίδια εργασία. Φέτος, η 
Ευρωπαϊκή Ημέρα Ισότητας των Αμοιβών πέφτει στις 10 Νοεμβρίου.  

Ενόψει αυτής της συμβολικής ημέρας, η Αντιπρόεδρος για θέματα Αξιών και Διαφάνειας κ. Βιέρα 
Γιούροβα, ο Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων κ. Νικολά Σμιτ και η 
Επίτροπος Ισότητας κ. Χέλενα Ντάλι προέβησαν στην εξής κοινή δήλωση:  

Η πλήρης δήλωση είναι διαθέσιμη εδώ : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_2010/
STATEMENT_20_2010_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
9. Κορονοϊός: Η Επιτροπή προτρέπει τις διαδικτυακές πλατφόρμες να συνεργαστούν και να 
συνεχίσουν τη μάχη κατά της διαδικτυακής απάτης 

Βρυξέλλες,  6 Νοεμβρίου 2020 

Ο Επίτροπος κ. Ρεντέρς πραγματοποιεί σύσκεψη με τις 11 διαδικτυακές πλατφόρμες που 
συμμετέχουν στον διαρθρωμένο διάλογο για την αντιμετώπιση της καταναλωτικής διαδικτυακής 
απάτης που σχετίζεται με την πανδημία του κορονοϊού, από κοινού με τις αρχές προστασίας των 
καταναλωτών.  

Σκοπός είναι να ενθαρρυνθούν οι πλατφόρμες να ενισχύσουν την ετοιμότητά τους για την 
αντιμετώπιση των νέων περιστατικών απάτης που θα μπορούσαν να εμφανιστούν κατά το 
δεύτερο κύμα της πανδημίας και για την αποτροπή της επανεμφάνισης περιστατικών απάτης που 
έχουν ήδη σημειωθεί στο παρελθόν.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2044/MEX_
20_2044_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 

https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/your-country_en
https://www.eu2020.de/eu2020-en
https://twitter.com/nicolasschmiteu
https://twitter.com/hashtag/euvocationalskills
https://twitter.com/hashtag/discoveryourtalent
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_20/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_2010
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_2010/STATEMENT_20_2010_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_2010/STATEMENT_20_2010_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-protection/scams-related-covid-19_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-protection/scams-related-covid-19_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2044/MEX_20_2044_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2044/MEX_20_2044_EN.pdf
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10. Δήλωση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σχετικά με 
το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ 

Βρυξέλλες,  7 Νοεμβρίου 2020 

Συγχαίρω θερμά τον κ. Τζο Μπάιντεν για τη νίκη του στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ και 
προσβλέπω σε συνάντηση μαζί του το συντομότερο δυνατό. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι φίλοι και σύμμαχοι και οι πολίτες μας 
συνδέονται με βαθύτατους δεσμούς. Μαζί έχουμε οικοδομήσει μια μοναδική διατλαντική 
εταιρική σχέση που βασίζεται στην κοινή μας ιστορία και στις κοινές αξίες της δημοκρατίας, της 
ελευθερίας, των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ανοικτής 
οικονομίας. Αυτή η εταιρική σχέση στηρίζει επί δεκαετίες τη βασιζόμενη σε φιλελεύθερους 
κανόνες διεθνή τάξη και παραμένει πυλώνας σταθερότητας, ασφάλειας και ευημερίας και στις 
δύο πλευρές του Ατλαντικού. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_2055/
STATEMENT_20_2055_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

11. Υπόθεση Boeing στο πλαίσιο του ΠΟΕ: Η ΕΕ θέτει σε εφαρμογή αντίμετρα κατά εξαγωγών 
των ΗΠΑ 

Βρυξέλλες,  9 Νοεμβρίου 2020 

Ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αύξηση των δασμών που επιβάλλονται σε 
αμερικανικές εξαγωγές ύψους 4 δισ. δολαρίων προς την ΕΕ θα δημοσιευθεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα της ΕΕ. Τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν στην επιβολή αντιμέτρων, δεδομένου ότι 
οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη παράσχει τη βάση για τη διευθέτηση του ζητήματος κατόπιν 
διαπραγματεύσεων, διευθέτηση στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται η άμεση κατάργηση των 
δασμών που επέβαλαν οι ΗΠΑ στις εξαγωγές της ΕΕ στην υπόθεση Airbus στο πλαίσιο του ΠΟΕ. 
Στις 26 Οκτωβρίου ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) επέτρεψε επίσημα στην ΕΕ να 
λάβει τα εν λόγω αντίμετρα κατά των παράνομων επιδοτήσεων των ΗΠΑ προς την εταιρεία 
κατασκευής αεροσκαφών Boeing. Τα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από αύριο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για τη διευθέτηση αυτής της διαφοράς και επίσης για την 
επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τη θέσπιση μακροπρόθεσμων κανόνων για τις επιδοτήσεις στον 
τομέα των αεροσκαφών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2048/IP_20_20
48_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου μετά την απόφαση της ειδικής ομάδας της 13ης Οκτωβρίου 
Δελτίο Τύπου μετά την έγκριση του ΟΕΔ 
Απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου του ΠΟΕ σχετικά με τις επιδοτήσεις των 
ΗΠΑ στην Boeing 
Ιστορικό της υπόθεσης Boeing 
Ιστορικό της υπόθεσης Airbus 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_2055/STATEMENT_20_2055_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_2055/STATEMENT_20_2055_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2048/IP_20_2048_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2048/IP_20_2048_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1895
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1984
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1999
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1999
https://trade.ec.europa.eu/wtodispute/show.cfm?id=268&code=2
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds353_e.htm
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12. Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία για τον εκσυγχρονισμό των ενωσιακών ελέγχων των 
εξαγωγών 

Βρυξέλλες,  9 Νοεμβρίου 2020 

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο επί της πρότασής της για εκσυγχρονισμό των ενωσιακών ελέγχων των εξαγωγών 
ευαίσθητων ειδών και τεχνολογιών διπλής χρήσης. Οι αλλαγές που συμφωνήθηκαν σήμερα θα 
αναβαθμίσουν και θα ενισχύσουν την εργαλειοθήκη της ΕΕ για τον έλεγχο των εξαγωγών, με 
αποτέλεσμα να ισχυροποιηθεί η ικανότητά της να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στους 
εξελισσόμενους κινδύνους για την ασφάλεια και στις αναδυόμενες τεχνολογίες. Χάρη στον νέο 
κανονισμό, η ΕΕ μπορεί πλέον να προστατεύει αποτελεσματικά τα συμφέροντα και τις αξίες της 
και, ιδίως, να αντιμετωπίζει τους κινδύνους προσβολής ανθρωπίνων δικαιωμάτων που 
συνδέονται με το εμπόριο τεχνολογιών κυβερνοεπιτήρησης χωρίς την ανάγκη προηγούμενης 
συμφωνίας σε πολυμερές επίπεδο. Επιπλέον, ο νέος κανονισμός ενισχύει την ικανότητα της ΕΕ να 
ελέγχει τις εμπορικές ροές ευαίσθητων νέων και αναδυόμενων τεχνολογιών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2045/IP_20_20
45_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ιστοσελίδα για τον έλεγχο του εμπορίου ειδών διπλής χρήσης 
________________________________________________________________________________ 
 
13. Ο Επίτροπος Ρεντέρς εγκαινιάζει τη Διεθνή Εβδομάδα Ασφάλειας Προϊόντων 2020 και 
χαιρετίζει την προσχώρηση δύο ακόμη εταιρειών στη «Δέσμευση για την ασφάλεια των 
προϊόντων» 

Βρυξέλλες,  9 Νοεμβρίου 2020 

Ο Επίτροπος κ.Ρεντέρς θα εγκαινιάσει τη Διεθνή Εβδομάδα Ασφάλειας Προϊόντων 2020, ενώ δύο 
ακόμη πλατφόρμες ηλεκτρονικών αγορών, η Bol.com και η eMAG θα προσχωρήσουν επίσημα στη 
«Δέσμευση για την ασφάλεια των προϊόντων». Υπογράφοντας τη Δέσμευση, οι εταιρείες αυτές 
δεσμεύονται να αποσύρουν ταχύτερα τα επικίνδυνα προϊόντα από τις διαδικτυακές αγορές τους.  

Η Bol.com και η eMAG έρχονται να προστεθούν σε άλλες επτά μεγάλες πλατφόρμες 
διαδικτυακών αγορών —Alibaba (για το AliExpress), Allegro, Amazon, Cdiscount, eBay, Rakuten 
France και Wish.com— που έχουν ήδη δεσμευτεί να αποσύρουν πιο γρήγορα τα επικίνδυνα 
προϊόντα. Οι εταιρείες θα επιτρέψουν στους πελάτες να επισημαίνουν ευκολότερα τα επικίνδυνα 
προϊόντα και θα τα αποσύρουν εντός δύο εργάσιμων ημερών από τις σχετικές κοινοποιήσεις των 
αρχών των κρατών μελών της ΕΕ.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2058/MEX_
20_2058_EN.pdf  
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Διεθνή Εβδομάδα για την Ασφάλεια των Προϊόντων 
είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο, ενώ το συνέδριο και η ομιλία του Επιτρόπου κ. Ρεντέρς θα είναι 
διαθέσιμα στην πλατφόρμα EbS. Εντός της τρέχουσας εβδομάδας, η Επιτροπή θα παρουσιάσει 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/september/tradoc_154976.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2045/IP_20_2045_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2045/IP_20_2045_EL.pdf
https://ec.europa.eu/trade/import-and-export-rules/export-from-eu/dual-use-controls/
https://www.bol.com/nl/
https://www.emag.ro/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/product-safety/product-safety-rules_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/product-safety/product-safety-rules_en
https://www.bol.com/nl/
https://www.emag.ro/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2058/MEX_20_2058_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2058/MEX_20_2058_EN.pdf
https://www.ipsw2020.eu/home
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-198187
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και το νέο θεματολόγιο για τους καταναλωτές, στο οποίο θα καθορίζονται οι προτεραιότητες και 
οι δράσεις της όσον αφορά την πολιτική καταναλωτών για τα επόμενα έτη. 
________________________________________________________________________________ 

14. Το Σύμφωνο για τις Δεξιότητες: κινητοποίηση όλων των εταίρων για επένδυση στις 
δεξιότητες 

Βρυξέλλες,  10 Νοεμβρίου 2020 

Οι επίτροποι κκ. Σμιτ και Μπρετόν δρομολόγησαν επισήμως το Σύμφωνο για τις Δεξιότητες, ένα 
κεντρικό στοιχείο του ευρωπαϊκού θεματολογίου δεξιοτήτων. Ανακοίνωσαν επίσης τις πρώτες 
ευρωπαϊκές εταιρικές σχέσεις για τις δεξιότητες σε βασικά βιομηχανικά οικοσυστήματα –
αυτοκινητοβιομηχανία, μικροηλεκτρονική, αεροδιαστημική και αμυντική βιομηχανία: Οι 
δεξιότητες είναι καίριας σημασίας για την ανάκαμψή από την πανδημία του κορονοϊού και για 
την εξοικείωση με την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση. Οι επιχειρήσεις, μεγάλες και μικρές, 
χρειάζονται ειδικευμένα άτομα για να καινοτομήσουν και να αναπτυχθούν. Ωστόσο, οι 
αναντιστοιχίες και οι ελλείψεις δεξιοτήτων αυξάνονται ενώ μεγάλος αριθμός ατόμων διατρέχει 
κίνδυνο ανεργίας. Μόνο ενώνοντας τις δυνάμεις όλων των ενδιαφερόμενων εταίρων θα 
μπορέσουμε να επιτύχουμε ουσιαστική πρόοδο για την αντιμετώπιση των αναγκών της Ευρώπης 
όσον αφορά τις δεξιότητες. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2059/IP_20_20
59_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Για το Σύμφωνο για τις Δεξιότητες: https://ec.europa.eu/social/PactforSkills 
Χάρτης του Συμφώνου για τις Δεξιότητες. 
Βίντεο υποστηρικτών του Συμφώνου για τις Δεξιότητες 
Έντυπο για εταίρους που ενδιαφέρονται να προσχωρήσουν στο Σύμφωνο για τις Δεξιότητες. 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Έναρξη του Συμφώνου για τις Δεξιότητες. 
________________________________________________________________________________ 

15. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου να 
υπογράψει τους λογαριασμούς της ΕΕ για 13η συνεχή χρονιά 

Βρυξέλλες,  10 Νοεμβρίου 2020 

Η Επιτροπή χαιρέτισε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) να 
πιστοποιήσει, για 13η συνεχή χρονιά, την καλή κατάσταση των ετήσιων λογαριασμών της ΕΕ, 
τους οποίους έκρινε αληθείς και ακριβείς. Σύμφωνα με τα προηγούμενα έτη, το Ελεγκτικό 
Συνέδριο αναγνώρισε επίσης την ορθή διαχείριση του μέρους του προϋπολογισμού της ΕΕ που 
αφορά τα έσοδα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2057/IP_20_20
57_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2059/IP_20_2059_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2059/IP_20_2059_EL.pdf
https://ec.europa.eu/social/PactforSkills
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23158&langId=en
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Pact_for_Skills_FORM
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_2032
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2057/IP_20_2057_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2057/IP_20_2057_EL.pdf
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 Ενημερωτικό δελτίο — ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΕ 2019: Τα κύρια μηνύματα ενόψει της 
απαλλαγής για το 2019 

 Ετήσια έκθεση του 2019 για τη διαχείριση και τις επιδόσεις 
 Ενοποιημένες δημοσιονομικές εκθέσεις και εκθέσεις λογοδοσίας 

________________________________________________________________________________ 

16. Προϋπολογισμός της ΕΕ: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη σύναψη συμφωνίας σχετικά 
με δέσμη ύψους 1,8 τρισ. ευρώ, για την οικοδόμηση μιας πιο πράσινης, πιο ψηφιακής και πιο 
ανθεκτικής Ευρώπης 

Βρυξέλλες,  10 Νοεμβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη συμφωνία που συνήφθη μεταξύ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών της ΕΕ στο πλαίσιο του Συμβουλίου 
σχετικά με τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρώπης και το προσωρινό μέσο 
ανάκαμψης NextGenerationEU. Άπαξ και εγκριθεί, αυτή η δέσμη μέτρων συνολικού ύψους 1,8 
τρισ. ευρώ θα είναι η μεγαλύτερη που έχει χρηματοδοτηθεί ποτέ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. 
Θα συμβάλει στην ανασυγκρότηση της Ευρώπης μετά τη νόσο COVID-19 — μιας Ευρώπης πιο 
πράσινης, πιο ψηφιακής, πιο ανθεκτικής, και καλύτερα προσαρμοσμένης στις τρέχουσες και στις 
επερχόμενες προκλήσεις. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2073/IP_20_20
73_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο 
Ιστότοπος για το ΠΔΠ 
________________________________________________________________________________ 
 
17. Ετήσια τελετή απονομής του Βραβείου της ΕΕ για την Πολιτιστική Κληρονομιά από κοινού 
με την Europa Nostra 

Βρυξέλλες,  10 Νοεμβρίου 2020 

Η επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ 
παρουσίασε τη διαδικτυακή ετήσια τελετή απονομής των Βραβείων της ΕΕ για την Πολιτιστική 
Κληρονομιά μαζί με το κορυφαίο ευρωπαϊκό δίκτυο πολιτιστικής κληρονομιάς Europa Nostra.  

Η εκδήλωση θα τίμησε τους 21 νικητές των φετινών Ευρωπαϊκών Βραβείων Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς / Βραβείων Europa Nostra, που ανακοινώθηκαν τον Μάιο.  

Η Επίτροπος θα απεύθυνε χαιρετισμό και θα ανακοινώσει τα τρία Μεγάλα Βραβεία (Grand Prix), 
τα οποία επιλέγονται από τους εμπειρογνώμονες της κριτικής επιτροπής και το διοικητικό 
συμβούλιο της Europa Nostra μεταξύ των 21 βραβευθέντων έργων, καθώς και τους δύο νικητές 
των ειδικών βραβείων ILUCIDARE, τα οποία επιλέγονται μεταξύ των  έξι επικρατέστερων 
υποψηφίων για εξαιρετική καινοτομία στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομίας και τις 
διεθνείς σχέσεις (συγχρηματοδοτούνται από τα προγράμματα «Δημιουργική Ευρώπη» και 
«Ορίζων 2020»).  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  

https://ec.europa.eu/info/files/eu-budget-2019-main-messages-ahead-2019-discharge_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-budget-2019-main-messages-ahead-2019-discharge_en
https://ec.europa.eu/info/publications/annual-management-and-performance-report-2019_en
https://ec.europa.eu/info/publications/integrated-financial-and-accountability-reporting-2019_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2073/IP_20_2073_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2073/IP_20_2073_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/eus-long-term-budget-and-nextgenerationeu-facts-and-figures_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/eu-budget-2021-2027_en
https://www.europanostra.org/european-heritage-awards-ceremony-2020-live-online-10-november/
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/european-heritage-awardseuropa-nostra-awards-2020-announced_en
https://www.europanostra.org/6-projects-in-heritage-led-innovation-and-international-relations-shortlisted-for-first-ever-ilucidare-special-prizes/
https://www.europanostra.org/6-projects-in-heritage-led-innovation-and-international-relations-shortlisted-for-first-ever-ilucidare-special-prizes/
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2074/MEX_
20_2074_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους νικητές και τα τρία έργα που θα λάβουν Μεγάλο 
Βραβείο, θα είναι διαθέσιμες εδώ. 
________________________________________________________________________________ 
 
18. Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή αποστέλλει κοινοποίηση αιτιάσεων στην Amazon 
για χρήση μη δημόσιων δεδομένων σχετικά με τους ανεξάρτητους πωλητές και κινεί δεύτερη 
έρευνα για τις επιχειρηματικές πρακτικές της στο ηλεκτρονικό εμπόριο 

Βρυξέλλες,  10 Νοεμβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε την Amazon ότι, σύμφωνα με προκαταρκτική της άποψη, 
παραβιάζει τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες της ΕΕ στρεβλώνοντας τον ανταγωνισμό στις 
διαδικτυακές αγορές λιανικής. Η Επιτροπή προσάπτει στην Amazon ότι στηρίζεται συστηματικά 
σε μη δημόσια επιχειρηματικά δεδομένα για τους ανεξάρτητους πωλητές που πραγματοποιούν 
πωλήσεις στη διαδικτυακή αγορά της προς όφελος των του κλάδου λιανικής της ίδιας της 
Amazon, ο οποίος ανταγωνίζεται άμεσα τους εν λόγω τρίτους πωλητές. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_2077/IP_20_2
077_EN.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Επιτροπής 
για τον ανταγωνισμό, στο δημόσιο μητρώο υποθέσεων με αριθμό υπόθεσης AT.40462. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα θα καταστούν διαθέσιμες στον ιστότοπο της 
Επιτροπής για τον ανταγωνισμό, στο δημόσιο μητρώο υποθέσεων με αριθμό υπόθεσης AT.40703. 

________________________________________________________________________________ 

19. Οι υπουργοί της Ένωσης για τη Μεσόγειο τονίζουν τη σημασία του περιφερειακού 
εμπορίου για την οικονομική ανάκαμψη 

Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2020 

Οι 42 χώρες-μέλη της Ένωσης για τη Μεσόγειο (ΕγΜ) συνεδρίασαν μέσω βιντεοδιάσκεψης για 
την 11η Διάσκεψη των Υπουργών Εμπορίου της Ένωσης για τη Μεσόγειο με σκοπό τη 
δρομολόγηση τριών νέων πρωτοβουλιών για το εμπόριο και τις επενδύσεις. Απηύθυναν επίσης 
έκκληση για την ενίσχυση των εμπορικών δεσμών στον ευρωμεσογειακό χώρο ως συνιστώσα 
κρίσιμης σημασίας για την περιφερειακή οικονομική ανάκαμψη. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2063/IP_20_20
63_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Κοινή δήλωση 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2074/MEX_20_2074_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2074/MEX_20_2074_EN.pdf
http://www.europeanheritageawards.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_2077/IP_20_2077_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_2077/IP_20_2077_EN.pdf
http://ec.europa.eu/competition/
http://ec.europa.eu/competition/
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
http://ec.europa.eu/competition/
http://ec.europa.eu/competition/
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2063/IP_20_2063_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2063/IP_20_2063_EL.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/november/tradoc_159033.pdf
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20. Σύνοδος κορυφής Δυτικών Βαλκανίων στη Σόφια Ελήφθησαν σημαντικά μέτρα για την 
προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας με στόχο την τόνωση της κοινωνικοοικονομικής 
ανάκαμψης και της σύγκλισης με την ΕΕ 

Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη δέσμευση που ανέλαβαν κατά τη 
διάσκεψη κορυφής στη Σόφια οι ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων να ενισχύσουν περαιτέρω την 
περιφερειακή συνεργασία προκειμένου να επιτευχθεί πρόοδος προς την ευρωπαϊκή τους πορεία. 
Η θετική ανταπόκριση της περιοχής στο οικονομικό και επενδυτικό σχέδιο η δέσμευσή της για 
ενισχυμένη συνδεσιμότητα και η έγκριση βασικών πρωτοβουλιών όπως η δημιουργία μιας 
κοινής περιφερειακής αγοράς, η δρομολόγηση μιας πράσινης ατζέντας για τα Δυτικά Βαλκάνια 
και η περαιτέρω στήριξη της ένταξης των Ρομά θα συμβάλουν στην επιτάχυνση του ρυθμού 
ανάκαμψης μετά την πανδημία, προωθώντας τη βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2051/IP_20_20
51_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Παρατηρήσεις του ύπατου εκπροσώπου/αντιπροέδρου Josep Borrell 
Παρατηρήσεις του επιτρόπου Olivér Várhelyi 
Ανακοίνωση για το οικονομικό και επενδυτικό σχέδιο 
Ενημερωτικό δελτίο για το οικονομικό και επενδυτικό σχέδιο  
Ενημερωτικό δελτίο για τις σχέσεις ΕΕ – Δυτικών Βαλκανίων 
Ενημερωτικό δελτίο για την πράσινη ατζέντα για τα Δυτικά Βαλκάνια 
Ενημερωτικό δελτίο για το θεματολόγιο συνδεσιμότητας για τα Δυτικά Βαλκάνια 
Ενημερωτικό φυλλάδιο για το θεματολόγιο συνδεσιμότητας της ΕΕ για τα Δυτικά Βαλκάνια 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τη στήριξη της ΕΕ για την ένταξη των Ρομά στα Δυτικά Βαλκάνια 
________________________________________________________________________________ 
 
21. Δήλωση της Προέδρου φον ντερ Λάιεν σχετικά με την έγκριση της σύμβασης με την Pfizer 
και την BioNTech για την προμήθεια εμβολίων 

Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2020 

Η χρήση ενός ασφαλούς και αποτελεσματικού εμβολίου αποτελεί την καλύτερη επιλογή που 
διαθέτουμε για να νικήσουμε τον κορονοϊό και οι ζωές μας να μπορέσουν να επιστρέψουν στην 
κανονικότητα. 
Τους τελευταίους μήνες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται άοκνα για να εξασφαλίσει δόσεις 
πιθανών εμβολίων. 
Αύριο θα εγκρίνουμε μια σύμβαση για έως 300 εκατ. δόσεις του εμβολίου που αναπτύσσουν η 
γερμανική εταιρεία BioNTech και η Pfizer. Πρόκειται για το πλέον πολλά υποσχόμενο εμβόλιο 
μέχρι στιγμής. 
Όταν το εμβόλιο αυτό καταστεί διαθέσιμο, σχεδιάζουμε να το διανείμουμε γρήγορα παντού στην 
Ευρώπη. Πρόκειται για την τέταρτη επαφή που κάνουμε με φαρμακευτική εταιρεία για την αγορά 
εμβολίων. Θα ακολουθήσουν κι άλλες. Διότι πρέπει να διαθέτουμε ένα ευρύ φάσμα εμβολίων 
που να βασίζονται σε διαφορετικές τεχνολογίες. 
Έχουμε ήδη αρχίσει να συνεργαζόμαστε με τα κράτη μέλη για να ετοιμάσουμε εθνικές 
εκστρατείες εμβολιασμού. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2051/IP_20_2051_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2051/IP_20_2051_EL.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/88442/western-balkans-summit-sofia-remarks-high-representativevice-president-josep-borrell_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/varhelyi/announcements/remarks-commissioner-varhelyi-sofia-summit_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/economic-and-investment-plan-brochure.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/factsheet-economic-and-investment-plan-2020.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eu_wb_relations.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/factsheet_wb_green_agenda_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/factsheet_wb_boosting_connectivity_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/brochure_wb_connectivity_agenda_en.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/factsheet_wb_roma_integration_en.pdf
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Είμαστε πολύ κοντά στον στόχο μας. Μέχρι να τον πετύχουμε, φερόμαστε συνετά και μένουμε 
ασφαλείς. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_2083/
STATEMENT_20_2083_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

22. Οικοδόμηση μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας: Ενίσχυση της ετοιμότητας και της αντίδρασης 
για την αντιμετώπιση των κρίσεων στην Ευρώπη 

Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει τα πρώτα βήματα για την οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Υγείας που εξήγγειλε η πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την κατάσταση της 
Ένωσης. Η Επιτροπή υποβάλλει μια σειρά προτάσεων για την ενίσχυση του πλαισίου 
υγειονομικής ασφάλειας της ΕΕ και για την ενδυνάμωση του ρόλου βασικών οργανισμών της ΕΕ 
όσον αφορά την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κρίσεων. Για να ενισχυθεί η καταπολέμηση της 
πανδημίας COVID-19 και μελλοντικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας 
απαιτείται μεγαλύτερος συντονισμός σε επίπεδο ΕΕ. Οι σημερινές προτάσεις, οι οποίες 
βασίζονται στα διδάγματα από την τρέχουσα κρίση, θα εξασφαλίσουν ισχυρότερη ετοιμότητα και 
αντίδραση κατά τη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης αλλά και μελλοντικών κρίσεων στον τομέα της 
υγείας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2041/IP_20_20
41_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ενημερωτικό δελτίο– Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας – αντιμετωπίζουμε μαζί τις κρίσεις στον τομέα της 
υγείας 
Ενημερωτικό δελτίο– Μια Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας – Ο ρόλος των οργανισμών της ΕΕ 
Ανακοίνωση: Οικοδομώντας μια Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας: ετοιμότητα και ανθεκτικότητα 
Πρόταση κανονισμού σχετικά με τις σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά τις υγείας  
Πρόταση για τη διεύρυνση της εντολής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων 
Πρόταση για τη διεύρυνση της εντολής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων 
Αντιμετώπιση του κορονοϊού από την ΕΕ 
Επισκόπηση της απόκρισης της Επιτροπής 
Ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης 
________________________________________________________________________________ 
 
23. Κορονοϊός: Η Επιτροπή εγκρίνει σύμβαση με την κοινοπραξία BioNTech-Pfizer για να 
εξασφαλίσει πρόσβαση σε πιθανό εμβόλιο 

Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια τέταρτη σύμβαση με τις φαρμακευτικές εταιρείες BioNTech 
και Pfizer, η οποία προβλέπει την αρχική αγορά 200 εκατ. δόσεων για λογαριασμό όλων των 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_2083/STATEMENT_20_2083_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_2083/STATEMENT_20_2083_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/communication-building-european-health-union-preparedness-and-resilience_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2041/IP_20_2041_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2041/IP_20_2041_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_2042
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_2078
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_2078
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_2079
https://ec.europa.eu/info/files/communication-building-european-health-union-preparedness-and-resilience_el
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-serious-cross-border-threats-health_el
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-extend-mandate-european-medicines-agency_el
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-extend-mandate-european-centre-disease-prevention-and-control_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/overview-commissions-response_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/SPEECH_20_1655


11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 - 18 

κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και τη δυνατότητα να ζητηθεί πρόσθετη προμήθεια έως και 100 
εκατ. δόσεων, μόλις το εμβόλιο κατά της νόσου COVID-19 αποδειχθεί ασφαλές και 
αποτελεσματικό.  

Η σύμβαση με την κοινοπραξία BioNTech-Pfier επεκτείνει την ευρεία προσφορά εμβολίων που θα 
παραχθούν στην Ευρώπη και έρχεται να προστεθεί στις συμβάσεις που έχουν ήδη υπογραφεί με 
την AstraZeneca, τη Sanofi-GSK και τη Janssen Pharmaceutica NV και στις επιτυχώς 
ολοκληρωμένες διερευνητικές συνομιλίες με την CureVac και την Moderna. Αυτή η 
διαφοροποιημένη προσφορά εμβολίων θα διασφαλίσει ότι η Ευρώπη είναι καλά 
προετοιμασμένη για τον εμβολιασμό, μόλις τα εμβόλια αποδειχθούν ασφαλή και 
αποτελεσματικά.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2089/MEX_
20_2089_EN.pdf 
 
Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ. 
________________________________________________________________________________ 

24. Κορονοϊός: Η Επιτροπή εγκρίνει σύμβαση με την κοινοπραξία BioNTech-Pfizer για την 
εξασφάλιση πρόσβασης σε πιθανό εμβόλιο 

Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τέταρτη σύμβαση με τις φαρμακευτικές εταιρείες BioNTech και 
Pfizer, στην οποία προβλέπεται, αφενός, η αρχική αγορά 200 εκατομμυρίων δόσεων για 
λογαριασμό όλων των κρατών μελών της ΕΕ, και, αφετέρου, η δυνατότητα να ζητηθούν έως και 
100 εκατομμύρια δόσεις ακόμα· η προμήθεια των δόσεων αυτών θα γίνει όταν το εμβόλιο 
αποδειχθεί ασφαλές και αποτελεσματικό κατά της νόσου COVID-19. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να δωρίσουν τα εμβόλια σε χώρες χαμηλότερου ή μεσαίου εισοδήματος ή να τα 
ανακατευθύνουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2081/IP_20_20
81_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια 
Αντιμετώπιση του κορονοϊού από την ΕΕ 
Επισκόπηση της δράσης της Επιτροπής 
________________________________________________________________________________ 

25. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Οικοδόμηση μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας: Ενίσχυση της 
ετοιμότητας και της αντίδρασης για την αντιμετώπιση των κρίσεων στην Ευρώπη 

Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2020 

Η πανδημία COVID-19 έχει προκαλέσει τεράστια ανθρώπινη οδύνη και έχει ωθήσει τα συστήματα 
υγείας στα όριά τους. Τα μέτρα που απαιτούνται για τον περιορισμό της πανδημίας και τη 
διάσωση ανθρώπινων ζωών έχουν τεράστιο αντίκτυπο στα μέσα διαβίωσης, στην εργασία και τις 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1524
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1680
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1829
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_1494
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1513
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2089/MEX_20_2089_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2089/MEX_20_2089_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2081
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2081/IP_20_2081_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2081/IP_20_2081_EL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0245&qid=1605087167861&from=EN
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/overview-commissions-response_el


11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 - 19 

ελευθερίες των ανθρώπων. Από την αρχή της πανδημίας η αλληλεγγύη ήταν πραγματική και 
απτή. Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή, 
εργαζόμενοι νυχθημερόν για να παρέχουν φροντίδα στους ασθενείς με COVID-19. Τα κράτη μέλη 
της ΕΕ στράφηκαν από την εφαρμογή μονομερών μέτρων στην αλληλοϋποστήριξη, είτε με την 
υποδοχή ασθενών με COVID-19 από γειτονικές χώρες είτε με την αποστολή επαγγελματιών του 
τομέα της υγείας και βασικού ιατρικού εξοπλισμού. Η συνεργασία και ο συντονισμός σε επίπεδο 
ΕΕ αποτελούν πλέον τον κανόνα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_2042/QAN
DA_20_2042_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

26. Η Επιτροπή και η γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ υπογραμμίζουν τη σημασία 
του ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων για την υγεία 

Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2020 

Κατά την εικονική διάσκεψη υψηλού επιπέδου «Digital Health 2020 - EU on the Move», η 
Επιτροπή και η γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να 
συνεργαστούν στενά για μια ασφαλή και προσανατολισμένη στον ασθενή χρήση των δεδομένων 
υγείας για την Ευρώπη, καθώς και για συνεργασία σε επίπεδο ΕΕ στον εν λόγω τομέα, μέσω ενός 
ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων για την υγεία που θα προσφέρει καλύτερη υγειονομική 
περίθαλψη, καλύτερη έρευνα και καλύτερη χάραξη πολιτικών για την υγεία. Η δημιουργία του 
ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων για την υγεία θα αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι της 
οικοδόμησης μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας ― διαδικασίας που δρομολογείται σήμερα από 
την Επιτροπή με μια πρώτη δέσμη προτάσεων για την ενίσχυση της ετοιμότητας και της 
ικανότητας αντίδρασης σε περιπτώσεις κρίσεων στον τομέα της υγείας. Πρόκειται επίσης για 
άμεση συνέχεια της στρατηγικής για τα δεδομένα που εγκρίθηκε από την Επιτροπή τον 
Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, όπου η Επιτροπή είχε ήδη τονίσει τη σημασία της δημιουργίας 
ευρωπαϊκών χώρων δεδομένων, μεταξύ άλλων και στον τομέα της υγείας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2049/IP_20_20
49_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας 
Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα 
________________________________________________________________________________ 

27. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη συμφωνία που αφορά δέσμη μέτρων ύψους 1,8 
τρισ. ευρώ, για την οικοδόμηση μιας πιο πράσινης, πιο ψηφιακής και πιο ανθεκτικής 
Ευρώπης* 

Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2020 

Σε τι διαφέρει η συμφωνία αυτή από τη συμφωνία της 21ης Ιουλίου 2020; 
Η πολιτική συμφωνία της 10ης Νοεμβρίου μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου βασίζεται στην πρόταση της Επιτροπής της 27ης Μαΐου 2020, στα συμπεράσματα 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_2042/QANDA_20_2042_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_2042/QANDA_20_2042_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2049/IP_20_2049_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2049/IP_20_2049_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2041
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_el
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του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21ης Ιουλίου 2020, από κοινού με τις προτάσεις του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η συμφωνία διασφαλίζει ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
συνεργάζονται ακόμη πιο αποτελεσματικά προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι η δέσμη των 1,8 
τρισ. ευρώ διατίθεται εκεί όπου υπάρχουν ανάγκες, με τρόπο έγκαιρο και διαφανή. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_2088/QAN
DA_20_2088_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου 
Ενημερωτικό δελτίο 
Ιστότοπος για το ΠΔΠ 
________________________________________________________________________________ 
 
28. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει στη δεύτερη έκδοση κοινωνικών ομολόγων EU SURE 

Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη δεύτερη έκδοση 
κοινωνικού ομολόγου στο πλαίσιο του μέσου EU SURE, συνολικής αξίας 14 δισ. ευρώ, για να 
συμβάλει στην προστασία των θέσεων εργασίας και στη διαφύλαξη της απασχόλησης.  

Η έκδοση συνίστατο σε δύο ομόλογα, εκ των οποίων 8 δισ. ευρώ πρέπει να αποπληρωθούν τον 
Νοέμβριο του 2025 και 6 δισ. ευρώ πρέπει να αποπληρωθούν τον Νοέμβριο του 2050. Οι 
επενδυτές έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για αυτά τα μέσα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης και 
τα ομόλογα υπερκαλύφθηκαν κατά 13 και 11,5 φορές για τη δόση των 5 και των 30 ετών 
αντίστοιχα, με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση ευνοϊκής τιμής και για τα δύο ομόλογα.  

Το βιβλίο παραγγελιών έκλεισε στις 10:30 π.μ. με πάνω από 175 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 105 
δισ. ευρώ για την 5ετή δόση και πάνω από 70 δισ. ευρώ για την 30ετή δόση. Όσον αφορά την 
τιμολόγηση, το 5ετές ομόλογο παρέχει αρνητική απόδοση μείον 0,509 %, ενώ το 30ετές ομόλογο 
συν 0,317 %.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2089/MEX_
20_2089_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου.  

Μέχρι στιγμής, 17 κράτη μέλη θα λάβουν χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο του μέσου SURE 
για την προστασία των θέσεων εργασίας και τη διαφύλαξη της απασχόλησης. Η χρηματοδοτική 
στήριξη θα παρασχεθεί υπό μορφή δανείων χορηγούμενων με ευνοϊκούς όρους από την ΕΕ στα 
κράτη μέλη. 
________________________________________________________________________________ 
 
29. Δήλωση της Προέδρου φον ντερ Λάιεν σχετικά με την αντίδραση της ΕΕ στην τρομοκρατία 
 
Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2020 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_2088/QANDA_20_2088_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_2088/QANDA_20_2088_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2073
https://ec.europa.eu/info/files/eus-long-term-budget-and-nextgenerationeu-facts-and-figures_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/eu-budget-2021-2027_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2089/MEX_20_2089_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2089/MEX_20_2089_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/sure_2nd_dual_tranche_press_release_final_0.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_en
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Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, συμμετείχε σε 
τηλεδιάσκεψη σχετικά με την ευρωπαϊκή αντίδραση στην τρομοκρατία, μαζί με τον Πρόεδρο της 
Γαλλίας κ. Εμανουέλ Μακρόν, την Καγκελάριο της Γερμανίας κ. Άνγκελα Μέρκελ, τον 
Πρωθυπουργό των Κάτω Χωρών κ. Μαρκ Ρούτε, τον Καγκελάριο της Αυστρίας κ. Σεμπάστιαν 
Κουρτς και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Σαρλ Μισέλ.  
 
Η Πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν σημείωσε ότι οι τρομοκρατικές επιθέσεις στη Γαλλία και την 
Αυστρία τις τελευταίες εβδομάδες «κατέδειξαν ξεκάθαρα πόσο σημαντική είναι η συντονισμένη 
δράση κατά αυτών των επιθέσεων» και ότι ο ενιαίος χώρος ελευθερίας της Ένωσής μας μπορεί 
να προστατευτεί μόνο εάν προασπιστούμε την ασφάλειά του. «Τώρα πρέπει να σημειώσουμε 
επειγόντως πρόοδο σε τρία μέτωπα. Το πρώτο είναι η πρόληψη, το δεύτερο είναι η προστασία 
των εξωτερικών συνόρων και το τρίτο η δράση, δηλαδή η υλοποίηση του επιχειρησιακού 
σχεδιασμού», δήλωσε η Πρόεδρος σε συνέντευξη Τύπου μετά την τηλεδιάσκεψη.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2089/MEX_
20_2089_EN.pdf 
 
Οι δηλώσεις της Προέδρου είναι διαθέσιμες στα γαλλικά, τα αγγλικά και τα γερμανικά. 
________________________________________________________________________________ 

30. Εκπαίδευση και κατάρτιση: βασικές και ψηφιακές δεξιότητες απαραίτητες για την 
εκπαίδευση, την εργασία και τη ζωή 

Βρυξέλλες, 12 Νοεμβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την ετήσια έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης. Η έκθεση παρακολούθησης αναλύει τον τρόπο με τον οποίο η εκπαίδευση και η 
κατάρτιση εξελίσσονται στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της. Φέτος, η έκθεση παρακολούθησης 2020 
εστιάζει ειδικά στη διδασκαλία και τη μάθηση στην ψηφιακή εποχή. Η κρίση του κορονοϊού 
κατέδειξε τη σημασία των ψηφιακών λύσεων για τη διδασκαλία και τη μάθηση και υπογράμμισε 
τις υφιστάμενες αδυναμίες. Η έκθεση θα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια του σημερινού 
μαραθωνίου για την ψηφιακή εκπαίδευση. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2050/IP_20_20
50_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ιστότοπος της έκθεσης παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. 
________________________________________________________________________________ 

31. Η ΕΕ αυξάνει τη συνεισφορά της στον COVAX σε 500 εκατ. ευρώ για την εξασφάλιση 
εμβολίων κατά της νόσου COVID-19 για τις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος 

Βρυξέλλες, 12 Νοεμβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι θα συνεισφέρει πρόσθετη χρηματοδότηση 100 εκατ. ευρώ 
σε επιχορηγήσεις για τη στήριξη του μηχανισμού COVAX, ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση 
χωρών χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος στο μελλοντικό εμβόλιο κατά της νόσου COVID-19. Η 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-198708
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2089/MEX_20_2089_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2089/MEX_20_2089_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/statement_20_2072
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_2072
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/statement_20_2072
https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_el
https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_el
https://digieduhack.com/en/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2050/IP_20_2050_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2050/IP_20_2050_EL.pdf
https://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/et-monitor_el
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εν λόγω χρηματοδότηση θα προστεθεί στο ποσό των 400 εκατ. ευρώ σε εγγυήσεις που δέσμευσε 
η ΕΕ για τον COVAX, κάτι που καθιστά την Ένωση έναν από τους σημαντικότερους χορηγούς του 
μηχανισμού. Με τη νέα αυτή συνεισφορά, η ΕΕ αυξάνει περαιτέρω τις επενδύσεις για τη στήριξη 
της παγκόσμιας ανάκαμψης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2075/IP_20_20
75_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Παγκόσμια αντίδραση της ΕΕ στον κορονοϊό 
________________________________________________________________________________ 

32. Ένωση ισότητας: Η Επιτροπή παρουσιάζει την πρώτη της στρατηγική για την ισότητα των 
ΛΟΑΤΚΙ στην ΕΕ 

Βρυξέλλες, 12 Νοεμβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την πρώτη ενωσιακή στρατηγική για την ισότητα των 
λεσβιών, ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων, τρανς, κουίρ και ίντερσεξ (ΛΟΑΤΚΙ) και μη δυαδικών 
ατόμων, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την κατάσταση της 
Ένωσης του 2020. 

Παρόλο που τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί πρόοδος στην ΕΕ όσον αφορά την ισότητα των 
ΛΟΑΤΚΙ, εξακολουθούν να γίνονται διακρίσεις σε βάρος ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, με ποσοστό 43 % να 
αισθάνεται ότι υφίσταται διακρίσεις. Η κρίση της νόσου COVID-19 απλώς επιδείνωσε την 
κατάσταση. Η σημερινή στρατηγική αντιμετωπίζει τις ανισότητες και τις προκλήσεις που 
επηρεάζουν τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ, καθορίζοντας μια σειρά στοχευμένων δράσεων, 
συμπεριλαμβανομένων νομικών και χρηματοδοτικών μέτρων, για τα επόμενα 5 χρόνια. Η 
στρατηγική προτείνει, μεταξύ άλλων, την επέκταση του καταλόγου των εγκλημάτων της ΕΕ, ώστε 
να καλύπτει τα εγκλήματα μίσους, περιλαμβανομένης της ομοφοβικής ρητορικής μίσους, και την 
προώθηση της νομοθεσίας για την αμοιβαία αναγνώριση της ιδιότητας του γονέα σε καταστάσεις 
με διασυνοριακή διάσταση. Διασφαλίζει επίσης ότι οι προβληματισμοί για θέματα που αφορούν 
τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα αντικατοπτρίζονται δεόντως στη χάραξη πολιτικής της ΕΕ, έτσι ώστε τα ΛΟΑΤΚΙ 
άτομα, σε όλη τους την πολυμορφία, να είναι ασφαλή και να έχουν ίσες ευκαιρίες να 
ευημερήσουν και να συμμετάσχουν πλήρως στην κοινωνία.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2068/IP_20_20
68_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση — Μια Ένωση ισότητας: Στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ 2020-2025 
Ενημερωτικό δελτίο — Στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ 
Οπτικοακουστικό υλικό — Στρατηγική για την ισότητα των ΛΟΑΤΚΙ 
Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ: EU-LGBTI II - A long way to go for LGBTI equality 
(ΕΕ-ΛΟΑΤΙ ΙΙ - Η απόσταση μέχρι την ισότητα των ΛΟΑΤΙ είναι μεγάλη) 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 493: Διακρίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2075/IP_20_2075_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2075/IP_20_2075_EL.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/eu-global-response-covid-19_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/SPEECH_20_1655
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/SPEECH_20_1655
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2068/IP_20_2068_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2068/IP_20_2068_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_el
https://ec.europa.eu/info/files/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025_el
https://ec.europa.eu/info/files/lgbtiq-equality-strategy-2020-2025-factsheet_el
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/album/M-005766
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-lgbti-equality-1_en.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-lgbti-equality-1_en.pdf
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2251
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33. Η Επίτροπος Γιούανσον στην εναρκτήρια συνεδρίαση της ομάδας εμπειρογνωμόνων που 
συνέστησε η Επιτροπή για να συγκεντρώσει τις απόψεις των μεταναστών 

Βρυξέλλες, 12 Νοεμβρίου 2020 

Η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων κ. Ίλβα Γιούανσον συμμετείχε στην πρώτη συνεδρίαση της 
ομάδας εμπειρογνωμόνων που συστάθηκε από την Επιτροπή για να συγκεντρώσει τις απόψεις 
των μεταναστών και να συμβάλει στον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών που αφορούν 
τους μετανάστες.  

Η ομάδα αποτελείται από άτομα με ιστορικό μετανάστευσης, καθώς και από οργανώσεις που 
εκπροσωπούν τα συμφέροντα των μεταναστών. Η ανταλλαγή απόψεων με το κοινό σχετικά με τη 
χάραξη και την εφαρμογή πολιτικών που το αφορούν άμεσα είναι καίριας σημασίας για την 
αποτελεσματικότητα της χάραξης πολιτικής και για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Ένα από τα πρώτα καθήκοντα της ομάδας θα είναι να 
συνεισφέρει στο σχέδιο δράσης για την ενσωμάτωση και την ένταξη, το οποίο θα υποβληθεί στις 
24 Νοεμβρίου.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2097/MEX_
20_2097_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

34. Εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ: όφελος για τις επιχειρήσεις της Ευρώπης 

Βρυξέλλες,  12 Νοεμβρίου 2020 

Η 4η ετήσια έκθεση για την εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 
2019 που δημοσιεύτηκε σήμερα προβάλλει τα οφέλη του διευρυνόμενου παγκόσμιου εμπορικού 
μας δικτύου. Παρά τις εντάσεις στην παγκόσμια εμπορική σκηνή, η έκθεση διαπιστώνει ότι οι 
εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ συνέχισαν να διευκολύνουν το δίκαιο και βιώσιμο εμπόριο και να 
εδραιώνουν το πλαίσιο των διεθνών κανόνων. 
Το εμπόριο με τους 65 προτιμησιακούς εταίρους που καλύπτονται στην έκθεση αυξήθηκε κατά 
3,4 % το 2019, ενώ γενικά το εξωτερικό εμπόριο της ΕΕ αυξήθηκε συνολικά κατά 2,5 %. Οι 
εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ με τον Καναδά και την Ιαπωνία έδωσαν ιδιαίτερη ώθηση στο 
εμπόριο, με αύξηση που πλησίασε το 25 % και το 6 % αντίστοιχα, από τη θέση των συμφωνιών 
αυτών σε ισχύ. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2091/IP_20_20
91_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκθεση και συναφή θέματα 
 Βασικά στοιχεία  
 4η έκθεση εφαρμογής της ΣΕΣ (EN) (άλλες γλώσσες) 
 Πρόλογος της Γενικής Διευθύντριας της ΓΔ Εμπορίου κ. Sabine Weyand 
 Φυλλάδιο σχετικά με την έκθεση 
 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής 
 Χρησιμοποίηση προτιμήσεων στις εισαγωγές της ΕΕ 
 Χρησιμοποίηση προτιμήσεων στις εξαγωγές της ΕΕ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2097/MEX_20_2097_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2097/MEX_20_2097_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2091/IP_20_2091_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2091/IP_20_2091_EL.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159040.htm
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/EN/COM-2020-705-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=list&n=10&adv=0&coteId=1&year=2020&number=705&dateFrom=&dateTo=&serviceId=&documentType=&title=&titleLanguage=&titleSearch=EXACT&sortBy=NUMBER&sortOrder=DESC
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159042.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159039.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/november/tradoc_159048.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159046.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159047.htm
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 Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη χρησιμοποίηση προτιμήσεων 
________________________________________________________________________________ 

35. Νέο θεματολόγιο για τους καταναλωτές: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδυναμώνει τους 
καταναλωτές ώστε να αποτελέσουν καταλύτη για τη μετάβαση 

Βρυξέλλες,  13 Νοεμβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε το νέο θεματολόγιο για τους καταναλωτές ώστε να δώσει 
στους Ευρωπαίους καταναλωτές τη δύναμη να παίξουν ενεργό ρόλο στην πράσινη και την 
ψηφιακή μετάβαση. Το θεματολόγιο αποσκοπεί επίσης να βελτιώσει την προστασία και την 
ανθεκτικότητα των καταναλωτών στον καιρό της πανδημίας της νόσου COVID-19 αλλά και μετά 
από αυτή, ύστερα από τις σημαντικές προκλήσεις που δημιουργήθηκαν στην καθημερινή ζωή 
των καταναλωτών. Πιο συγκεκριμένα, το θεματολόγιο θέτει προτεραιότητες και βασικά σημεία 
δράσης που θα πρέπει να προωθήσουν από κοινού τα κράτη μέλη τα επόμενα 5 έτη σε 
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μια νέα νομοθετική πρόταση με 
στόχο την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τη βιωσιμότητα, την προσαρμογή 
της ισχύουσας νομοθεσίας στον ψηφιακό μετασχηματισμό, καθώς και ένα σχέδιο δράσης για την 
ασφάλεια των προϊόντων σε συνεργασία με την Κίνα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2069/IP_20_20
69_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Νέο θεματολόγιο για τους καταναλωτές ενισχύοντας την ανθεκτικότητα των καταναλωτών για 
μια βιώσιμη ανάκαμψη 
Νέο θεματολόγιο για τους καταναλωτές - ενημερωτικό δελτίο  
Στρατηγική για τους καταναλωτές 
________________________________________________________________________________ 
 
36. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει ελληνικό καθεστώς ύψους 665 εκατ. ευρώ για την 
προστασία της πρώτης κατοικίας ευάλωτων δανειοληπτών που πλήττονται από την έξαρση του 
κορονοϊού 
 
Βρυξέλλες,  13 Νοεμβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι το ελληνικό καθεστώς, ύψους 665 εκατ. ευρώ, για τη στήριξη 
των νοικοκυριών που πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού συνάδει με τους κανόνες της 
ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.  
 
Το ισχύον καθεστώς θα βοηθήσει τα νοικοκυριά που κινδυνεύουν να χάσουν την πρώτη κατοικία 
τους λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, να αποπληρώσουν τα ενυπόθηκα δάνειά τους. Το 
ισχύον καθεστώς, όπως και το καθεστώς που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 19 Σεπτεμβρίου 
2019, εστιάζει στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, αλλά επιπλέον καλύπτει και δανειολήπτες με 
εξυπηρετούμενα δάνεια.  
 
Η μέγιστη διάρκεια της κρατικής επιδότησης είναι εννέα μήνες ενώ το ποσό της υπόκειται σε 
περιορισμούς. Επιλέξιμοι για το καθεστώς είναι οι ιδιοκτήτες κατοικιών, οι οποίοι πλήττονται από 
την πανδημία του κορονοϊού, και οι οποίοι πρέπει να πληρούν ορισμένα κριτήρια όσον αφορά το 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/159041.htm
https://ec.europa.eu/info/files/new-consumer-agenda-strengthening-consumer-resilience-sustainable-recovery_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2069/IP_20_2069_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2069/IP_20_2069_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/new-consumer-agenda-strengthening-consumer-resilience-sustainable-recovery_el
https://ec.europa.eu/info/files/new-consumer-agenda-strengthening-consumer-resilience-sustainable-recovery_el
https://ec.europa.eu/info/files/new-consumer-agenda-factsheet_el
https://ec.europa.eu/info/policies/consumers/consumer-protection/consumer-strategy_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEX_19_5629
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEX_19_5629
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εισόδημα, την περιουσία και την αξία της πρώτης κατοικίας τους. Η Επιτροπή δεν ήταν 
υποχρεωμένη να αξιολογήσει την άμεση στήριξη προς τους ιδιοκτήτες κατοικιών. Πολλοί από 
αυτούς δεν εμπίπτουν στον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων, διότι θεωρούνται φυσικά πρόσωπα 
ή, εάν εμπίπτουν (π.χ. εάν είναι αυτοαπασχολούμενοι), το χορηγούμενο ποσό θα είναι σημαντικά 
χαμηλότερο από το όριο κοινοποίησης.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2130/MEX_
20_2130_EN.pdf  
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο και τα άλλα μέτρα που έχει λάβει 
η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού 
είναι διαθέσιμες εδώ.  
________________________________________________________________________________ 
 
37. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων 2020 κλείνει με τα βραβεία αριστείας 
στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 
 
Βρυξέλλες,  13 Νοεμβρίου 2020 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων 2020, η οποία 
φέτος διοργανώθηκε ψηφιακά από τις 9 έως τις 13 Νοεμβρίου.  
 
Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 1 025 εκδηλώσεις και δραστηριότητες σε 38 χώρες για 
ένα κοινό πάνω από 3,5 εκατ. ατόμων, ενώ ο αντίκτυπος της εκστρατείας πιθανότατα θα αυξηθεί 
κι άλλο κατά τους επόμενους μήνες. Το 2020 δόθηκε έμφαση στην επαγγελματική εκπαίδευση 
και κατάρτιση (ΕΕΚ) για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, σύμφωνα με τις προτεραιότητες 
της Επιτροπής «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» και «Μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή 
εποχή».  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2130/MEX_
20_2130_EN.pdf 
 
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Εβδομάδα και το Σύμφωνο για τις δεξιότητες είναι 
διαθέσιμες στο δελτίο Τύπου που εκδόθηκε επ’ ευκαιρία της έναρξης της Εβδομάδας, καθώς και 
στο δελτίο Τύπου και τις Ερωτήσεις & Aπαντήσεις για την έναρξη του Συμφώνου δεξιοτήτων. 
Οι νικητές και οι νικήτριες ανακοινώθηκαν στην εκδήλωση λήξης της Εβδομάδας, ενώ τα ονόματά 
τους είναι διαθέσιμα εδώ.  
________________________________________________________________________________ 

38. Κορονοϊός: η Επιτροπή πραγματοποιεί την πρώτη συνεδρίαση της ενωσιακής πλατφόρμας 
εθνικών επιστημονικών συμβούλων για τη νόσο COVID-19 

Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2020 

Η πρόεδρος κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καλωσόρισε τους επιστημονικούς συμβούλους των 
κρατών μελών για τη νόσο COVID-19 στην πρώτη συνεδρίαση της ενωσιακής πλατφόρμας 
επιστημονικών συμβούλων για τη νόσο COVID-19. Η πλατφόρμα θα διευκολύνει την παροχή πιο 
συντονισμένων επιστημονικών συμβουλών όσον αφορά τα μέτρα δημόσιας υγείας των κρατών 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2130/MEX_20_2130_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2130/MEX_20_2130_EN.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/node_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2130/MEX_20_2130_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2130/MEX_20_2130_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2029
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2059
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_2032
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/awards-vet-excellence-2020_en
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μελών για τη νόσο COVID-19 σε ολόκληρη την ΕΕ. Επιπλέον, θα συμπληρώνει τη συμβουλευτική 
επιτροπή της προέδρου για τη νόσο COVID-19 και το έργο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης 
και Ελέγχου Νόσων (ECDC). 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2125/IP_20_21
25_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Αντιμετώπιση του κορονοϊού από την ΕΕ 
Επισκόπηση της δράσης της Επιτροπής 
________________________________________________________________________________ 

39. Πρόγραμμα LIFE: περισσότερα από 280 εκατ. EUR από τη χρηματοδότηση της ΕΕ για έργα 
που αφορούν το περιβάλλον, τη φύση και τη δράση για το κλίμα 

Βρυξέλλες,  16 Νοεμβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επενδυτικό πακέτο ύψους άνω των 280 εκατ. EUR από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ για περισσότερα από 120 νέα έργα του προγράμματος LIFE. Αυτή η 
χρηματοδότηση της ΕΕ θα κινητοποιήσει συνολικές επενδύσεις ύψους σχεδόν 590 εκατ. EUR που 
θα βοηθήσουν να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στόχοι των εν λόγω έργων όσον αφορά το 
περιβάλλον, τη φύση και τη δράση για το κλίμα. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση 37 % σε 
σύγκριση με το προηγούμενο έτος. 

Τα έργα θα βοηθήσουν να επιτευχθούν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, 
στηρίζοντας τη στρατηγική της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα και το σχέδιο δράσης για την κυκλική 
οικονομία, συμβάλλοντας στην πράσινη ανάκαμψη από την πανδημία του κορονοϊού και 
βοηθώντας, μεταξύ άλλων, την Ευρώπη να καταστεί μια κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 
2050. Πολλά από τα νέα έργα είναι διακρατικά, στα οποία συμμετέχουν διάφορα κράτη μέλη. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2052/IP_20_20
52_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Παράρτημα: Σύντομες περιλήψεις των έργων που ανατέθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης 
υποβολής προτάσεων του LIFE 2019 
Πρόγραμμα LIFE  
________________________________________________________________________________ 

40. Κυρώσεις: η Επιτροπή επεκτείνει περαιτέρω το καθοδηγητικό σημείωμα για την παροχή 
ανθρωπιστικής βοήθειας η οποία σχετίζεται με τη νόσο COVID-19 σε περιβάλλοντα που 
υπόκεινται σε κυρώσεις 

Βρυξέλλες,  16 Νοεμβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέκτεινε περαιτέρω το καθοδηγητικό της σημείωμα σχετικά με τους 
τρόπους παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας που σχετίζεται με τη νόσο COVID-19 σε χώρες και 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2125/IP_20_2125_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2125/IP_20_2125_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/overview-commissions-response_el
https://ec.europa.eu/easme/en/life
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_884
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_420
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_420
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2052/IP_20_2052_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2052/IP_20_2052_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2060
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2060
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
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περιοχές σε ολόκληρο τον κόσμο οι οποίες υπόκεινται σε περιοριστικά μέτρα (κυρώσεις) της ΕΕ. 
Το καθοδηγητικό αυτό σημείωμα περιέχει πλέον αυτοτελές κεφάλαιο για τη Νικαράγουα. 

Σκοπός είναι η παροχή πρακτικής καθοδήγησης σχετικά με τον τρόπο συμμόρφωσης με τις 
κυρώσεις της ΕΕ κατά την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, ιδίως ιατρικής, για την 
καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19. Το καθοδηγητικό σημείωμα αποσαφηνίζει τις 
αρμοδιότητες και τις διαδικασίες για την παροχή της εν λόγω βοήθειας προκειμένου να 
διευκολυνθούν οι δραστηριότητες των ανθρωπιστικών φορέων στη Νικαράγουα, καθώς και η 
διοχέτευση εξοπλισμού και η παροχή βοήθειας για την καταπολέμηση της πανδημίας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1608/IP_20_16
08_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Καθοδηγητικό σημείωμα 
Χάρτης κυρώσεων της ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 
 
41. Συζήτηση για την ανθεκτικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ευρώπης και 
βράβευση καινοτόμων εταιρειών και έργων στο πλαίσιο της ετήσιας συνέλευσης των ΜΜΕ 
 
Βρυξέλλες,  16 Νοεμβρίου 2020 

Η Επιτροπή, από κοινού με τη γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
διοργανώνουν την ετήσια συνέλευση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), η οποία φέτος 
πραγματοποιείται διαδικτυακά.  
 
Η φετινή συνέλευση εστιάζει στη στήριξη της ανάκαμψης των ευρωπαϊκών ΜΜΕ και στην 
ανθεκτικότητά τους εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού.  
 
Στην εκδήλωση που συντονίζουν ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Οικονομίας και Ενέργειας κ. Πέτερ 
Άλτμαϊερ και ο επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς κ. Τιερί Μπρετόν παρίστανται υψηλού επιπέδου 
ομιλητές, όπως ο νομπελίστας καθηγητής Νόμπελ Τζόζεφ Στίγκλιτς και η πολιτική οικονομολόγος 
δρ Μάγια Γκέπελ.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2135/MEX_
20_2135_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες για τους νικητές και τις νικήτριες των βραβείων είναι διαθέσιμες 
εδώ. 
________________________________________________________________________________ 

42. Η Επιτροπή εγκαινιάζει νέο σύστημα καταγγελιών για την καταπολέμηση των εμπορικών 
φραγμών και των παραβιάσεων των δεσμεύσεων για βιώσιμο εμπόριο 

Βρυξέλλες,  16 Νοεμβρίου 2020 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1608/IP_20_1608_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1608/IP_20_1608_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/201116-humanitarian-aid-guidance-note_en
https://sanctionsmap.eu/
https://ec.europa.eu/growth/smes/sme-strategy/sme-assembly_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2135/MEX_20_2135_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2135/MEX_20_2135_EN.pdf
https://ec.europa.eu/growth/content/winners-EEPA-prize-small-mid-cap-awards-announced-sme-assembly_en
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε ένα νέο σύστημα καταγγελιών για την αναφορά φραγμών 
στην πρόσβαση στην αγορά και παραβιάσεων των δεσμεύσεων για το εμπόριο και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ και στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων 
δασμολογικών προτιμήσεων. 

Το νέο σύστημα καταγγελιών αντικατοπτρίζει τις εντεινόμενες προσπάθειες της Επιτροπής για 
την ενίσχυση της επιβολής και της εφαρμογής των εμπορικών συμφωνιών. Είχε προηγηθεί, τον 
Ιούλιο, ο διορισμός από την Επιτροπή του πρώτου της επικεφαλής για την επιβολή των 
εμπορικών συμφωνιών, που θα επιβλέπει την αυστηρότερη δράση της Επιτροπής σε θέματα 
επιβολής της εμπορικής πολιτικής, καθώς και το σχέδιο δράσης 15 σημείων της Επιτροπής του 
2018 για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΕΒΑ).  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2134/IP_20_21
34_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ιστοσελίδα του επικεφαλής για την επιβολή των εμπορικών συμφωνιών με κατευθυντήριες 
γραμμές λειτουργίας και έγγραφο σχετικά με τις προσεγγίσεις εργασίας 
Έντυπα καταγγελίας 
________________________________________________________________________________ 

43. Η Επιτροπή χορηγεί σε εννέα κράτη μέλη 14 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του SURE 

Βρυξέλλες,  17 Νοεμβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμίευσε 14 δισ. ευρώ σε εννέα χώρες της ΕΕ με τη δεύτερη δόση 
χρηματοδοτικής στήριξης προς τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του μέσου SURE. Στο πλαίσιο των 
σημερινών πράξεων, η Ελλάδα έλαβε 2 δισ. ευρώ, η Ισπανία επιπλέον 4 δισ. ευρώ, η Ιταλία 
επιπλέον 6,5 δισ. ευρώ, η Κροατία 510 εκατ. ευρώ, η Κύπρος 250 εκατ. ευρώ, η Λετονία 120 εκατ. 
ευρώ, η Λιθουανία 300 εκατ. ευρώ, η Μάλτα 120 εκατ. ευρώ, και η Σλοβενία 200 εκατ. ευρώ. 

Η στήριξη αυτή, με τη μορφή δανείων που χορηγούνται με ευνοϊκούς όρους, θα βοηθήσει τα εν 
λόγω κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις αιφνίδιες αυξήσεις των δημόσιων δαπανών που 
ανέλαβαν προκειμένου να διατηρήσουν την απασχόληση. Συγκεκριμένα, τα δάνεια θα 
βοηθήσουν τα κράτη μέλη να καλύψουν τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τη 
χρηματοδότηση εθνικών συστημάτων μειωμένου ωραρίου εργασίας και άλλων παρόμοιων 
μέτρων που έχουν θεσπίσει για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, μεταξύ άλλων 
και για τους αυτοαπασχολουμένους. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2137/IP_20_21
37_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Κανονισμός SURE 
Ενημερωτικό δελτίο: SURE – Στήριξη των κρατών μελών για την προστασία των εργαζομένων και 
των θέσεων εργασίας 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Η Επιτροπή προτείνει το SURE 
Αντιμετώπιση του κορονοϊού 

https://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/chief-trade-enforcement-officer/
https://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/chief-trade-enforcement-officer/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2134/IP_20_2134_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2134/IP_20_2134_EL.pdf
https://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/chief-trade-enforcement-officer/
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/el/contact-form
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2137/IP_20_2137_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2137/IP_20_2137_EL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32020R0672
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/sure_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/sure_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_572
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el


11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 - 29 

Πλαίσιο κοινωνικού ομολόγου 
Ιστότοπος SURE 
Ιστότοπος της ΕΕ ως δανειολήπτη 
________________________________________________________________________________ 

44. Κορονοϊός: Η Επιτροπή εγκρίνει σύμβαση με την CureVac για την εξασφάλιση πρόσβασης 
σε πιθανό εμβόλιο 

Βρυξέλλες,  17 Νοεμβρίου 2020 

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πέμπτη σύμβαση με την ευρωπαϊκή φαρμακευτική εταιρεία 
CureVac, στην οποία προβλέπεται, αφενός, η αρχική αγορά 225 εκατομμυρίων δόσεων για 
λογαριασμό όλων των κρατών μελών της ΕΕ, και, αφετέρου, η δυνατότητα να ζητηθούν έως και 
180 εκατομμύρια δόσεις ακόμα· η προμήθεια των δόσεων αυτών θα γίνει όταν το εμβόλιο 
αποδειχθεί ασφαλές και αποτελεσματικό κατά της νόσου COVID-19. 

Η σύμβαση με την CureVac διευρύνει το ήδη ευρύ χαρτοφυλάκιο εμβολίων που πρόκειται να 
παραχθούν στην Ευρώπη, στο οποίο περιλαμβάνονται οι συμβάσεις που έχουν υπογραφεί με τις 
εταιρείες AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV και BioNtech-Pfizer, καθώς και οι 
διερευνητικές συνομιλίες με την εταιρεία Moderna. Αυτό το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο 
εμβολίων θα εξασφαλίσει ότι η Ευρώπη είναι καλά προετοιμασμένη για εμβολιασμό, μόλις τα 
εμβόλια αποδειχθούν ασφαλή και αποτελεσματικά. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
αποφασίσουν να δωρίσουν τα εμβόλια σε χώρες χαμηλότερου ή μεσαίου εισοδήματος ή να τα 
ανακατευθύνουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2136/IP_20_21
36_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια 
Αντιμετώπιση του κορονοϊού από την ΕΕ 
Επισκόπηση της δράσης της Επιτροπής 
________________________________________________________________________________ 

45. Φθινοπωρινή δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου: Στήριξη μιας βιώσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάκαμψης μέσα σε κλίμα μεγάλης αβεβαιότητας 

Βρυξέλλες,  18 Νοεμβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη φθινοπωρινή δέσμη μέτρων οικονομικής πολιτικής της, 
που περιλαμβάνει τις γνώμες σχετικά με τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων (ΣΔΠ) για τη 
ζώνη του ευρώ για το 2021 και τις συστάσεις πολιτικής για τη ζώνη του ευρώ. Πρόκειται για το 
δεύτερο στάδιο στον κύκλο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2021, ο οποίος ξεκίνησε τον 
Σεπτέμβριο με τη δημοσίευση της ετήσιας στρατηγικής για τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΕΣΒΑ) με 
επίκεντρο την έννοια της ανταγωνιστικής βιωσιμότητας. Η ΕΣΒΑ παρείχε επίσης στρατηγικές 
κατευθύνσεις στα κράτη μέλη κατά την κατάρτιση των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
και καθόρισε τη σχέση μεταξύ του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) και του 
Εξαμήνου. Η δέσμη μέτρων βασίζεται στις φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις του 2020 —
που καταρτίστηκαν σε κλίμα μεγάλης αβεβαιότητας— σύμφωνα με τις οποίες, εξαιτίας του 

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower/eu-borrowing-activities/eu-sure-social-bond-framework_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1524
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1680
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1829
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2081
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1513
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2136/IP_20_2136_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2136/IP_20_2136_EL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0245&qid=1605087167861&from=EN
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/overview-commissions-response_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_1658
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2021
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οικονομικού κλυδωνισμού που προκλήθηκε από την πανδημία του κορονοϊού, η παραγωγή στη 
ζώνη του ευρώ και στην ΕΕ δεν αναμένεται να ανακτήσει τα προ της πανδημίας επίπεδα εντός 
του 2022. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2105/IP_20_21
05_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  
Φθινοπωρινή δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για το 2021: Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ανακοίνωση σχετικά με τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων για το 2021 
Γνώμες σχετικά με τα σχέδια δημοσιονομικών προγραμμάτων 
Σύσταση για τη ζώνη του ευρώ, 2021 
Έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης για το 2021 
Πρόταση κοινής έκθεσης για την απασχόληση, 2021 
Ανακοίνωση για τη δημοσιονομική κατάσταση στη Ρουμανία 
Έκθεση μεταπρογραμματικής εποπτείας: Κύπρος 
Έκθεση μεταπρογραμματικής εποπτείας: Ιρλανδία 
Έκθεση μεταπρογραμματικής εποπτείας: Πορτογαλία 
Έκθεση μεταπρογραμματικής εποπτείας: Ισπανία 
Έκθεση ενισχυμένης εποπτείας: Ελλάδα 
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών 
Ετήσια στρατηγική του 2021 για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
Φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις 2020 
Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
________________________________________________________________________________ 

46. Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία σχετικά με το REACT-EU 

Βρυξέλλες,  18 Νοεμβρίου 2020 

Η Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και των κρατών μελών της ΕΕ στο Συμβούλιο σχετικά με τη δέσμη μέτρων για τη 
Συνδρομή στην Ανάκαμψη για τη Συνοχή και τις Περιοχές της Ευρώπης (REACT-EU). Πρόκειται 
για τον πρώτο φάκελο για την πολιτική συνοχής, του οποίου οι τριμερείς διαπραγματεύσεις 
ολοκληρώνονται εν αναμονή της τελικής έγκρισης των νομικών κειμένων από την ολομέλεια του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Συμβούλιο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2140/IP_20_21
40_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δράση της πολιτικής συνοχής της ΕΕ κατά του κορονοϊού 
Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού (CRII) και Πρωτοβουλία 
Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κορονοϊού + (CRII+) 
Πλατφόρμα ανοικτών δεδομένων για τη συνοχή & πίνακας αποτελεσμάτων για τη νόσο COVID-19 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2105/IP_20_2105_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2105/IP_20_2105_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2106
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-2021_en
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-2021_en
https://ec.europa.eu/info/files/2021-euro-area-recommendation_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2021-european-semester-alert-mechanism-report_en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23156&langId=en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-fiscal-situation-romania_en
https://ec.europa.eu/info/publications/post-programme-surveillance-report-cyprus-autumn-2020_en
https://ec.europa.eu/info/publications/post-programme-surveillance-report-ireland-autumn-2020_en
https://ec.europa.eu/info/publications/post-programme-surveillance-report-portugal-autumn-2020_en
https://ec.europa.eu/info/publications/post-programme-surveillance-report-spain-autumn-2020_en
https://ec.europa.eu/info/publications/enhanced-surveillance-report-greece-november-2020_el
https://ec.europa.eu/info/files/delivering-uns-sustainable-development-goals-comprehensive-approach-staff-working-document_en
https://ec.europa.eu/info/files/delivering-uns-sustainable-development-goals-comprehensive-approach-staff-working-document_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_1658
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/autumn-2020-economic-forecast_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2140/IP_20_2140_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2140/IP_20_2140_EL.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/4e2z-pw8r
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47. ΚΟΛΕΓΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ - Κορονοϊός: Η Επιτροπή εκδίδει σύσταση σχετικά με τα γρήγορα 
τεστ αντιγόνων και την ενίσχυση της ικανότητας διεξαγωγής εξετάσεων 

Βρυξέλλες,  18 Νοεμβρίου 2020 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σύσταση σχετικά με τη χρήση των γρήγορων τεστ αντιγόνων για 
τη διάγνωση της νόσου COVID-19.  

Προηγήθηκε, στις 28 Οκτωβρίου, σύσταση της Επιτροπής για τη διασφάλιση κοινής προσέγγισης 
και αποτελεσματικότερων στρατηγικών διεξαγωγής εξετάσεων σε όλη την ΕΕ. Βασίζεται στις 
οδηγίες που εκπονήθηκαν με τη συμβολή των κρατών μελών και τις συμβουλές 
εμπειρογνωμόνων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων.  

Η σύσταση παρέχει καθοδήγηση για το πώς πρέπει να επιλέγονται τα γρήγορα τεστ αντιγόνων, το 
πότε είναι κατάλληλα και το ποιος πρέπει να τα διεξάγει. Επίσης τάσσεται υπέρ της επικύρωσης 
και της αμοιβαίας αναγνώρισης των τεστ και των αποτελεσμάτων τους.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2147/MEX_
20_2147_EN.pdf 
 
Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ. 
________________________________________________________________________________ 
 
48. Ευρωπαϊκή ημέρα για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και τη 
σεξουαλική κακοποίηση 

Βρυξέλλες,  18 Νοεμβρίου 2020 

Επ’ ευκαιρία της ευρωπαϊκής ημέρας για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση και τη σεξουαλική κακοποίηση, η Επιτροπή επιβεβαιώνει την βούλησή της να 
καταπολεμήσει τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών με όποιο μέσο έχει στη διάθεσή της.  

Τα τελευταία χρόνια σημειώνεται σημαντική αύξηση των κρουσμάτων σεξουαλικής κακοποίησης 
και εκμετάλλευσης παιδιών και πιο πρόσφατα η κατάσταση επιδεινώθηκε εξαιτίας της πανδημίας 
του κορονοϊού. Η Ευρωπόλ έχει διαπιστώσει ότι καθώς τα κράτη μέλη θεσπίζουν μέτρα 
απαγόρευσης της κυκλοφορίας και καραντίνας, ο αριθμός των αυτοπαραγόμενων υλικών 
αυξάνεται, ενώ λόγω των ταξιδιωτικών περιορισμών και των άλλων περιοριστικών μέτρων, οι 
παραβάτες ανταλλάσσουν όλο και περισσότερο υλικό στο διαδίκτυο.  

Τον Ιούλιο, η Επιτροπή ενέκρινε μια ολοκληρωμένη στρατηγική της ΕΕ για την 
αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Στο πλαίσιο της 
στρατηγικής, προτείναμε νομοθεσία που να διασφαλίζει τη δυνατότητα των παρόχων υπηρεσιών 
διαδικτυακής επικοινωνίας να συνεχίσουν να λαμβάνουν εθελοντικά μέτρα για τον εντοπισμό της 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο. Πέραν τούτου, η Ευρωπόλ παρέχει στήριξη σε 
επιχειρήσεις όπως η πρόσφατη δράση κατά της εμπορίας παιδιών.  

Επίσης η Ευρωπόλ καταγράφει τις τάσεις της εγκληματικότητας στην αξιολόγηση απειλών όσον 
αφορά το οργανωμένο έγκλημα στο διαδίκτυο (IOCTA ) και σε ειδικές εκθέσεις σχετικά με την 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/sarscov2_rapidantigentests_recommendation_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid19_testingstrategies_recommendation_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2147/MEX_20_2147_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2147/MEX_20_2147_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2047
https://www.europol.europa.eu/publications-documents/how-covid-19-related-crime-infected-europe-during-2020
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20200724_com-2020-607-commission-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20200724_com-2020-607-commission-communication_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELLAR:f9ee4b32-f353-11ea-991b-01aa75ed71a1
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/targeting-child-trafficking-388-arrested-across-europe
https://www.europol.europa.eu/iocta-report
https://www.europol.europa.eu/iocta-report
https://www.europol.europa.eu/activities-services/staying-safe-during-covid-19-what-you-need-to-know
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εξέλιξη των απειλών, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην εποχή 
της COVID-19.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2147/MEX_
20_2147_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
49. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει κυπριακό δάνειο ύψους 22,2 εκατομμυρίων ευρώ 
προς την Hermes Airports Limited στο πλαίσιο της έξαρσης του κορονοϊού 

Βρυξέλλες,  18 Νοεμβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα κυπριακό πρόγραμμα ύψους 22,2 εκατομμυρίων ευρώ για 
τη στήριξη της Hermes Airport Limited («Hermes»), που είναι φορέας διαχείρισης των διεθνών 
αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου και έχει πληγεί από την έξαρση του κορονοϊού.  

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Η στήριξη 
θα λάβει τη μορφή δανειακής διευκόλυνσης, προκειμένου να αποκατασταθούν οι δυσχέρειες 
που αντιμετωπίζει η Hermes.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2147/MEX_
20_2147_EN.pdf 

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

50. Κορονοϊός: Η Επιτροπή εντείνει τη δράση της στον τομέα των διαγνωστικών εξετάσεων, 
εκδίδοντας σύσταση σχετικά με τα γρήγορα τεστ αντιγόνων και προσφέροντας στήριξη για την 
αύξηση της ικανότητας διεξαγωγής εξετάσεων 

Βρυξέλλες,  18 Νοεμβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σύσταση σχετικά με τη χρήση γρήγορων τεστ (ταχείες 
δοκιμασίες αντιγόνων) για τη διάγνωση της νόσου COVID-19. Η σύσταση αυτή αποτελεί συνέχεια 
της σύστασης της Επιτροπής από τις 28 Οκτωβρίου, σχετικά με τη διασφάλιση κοινής 
προσέγγισης και αποτελεσματικότερων στρατηγικών εξέτασης σε ολόκληρη την ΕΕ. Βασίζεται 
στην καθοδήγηση που εκπονήθηκε με τη συμβολή των κρατών μελών και τις συμβουλές 
εμπειρογνωμόνων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων. 

Η σύσταση παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τα κριτήρια βάσει των οποίων πρέπει να επιλέγονται 
γρήγορα τεστ αντιγόνων, τις περιπτώσεις στις οποίες είναι κατάλληλη η χρήση τους, και το 
προσωπικό που θα πρέπει να τα χρησιμοποιεί. Με τη σύσταση ζητείται επίσης επικύρωση και 
αμοιβαία αναγνώριση των τεστ και των αποτελεσμάτων τους. Η έκδοση της σύστασης προηγείται 
της διαδικτυακής συνόδου των Ευρωπαίων ηγετών, στις 19 Νοεμβρίου, που έχει ως θέμα την 
αντίδραση της ΕΕ στην πανδημία COVID-19, και ακολουθεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 29ης 
Οκτωβρίου, όπου συμφωνήθηκε η βελτίωση του συντονισμού όσον αφορά τις μεθόδους 
εξέτασης. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2147/MEX_20_2147_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2147/MEX_20_2147_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ%3AJOC_2020_091_I_0001
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2147/MEX_20_2147_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2147/MEX_20_2147_EN.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/sarscov2_rapidantigentests_recommendation_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid19_testingstrategies_recommendation_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/10/29/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2020/10/29/
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2047/IP_20_20
47_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τη χρήση ταχειών δοκιμασιών αντιγόνων για τη διάγνωση της 
λοίμωξης από τον ιό SARS-CoV-2 
Σύσταση της Επιτροπής, της 28ης Οκτωβρίου, σχετικά με τις στρατηγικές διεξαγωγής 
διαγνωστικών εξετάσεων για τη νόσο COVID-19 
Ενημερωτικό δελτίο για τις δράσεις στον τομέα της υγείας που υποστηρίζονται μέσω του ESI 
Ερωτήσεις & απαντήσεις σχετικά με το ESI 
Αντιμετώπιση του κορονοϊού από την ΕΕ 
Επισκόπηση της απόκρισης της Επιτροπής 
________________________________________________________________________________ 

51. Αύξηση των υπεράκτιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για μια κλιματικά ουδέτερη 
Ευρώπη 

Βρυξέλλες,  19 Νοεμβρίου 2020 

Ως συμβολή στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ να καταστεί κλιματικά ουδέτερη έως το 2050, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει τη στρατηγική της ΕΕ για τις υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας. Σύμφωνα με τη στρατηγική, προτείνεται αύξηση της υπεράκτιας αιολικής ισχύος της 
Ευρώπης από το επίπεδο των 12 GW στο οποίο ανέρχεται σήμερα ώστε να φτάσει τουλάχιστον 
στα 60 GW έως το 2030 και στα 300 GW έως το 2050. Η Επιτροπή σκοπεύει να συμπληρώσει 
αυτήν την αύξηση με 40 GW ωκεάνιας ενέργειας και άλλων αναδυόμενων τεχνολογιών, όπως 
πλωτές εγκαταστάσεις αιολικής και ηλιακής ενέργειας έως το 2050. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2096/IP_20_20
96_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Στρατηγική για τις υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με τη στρατηγική για τις υπεράκτιες 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
Ενημερωτικό σημείωμα (Ερωτήσεις και απαντήσεις) σχετικά με τη στρατηγική για τις υπεράκτιες 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τη στρατηγική για τις υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τις υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις βασικές 
τεχνολογίες 
Ιστοσελίδα της στρατηγικής για τις υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
________________________________________________________________________________ 

52. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Στρατηγική για τις υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

Βρυξέλλες,  19 Νοεμβρίου 2020 

1. Τι είναι οι υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας; 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2047/IP_20_2047_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2047/IP_20_2047_EL.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/sarscov2_rapidantigentests_recommendation_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/sarscov2_rapidantigentests_recommendation_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid19_testingstrategies_recommendation_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid19_testingstrategies_recommendation_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_2144
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/QANDA_20_1164
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/overview-commissions-response_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2096/IP_20_2096_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2096/IP_20_2096_EL.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/offshore_renewable_energy_strategy.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/staff_working_document_on_the_offshore_renewable_energy_strategy.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/staff_working_document_on_the_offshore_renewable_energy_strategy.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2095
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2095
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_2099
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_2098
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_2098
https://ec.europa.eu/energy/topics/renewable-energy/eu-strategy-offshore-renewable-energy_en
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Η ενέργεια από υπεράκτιες ανανεώσιμες πηγές μπορεί να προέρχεται από πληθώρα άφθονων, 
φυσικών και καθαρών πηγών. Οι τεχνολογίες για την αξιοποίησή τους βρίσκονται σε διαφορετικά 
στάδια ανάπτυξης. 
 Οι υπεράκτιες σταθερά εδραζόμενες εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας βρίσκονται ήδη σε 

προηγμένο στάδιο, με τρέχουσα εγκατεστημένη ισχύ 12 GW στα ύδατα της ΕΕ. 
 Οι πλωτές υπεράκτιες εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας έχουν εγκατεστημένη ισχύ 40 MW 

και ορισμένα κράτη μέλη ανακοινώνουν επί του παρόντος μεγάλα εμπορικά έργα. 
 Τεχνολογίες ωκεάνιας ενέργειας, όπως οι κυματικές και οι παλιρροϊκές διατάξεις, τρέχουσας 

εγκατεστημένης ισχύος 13 MW, προσεγγίζουν σήμερα επίπεδο ωριμότητας που τις καθιστά 
ενδιαφέρουσες για μελλοντικές εφαρμογές. 

 Άλλες τεχνολογίες, όπως βιοκαύσιμα από φύκη (βιοντίζελ, βιοαέριο και βιοαιθανόλη), 
πλωτές φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις και μετατροπή θερμικής ενέργειας, βρίσκονται 
σήμερα σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, αλλά αφήνουν υποσχέσεις για το μέλλον. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_2095/QAN
DA_20_2095_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
Δελτίο Τύπου - IP/20/2096 
________________________________________________________________________________ 

53. Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού: κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ύπατου 
Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας 

Βρυξέλλες,  19 Νοεμβρίου 2020 

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας του Παιδιού στις 20 Νοεμβρίου, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφαλείας, δήλωσαν τα εξής: 

«Η φετινή χρονιά έδειξε, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, πόσο η κρίση διαταράσσει τη ζωή 
των παιδιών, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία ζούνε. Η πανδημία του κορονοϊού και οι 
κοινωνικοοικονομικές της επιπτώσεις έχουν σοβαρό και, ενδεχομένως, μακροπρόθεσμο 
αντίκτυπο στη μάθηση, την ευημερία, την ανάπτυξη και την προστασία των παιδιών. Τα παιδιά 
κινδυνεύουν να μείνουν πίσω στην εκπαίδευση, να περιπέσουν σε συνθήκες φτώχειας και να 
γίνουν θύματα βίας, κακοποίησης και παραμέλησης. Πολλά παιδιά υποφέρουν λόγω 
περιορισμένης ή άνισης πρόσβασης σε υπηρεσίες και σε φροντίδα. Η πανδημία έφερε στην 
επιφάνεια τις βαθιές ανισότητες που εξακολουθούν να υπάρχουν και ανέδειξε τα σοβαρά κενά 
στα συστήματα προστασίας των παιδιών σε όλο τον κόσμο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_2138/S
TATEMENT_20_2138_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
54. Μετανάστευση: Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν τάσσεται υπέρ ενός συστήματος που θα 
διαχειρίζεται τη μετανάστευση μακροπρόθεσμα και θα βασίζεται πλήρως στις ευρωπαϊκές 
αξίες 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_2095/QANDA_20_2095_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_2095/QANDA_20_2095_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2096
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_2138/STATEMENT_20_2138_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_2138/STATEMENT_20_2138_EL.pdf
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Βρυξέλλες,  19 Νοεμβρίου 2020 

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εκφώνησε ομιλία στη 
Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, την οποία συντόνισαν ο 
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Ντάβιντ Σασόλι και ο Πρόεδρος της Γερμανικής 
Ομοσπονδιακής Βουλής κ. Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, μέσω τηλεδιάσκεψης.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2162/MEX_
20_2162_EN.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες για τη μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ είναι διαθέσιμες εδώ. 
Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ομιλία της Προέδρου εδώ και να διαβάσετε ολόκληρη την 
ομιλία της εδώ.  
________________________________________________________________________________ 
 
55. Ναγκόρνο Καραμπάχ: Η ΕΕ χορηγεί πρόσθετη επείγουσα βοήθεια ύψους 3 εκατ. ευρώ για 
τους αμάχους που πλήττονται από τις εχθροπραξίες 

Βρυξέλλες,  19 Νοεμβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πρόσθετη ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 3 εκατ. ευρώ για 
την παροχή κρίσιμης συνδρομής στους αμάχους που έχουν πληγεί περισσότερο από τη 
σύγκρουση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ και τη γύρω περιοχή.  

Η χρηματοδότηση αυτή έρχεται να προστεθεί στα 900 000 ευρώ που έχουν χορηγηθεί από τότε 
τις αρχές Οκτωβρίου, όταν άρχισαν οι εχθροπραξίες.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2162/MEX_
20_2162_EN.pdf 

Το πλήρες δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο. 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_2161/IP_20_2
161_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
56. Η αυτόματη μετάφραση στον τουρισμό: διαδικτυακό σεμινάριο για το eTranslation 

Βρυξέλλες,  19 Νοεμβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης διοργανώνουν 
διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «eTranslation: Υποστηρίζοντας τις τουριστικές υπηρεσίες στην 
Ελλάδα και την Κύπρο» στις 3 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 10:00-13:15. 

Το eTranslation είναι το εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που έχει αναπτύξει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για χρήση από τις υπηρεσίες της και το οποίο πλέον παρέχεται δωρεάν στις δημόσιες 
αρχές, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στα πανεπιστημιακά ιδρύματα των κρατών μελών. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2162/MEX_20_2162_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2162/MEX_20_2162_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_el
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-198765
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_2157
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2162/MEX_20_2162_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2162/MEX_20_2162_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2161
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_2161/IP_20_2161_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_2161/IP_20_2161_EN.pdf
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Το σεμινάριο που απευθύνεται σε επαγγελματίες και φορείς από τον χώρο του τουρισμού 
παρουσιάζει τις δυνατότητες του eTranslation και τις βέλτιστες πρακτικές χρήσης του στον 
συγκεκριμένο κλάδο. 

Μετά από μια σύντομη εισαγωγή στην αυτόματη μετάφραση γενικά και στο eTranslation 
ειδικότερα, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να μεταφράσουν  κείμενα με χρήση του eTranslation 
και να τα σχολιάσουν στο πλαίσιο σεναρίων που αναδεικνύουν τις δυνατότητες αλλά και τις 
αδυναμίες της αυτόματης μετάφρασης. Το πρακτικό εργαστήριο συντονίζουν οι καθηγήτριες ΑΠΘ 
Τιτίκα Δημητρούλια και Κυριακή Κουρούνη. 

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα zoom. Για συμμετοχή απαιτείται 
εγγραφή τόσο στο ίδιο το σεμινάριο (με σειρά προτεραιότητας) όσο και στην πλατφόρμα του 
eTranslation. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ. 

Συνδιοργανωτές:  Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και την Κύπρο, Γενική 
Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης - ΔΠΜΣ «Διερμηνείας και Μετάφρασης» 

Περισσότερες πληροφορίες : http://translatingeurope.frl.auth.gr/index.php 
________________________________________________________________________________ 
 
57. Η Επιτροπή επενδύει 3,9 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της ερευνητικής δημοσιογραφίας και 
της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης 
 
Βρυξέλλες,  20 Νοεμβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων, ύψους 3,9 εκατ. ευρώ, για 
την περαιτέρω στήριξη των διασυνοριακών ερευνών και για τη χαρτογράφηση και αντιμετώπιση 
των παραβιάσεων της ελευθερίας του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης.  
 
Στόχος της πρόσκλησης είναι, για παράδειγμα, να στηρίξει νομικά και υλικά την κατάρτιση 
ερευνητών δημοσιογράφων, να προαγάγει την ανταλλαγή περιεχομένου, τη συνδημιουργία και 
τη μετάφραση δημοσιογραφικών ρεπορτάζ γενικού ενδιαφέροντος και να καταγράψει τις 
παραβιάσεις της ελευθερίας του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης, ώστε να εξασφαλιστεί η 
αξιόπιστη και σφαιρική πληροφόρηση του κοινού και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.  
 
Απευθύνεται σε ΜΚΟ, διεθνείς οργανισμούς και πανεπιστήμια, ενώ σε κάθε έργο πρέπει να 
εμπλέκονται εταίροι από τουλάχιστον δύο χώρες, με συντονιστές έργων εγκατεστημένους στην 
ΕΕ. Η εν λόγω πρόσκληση υποβολής προτάσεων εντάσσεται σε μια σειρά 
συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων για τη στήριξη της πολυφωνίας και της ελευθερίας 
των μέσων ενημέρωσης, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο.  
 
Προθεσμία για την υποβολή προτάσεων είναι η 20ή Ιανουαρίου 2021. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2176/MEX_
20_2176_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 

http://translatingeurope.frl.auth.gr/index.php
http://translatingeurope.frl.auth.gr/index.php
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/687106
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-funded-projects-support-media-freedom-and-pluralism-eu
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2176/MEX_20_2176_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2176/MEX_20_2176_EN.pdf
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58. Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020 έχει συμβάλει στην άρση των 
εμποδίων 
 
Βρυξέλλες,  20 Νοεμβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την αξιολόγηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την 
αναπηρία 2010-2020.  
Η στρατηγική έχει στόχο να δώσει στα άτομα με αναπηρία τη δυνατότητα να απολαμβάνουν 
πλήρως τα δικαιώματά τους και να μπορούν να συμμετέχουν στην κοινωνία σε ισότιμη βάση με 
τους άλλους. Επίσης υλοποιεί σε επίπεδο ΕΕ τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.  
Η αξιολόγηση δεκαετίας δείχνει ότι, αν και υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, η στρατηγική είχε 
θετικό αντίκτυπο στους κανόνες και τις πολιτικές της ΕΕ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα του θετικού 
της αντικτύπου είναι η συμπερίληψη των θεμάτων αναπηρίας στη νομοθεσία και την πολιτική της 
ΕΕ, με την έκδοση της ευρωπαϊκής πράξης για την προσβασιμότητα, της οδηγίας για την 
προσβασιμότητα του παγκόσμιου ιστού και της νομοθεσίας για τα δικαιώματα των επιβατών.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2176/MEX_
20_2176_EN.pdf 

Η αξιολόγηση είναι διαθέσιμη εδώ. https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23191&langId=en 

________________________________________________________________________________ 

59. Η ΕΕ συνεισφέρει 183 εκατ. ευρώ στην ελάφρυνση του χρέους 29 από τις φτωχότερες και 
πλέον ευάλωτες χώρες του κόσμου 

Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2020 

Η ΕΕ θα συνεισφέρει 183 εκατ. ευρώ στο Ταμείο Περιορισμού Καταστροφών και Ανακούφισης 
(CCRT) του ΔΝΤ για ελάφρυνση του χρέους 29 χωρών χαμηλού εισοδήματος παρέχοντάς τους τη 
δυνατότητα να αυξήσουν τις κοινωνικές, υγειονομικές και οικονομικές τους δαπάνες για την 
αντιμετώπιση της κρίσης της νόσου COVID-19. Η συνεισφορά αυτή, που ανακοινώθηκε αμέσως 
μόλις η σύνοδος κορυφής της G20 ενέκρινε ένα κοινό πλαίσιο για τη δανειακή μεταχείριση πέραν 
της πρωτοβουλίας για την αναστολή της εξυπηρέτησης του χρέους (DSSI), συνάδει πλήρως με την 
πρόταση της Προέδρου της Επιτροπής, κ. Ursula von der Leyen, για μια παγκόσμια πρωτοβουλία 
για την ανάκαμψη, η οποία συνδέει τις επενδύσεις και την ελάφρυνση του χρέους με τους 
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2183/IP_20_21
83_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Αντιμετώπιση της νόσου COVID-19 από την ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο 
________________________________________________________________________________ 

60. Σημαντική βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην Ευρώπη κατά την τελευταία δεκαετία, 
μείωση των θανάτων που συνδέονται με τη ρύπανση 

https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23191&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23191&langId=en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2176/MEX_20_2176_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2176/MEX_20_2176_EN.pdf
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23191&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23191&langId=en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2183/IP_20_2183_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2183/IP_20_2183_EL.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/eu-global-response-covid-19_el
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Βρυξέλλες,  23 Νοεμβρίου 2020 

Η βελτίωση της ποιότητας του αέρα έχει οδηγήσει σε σημαντική μείωση των πρόωρων θανάτων 
κατά την τελευταία δεκαετία στην Ευρώπη. Ωστόσο, τα τελευταία επίσημα στοιχεία του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) δείχνουν ότι σχεδόν όλοι οι Ευρωπαίοι 
εξακολουθούν να υποφέρουν από την ατμοσφαιρική ρύπανση, με αποτέλεσμα να σημειώνονται 
περίπου 400 000 πρόωροι θάνατοι σε ολόκληρη την ήπειρο. 

Η έκθεση του ΕΟΠ με τίτλο ‘Air quality in Europe — 2020 report (Η ποιότητα του αέρα στην 
Ευρώπη-έκθεση του 2020)' δείχνει ότι έξι κράτη μέλη είχαν υπερβεί το 2018 τα όρια της ΕΕ για τα 
λεπτά αιωρούμενα σωματίδια (PM2,5): η Βουλγαρία, η Κροατία, η Τσεχία, η Ιταλία, η Πολωνία 
και η Ρουμανία. Μόνο τέσσερις χώρες στην Ευρώπη — η Εσθονία, η Φινλανδία, η Ισλανδία και η 
Ιρλανδία — είχαν συγκεντρώσεις λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων κάτω από τις αυστηρότερες 
κατευθυντήριες τιμές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). Στην έκθεση του ΕΟΠ 
επισημαίνεται ότι εξακολουθεί να υπάρχει χάσμα μεταξύ των νόμιμων ορίων που ισχύουν στην 
ΕΕ για την ποιότητα του αέρα και των κατευθυντήριων γραμμών του ΠΟΥ, ζήτημα που η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιδιώκει να αντιμετωπίσει με την αναθεώρηση των προτύπων της στο 
πλαίσιο του σχεδίου δράσης για τη μηδενική ρύπανση. 

Η νέα ανάλυση του ΕΟΠ βασίζεται στα τελευταία επίσημα δεδομένα για την ποιότητα του αέρα 
από περισσότερους από 4 000 σταθμούς παρακολούθησης σε ολόκληρη την Ευρώπη το 2018. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2168/IP_20_21
68_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
61. Εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών: δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ύπατου 
Εκπροσώπου 

Βρυξέλλες,  23 Νοεμβρίου 2020 

Ενόψει της Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών στις 25 Νοεμβρίου, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ύπατος Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος κ. Τζουζέπ Μπορέλ εξέδωσαν την 
ακόλουθη δήλωση: «Η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών συνιστά παραβίαση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν έχει θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή οπουδήποτε αλλού στον 
κόσμο. Το μέγεθος του προβλήματος παραμένει ανησυχητικό: μία στις τρεις γυναίκες στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποστεί σωματική και/ή σεξουαλική βία. Βία κατά των γυναικών υπάρχει 
σε κάθε χώρα, πολιτισμό και κοινότητα. Η πανδημία της COVID-19 έδειξε για ακόμη μία φορά ότι 
ορισμένες γυναίκες δεν είναι ασφαλείς ούτε καν στο σπίτι τους. Η αλλαγή είναι δυνατή, αλλά 
απαιτεί δράση, δέσμευση και αποφασιστικότητα. Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να συνεχίσει να 
συνεργάζεται άοκνα με τους εταίρους της για τη διερεύνηση και την τιμωρία πράξεων βίας, τη 
διασφάλιση της στήριξης των θυμάτων και, ταυτόχρονα, την αντιμετώπιση των γενεσιουργών 
αιτίων και την ενίσχυση του νομικού πλαισίου. Μέσω της πρωτοβουλίας «Spotlight» 
καταπολεμούμε ήδη τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών σε 26 χώρες σε όλο τον κόσμο. 
Αυτή την εβδομάδα θα παρουσιάσουμε ένα νέο σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων και τη 
χειραφέτηση των γυναικών και των κοριτσιών στο πλαίσιο των εξωτερικών μας δράσεων. 
Καλούμε επίσης τα κράτη μέλη να επικυρώσουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης —την πρώτη 
νομικά δεσμευτική πράξη σε διεθνές επίπεδο για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών 

https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2020-report
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2020-report
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/air-quality-statistics
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/air-quality-statistics
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2168/IP_20_2168_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2168/IP_20_2168_EL.pdf
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και της ενδοοικογενειακής βίας. Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: να δοθεί τέλος σε όλες τις μορφές 
βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Το οφείλουμε σε όλα τα θύματα.»  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2191/MEX_
20_2191_EN.pdf 

Η πλήρης δήλωση και το ενημερωτικό δελτίο είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο. 
________________________________________________________________________________ 
 
62. Σύνοδος κορυφής της G20: οι ηγέτες της G20 ενώνουν τις δυνάμεις τους για να 
αντιμετωπίσουν τις μεγάλες παγκόσμιες προκλήσεις 
 
Βρυξέλλες,  23 Νοεμβρίου 2020 

Το Σαββατοκύριακο της 21ης και της 22ας Νοεμβρίου, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. 
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Σαρλ Μισέλ 
εκπροσώπησαν την ΕΕ στην 15η σύνοδο κορυφής των ηγετών της G20 που διοργανώνει η 
Σαουδική Αραβία.  
 
Οι ηγέτες της G20 συμμετείχαν σε εικονική διάσκεψη όπου συζήτησαν την πορεία που πρέπει να 
ακολουθηθεί για την από κοινού αντιμετώπιση της πανδημίας της COVID-19, τη χρηματοδότηση 
της ανάπτυξης και της διανομής εμβολίου και τη διαρκή στήριξη των πολιτών και των 
επιχειρήσεων που αγωνίζονται για να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της πανδημίας. Συζήτησαν 
επίσης τρόπους για την καλύτερη ανοικοδόμηση και προετοιμασία ενός βιώσιμου μέλλοντος 
χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και άλλα κρίσιμα ζητήματα, όπως η οικονομική ανάκαμψη, η 
μεταρρύθμιση του ΠΟΕ, η φορολόγηση της ψηφιακής οικονομίας, ο τρόπος στήριξης των χωρών 
χαμηλού εισοδήματος και η μείωση του χρέους τους.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2191/MEX_
20_2191_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου.  
Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. τις δηλώσεις των Προέδρων φον ντερ Λάιεν και Μισέλ 
ενόψει της συνόδου κορυφής της G20, καθώς και τη διακήρυξη της G20 του Ριάντ για την 
αντιμετώπιση των κοινών παγκόσμιων προκλήσεων που εκδόθηκε μετά τη σύνοδο. 
________________________________________________________________________________ 
 
63. Κορονοϊός: η Επιτροπή θα παράσχει 200 ρομπότ απολύμανσης σε ευρωπαϊκά νοσοκομεία 
 
Βρυξέλλες,  23 Νοεμβρίου 2020 

Στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών της για την αντιμετώπιση της διασποράς του 
κορονοϊού και την παροχή του απαραίτητου εξοπλισμού στα κράτη μέλη, η Επιτροπή 
δρομολόγησε την αγορά 200 ρομπότ απολύμανσης, τα οποία θα παραδοθούν σε νοσοκομεία 
όλης της Ευρώπης.  
 
Διατίθεται ειδικός προϋπολογισμός συνολικού ύψους έως 12 εκατομμυρίων ευρώ από το μέσο 
στήριξης έκτακτης ανάγκης (ESI). Νοσοκομεία από τα περισσότερα κράτη μέλη εξέφρασαν 
ενδιαφέρον να προμηθευτούν αυτά τα ρομπότ, τα οποία μπορούν να απολυμάνουν τους 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2191/MEX_20_2191_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2191/MEX_20_2191_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_2167
https://ec.europa.eu/info/files/factsheet-eu-action-combat-violence-against-women_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2191/MEX_20_2191_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2191/MEX_20_2191_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2189
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_2170
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2020/11/20/remarks-by-president-charles-michel-before-the-g20-summit-2020/
https://www.g20riyadhsummit.org/pressroom/g20-riyadh-summit-leaders-declaration/
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/emergency-support-instrument_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/emergency-support-instrument_el
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συνήθεις χώρους ασθενών, χρησιμοποιώντας υπεριώδη ακτινοβολία μέσα σε μόλις σε 15 λεπτά, 
συμβάλλοντας έτσι στην πρόληψη και τη μείωση της διασποράς του ιού.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2191/MEX_
20_2191_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

64. Οπτικοακουστικά μέσα: η Επιτροπή κινεί διαδικασίες επί παραβάσει κατά 23 κρατών 
μελών λόγω μη μεταφοράς της οδηγίας για το οπτικοακουστικό περιεχόμενο 

Βρυξέλλες,  23 Νοεμβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει κατά 23 κρατών μελών και του 
Ηνωμένου Βασιλείου λόγω παράλειψης μεταφοράς στο εθνικό τους δίκαιο των νέων κανόνων 
που διέπουν τον συντονισμό, σε επίπεδο ΕΕ, όλων των οπτικοακουστικών μέσων, ήτοι, τόσο των 
παραδοσιακών τηλεοπτικών εκπομπών και των υπηρεσιών κατά παραγγελία, όσο και των 
πλατφορμών ανταλλαγής βίντεο. Οι νέοι αυτοί κανόνες της ΕΕ αποσκοπούν στη δημιουργία ενός 
κανονιστικού πλαισίου κατάλληλου για την ψηφιακή εποχή, το οποίο θα οδηγήσει σε ένα 
ασφαλέστερο, δικαιότερο και πιο ποικιλόμορφο οπτικοακουστικό τοπίο. Ενισχύουν την 
προστασία των θεατών, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια των πλέον ευάλωτων ατόμων, όπως οι 
ανήλικοι, επεκτείνουν τους κανόνες σχετικά με τη ρητορική μίσους στις πλατφόρμες ανταλλαγής 
βίντεο, και ενισχύουν την πολιτιστική πολυμορφία στα οπτικοακουστικά μέσα, ενώ ταυτόχρονα 
εισάγουν για πρώτη φορά νέες απαιτήσεις ανεξαρτησίας για τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές των 
οπτικοακουστικών μέσων και διασφαλίζουν την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2165/IP_20_21
65_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
Αναθεωρημένη οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων (ΕΕ) 2018/1808 
Η Επιτροπή λαμβάνει περαιτέρω μέτρα για την προώθηση των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών 
έργων και την προστασία των ευάλωτων θεατών - Δελτίο Τύπου 
Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναθεωρημένη οδηγία για τις υπηρεσίες 
οπτικοακουστικών μέσων — Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ψηφιακή ενιαία αγορά: επικαιροποιημένοι κανόνες για τα οπτικοακουστικά μέσα - Ερωτήσεις και 
απαντήσεις (7 Ιουνίου 2018) 
Η ισχύουσα οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων 
Γενικές αρχές που διέπουν τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
Διαδικασία επί παραβάσει 
________________________________________________________________________________ 
 
65. Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν ανακοινώνει νέα σύμβαση για εμβόλιο με τη Moderna 
 
Βρυξέλλες,  24 Νοεμβρίου 2020 

 «Η πανδημία του κορονοϊού επηρεάζει έντονα τη ζωή μας. Πολλοί άνθρωποι είναι άρρωστοι ή 
έχουν χάσει τη δουλειά τους. Και τώρα, πολλοί Ευρωπαίοι ανησυχούν ότι δεν θα μπορέσουν να 
δουν τις οικογένειες ή τους στενούς τους φίλους τα Χριστούγεννα. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2191/MEX_20_2191_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2191/MEX_20_2191_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2165/IP_20_2165_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2165/IP_20_2165_EL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/1808/oj
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1209
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1209
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/QANDA_20_1208
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/QANDA_20_1208
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4093_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4093_en.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/audiovisual-media-services-directive-avmsd
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/general-principles
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law/infringement-procedure_el
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Ενώ τα περιοριστικά μέτρα μπορούν να επιβραδύνουν τη διασπορά του ιού, μόνο ένα ασφαλές 
και αποτελεσματικό εμβόλιο θα μας προσφέρει βιώσιμη λύση. Ο εμβολιασμός θα μας βοηθήσει 
να βάλουμε τέλος στην πανδημία. 
Γι’ αυτό με χαρά ανακοινώνω ότι αύριο θα εγκρίνουμε μια νέα σύμβαση για την εξασφάλιση ενός 
ακόμη εμβολίου κατά της νόσου COVID-19 για τους Ευρωπαίους. Βάσει της σύμβασης αυτής θα 
μπορέσουμε να αγοράσουμε έως και 160 εκατ. δόσεις του εμβολίου της Moderna. Σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών, το εμβόλιο αυτό ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα 
αποτελεσματικό κατά της COVID-19. 
 
Δείτε τις δηλώσεις της Προέδρου φον ντερ Λάιεν εδώ. : https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-
199356 
________________________________________________________________________________ 

66. Η ΕΕ επιβεβαιώνει τη στήριξή της προς το Αφγανιστάν στη Διάσκεψη της Γενεύης του 2020 

Βρυξέλλες,  24 Νοεμβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβεβαίωσε, στη διάσκεψη του 2020 για το Αφγανιστάν με τίτλο «Ειρήνη, 
ευημερία και αυτονομία», τη μακροχρόνια αλληλεγγύη και την εταιρική σχέση που διατηρεί με 
τον λαό του Αφγανιστάν, υποσχόμενη στήριξη ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 
2021-2025, τόσο ως μακροπρόθεσμη βοήθεια όσο και ως βοήθεια έκτακτης ανάγκης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2193/IP_20_21
93_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Δικτυακός τόπος για τη Διάσκεψη του 2020 για το Αφγανιστάν 
Ομιλία του Ύπατου Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου κ. Τζουζέπ Μπορέλ κατά την εναρκτήρια σύνοδο 
της Διάσκεψης του 2020 για το Αφγανιστάν 
Παρέμβαση της Επιτρόπου κ. Γιούτα Ουρπιλάινεν στη Διάσκεψη του 2020 για το Αφγανιστάν 
Κοινό πολιτικό ανακοινωθέν της Διάσκεψης του 2020 για το Αφγανιστάν 
Πλαίσιο εταιρικής σχέσης για το Αφγανιστάν για το 2020 
Ανακοίνωση: Βασικά στοιχεία για διαρκή διεθνή στήριξη της ειρήνης και της ανάπτυξης στο 
Αφγανιστάν 
Παράλληλη συνεδρίαση: «Ενίσχυση της ειρήνης και της ευημερίας μέσω συμπράξεων δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα για καίριας σημασίας επενδύσεις σε υποδομές» 
Διαδικτυακή μετάδοση της παράλληλης συνεδρίασης υψηλού επιπέδου για την τήρηση του 
διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και την προστασία των αμάχων στο Αφγανιστάν 
Σχέσεις ΕΕ-Αφγανιστάν - ενημερωτικό δελτίο (ΕΥΕΔ) 
Δικτυακός τόπος της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Αφγανιστάν 
________________________________________________________________________________ 

67. Ένταξη για όλους: η Επιτροπή παρουσιάζει σχέδιο δράσης για την ενσωμάτωση και την 
ένταξη για την περίοδο 2021–2027 

Βρυξέλλες,  24 Νοεμβρίου 2020 

Η Επιτροπή παρουσιάζει το σχέδιο δράσης για την ενσωμάτωση και την ένταξη για την περίοδο 
2021–2027. Το σχέδιο δράσης προωθεί την ένταξη όλων, αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-199356
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-199356
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-199356
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2193/IP_20_2193_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2193/IP_20_2193_EL.pdf
https://um.fi/afghanistan-conference-2020
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/89200/afghanistan-opening-remarks-high-representativevice-president-josep-borrell-2020-afghanistan_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/89200/afghanistan-opening-remarks-high-representativevice-president-josep-borrell-2020-afghanistan_en
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-199353
https://um.fi/conference-documents
https://um.fi/documents/35732/0/Afghanistan+Partnership+Framework+2020.pdf/6875b99d-0223-b5e1-360d-614420af2a90?t=1606127229249
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/88816/key-elements-sustained-international-support-peace-and-development-afghanistan_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/88816/key-elements-sustained-international-support-peace-and-development-afghanistan_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/news/public-private-partnerships-peace-and-prosperity-afghanistan_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/news/public-private-partnerships-peace-and-prosperity-afghanistan_en
https://webcast.ec.europa.eu/humanitarian-assistance-international-humanitarian-law-and-protection-of-civilians-in-the-framework-of-the-peace-process
https://webcast.ec.europa.eu/humanitarian-assistance-international-humanitarian-law-and-protection-of-civilians-in-the-framework-of-the-peace-process
https://eeas.europa.eu/delegations/afghanistan/10740/eu-afghanistan-relations-factsheet_en
https://eeas.europa.eu/delegations/afghanistan_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/action_plan_on_integration_and_inclusion_2021-2027.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/action_plan_on_integration_and_inclusion_2021-2027.pdf
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των μεταναστών στην ΕΕ και αντιμετωπίζοντας τα εμπόδια που μπορούν να παρεμποδίσουν τη 
συμμετοχή και την ένταξη των ανθρώπων με μεταναστευτικό υπόβαθρο, από νεοεισερχόμενους 
σε πολίτες, στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Βασίζεται στην αρχή ότι η χωρίς αποκλεισμούς ένταξη 
απαιτεί προσπάθειες τόσο από το ίδιο το άτομο όσο και από την κοινότητα υποδοχής και 
καθορίζει νέες δράσεις που στηρίζονται στα επιτεύγματα του προηγούμενου σχεδίου δράσης του 
2016. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2178/IP_20_21
78_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Σχέδιο δράσης για την ενσωμάτωση και την ένταξη για την περίοδο 2021–2027 
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής  
Έκθεση με θέμα τη διαβούλευση σχετικά με την ενσωμάτωση και την ένταξη των μεταναστών και 
των ατόμων με μεταναστευτικό υπόβαθρο 
Ανάλυση των απαντήσεων που δόθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την 
ενσωμάτωση και την ένταξη των μεταναστών και των ατόμων που προέρχονται από οικογένειες 
μεταναστών – Συγκεφαλαιωτική έκθεση 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Ενσωμάτωση και ένταξη 
Ενημερωτικό δελτίο: Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ενσωμάτωση και την ένταξη 
Ιστότοπος για την ενσωμάτωση 
________________________________________________________________________________ 

68. Σχέδιο δράσης για την ενσωμάτωση και την ένταξη για την περίοδο 2021-2027 Ερωτήσεις 
και απαντήσεις 

Βρυξέλλες,  24 Νοεμβρίου 2020 

Ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις για τους νεοεισερχόμενους όταν εισέρχονται στην ΕΕ;  
Οι μετανάστες και οι πολίτες της ΕΕ με μεταναστευτικό υπόβαθρο συχνά αντιμετωπίζουν 
προκλήσεις όσον αφορά τις διακρίσεις και την ανισότητα στην εκπαίδευση, την απασχόληση και 
τη στέγαση. Η εκμάθηση μιας νέας κουλτούρας, γλώσσας, κοινωνικών προτύπων αποτελεί επίσης 
πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι νεοεισερχόμενοι κατά την ενσωμάτωσή τους στις ευρωπαϊκές 
κοινωνίες και αγορές εργασίας. 

Καθώς η πανδημία του κορονοϊού έχει επηρεάσει τις ζωές όλων μας, τα άτομα με 
μεταναστευτικό υπόβαθρο μπορεί να είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένα στον κορονοϊό λόγω των 
υψηλότερων ποσοστών φτώχειας, της διαβίωσης σε υπερπλήρεις κατοικίες και της εργασίας σε 
δουλειές όπου η τήρηση των φυσικών αποστάσεων είναι δύσκολη. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_2179/QAN
DA_20_2179_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Σχέδιο δράσης για την ενσωμάτωση και την ένταξη για την περίοδο 2021-2027 
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής  
Έκθεση με θέμα τη διαβούλευση σχετικά με την ενσωμάτωση και την ένταξη των μεταναστών και 
των ατόμων που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2178/IP_20_2178_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2178/IP_20_2178_EL.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/action_plan_on_integration_and_inclusion_2021-2027.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/20201124_swd-2020-758-commission-staff-working-document.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/summary/summary_of_consultations_in_view_of_the_action_plan_on_integration_and_inclusion.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/summary/summary_of_consultations_in_view_of_the_action_plan_on_integration_and_inclusion.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/summary/synthesis_analysis_responses_public_consultation_integration_inclusion_2020.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/summary/synthesis_analysis_responses_public_consultation_integration_inclusion_2020.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/summary/synthesis_analysis_responses_public_consultation_integration_inclusion_2020.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_2179
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/eu_action_plan_on_integration_and_inclusion_2021-2027_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/migrant-integration/home
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_2179/QANDA_20_2179_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_2179/QANDA_20_2179_EL.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/action_plan_on_integration_and_inclusion_2021-2027.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/20201124_swd-2020-758-commission-staff-working-document.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/summary/summary_of_consultations_in_view_of_the_action_plan_on_integration_and_inclusion.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/summary/summary_of_consultations_in_view_of_the_action_plan_on_integration_and_inclusion.pdf
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Ανάλυση των απαντήσεων που δόθηκαν στη δημόσια διαβούλευση σχετικά με την ενσωμάτωση 
και την ένταξη των μεταναστών και των ατόμων που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών – 
Συγκεφαλαιωτική έκθεση 
Δελτίο Τύπου: Ένταξη για όλους: η Επιτροπή παρουσιάζει σχέδιο δράσης για την ενσωμάτωση και 
την ένταξη για την περίοδο 2021-2027 
Ενημερωτικό δελτίο: Σχέδιο δράσης για την ενσωμάτωση και την ένταξη για την περίοδο 2021-
2027 
Ιστότοπος για την ενσωμάτωση 
________________________________________________________________________________ 

69. Σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων — Θέτουμε τα δικαιώματα των γυναικών και 
των κοριτσιών στο επίκεντρο της παγκόσμιας ανάκαμψης για έναν κόσμο με ισότητα των 
φύλων 

Βρυξέλλες,  25 Νοεμβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής 
και πολιτικής ασφαλείας παρουσίασαν φιλόδοξα σχέδια για την προώθηση της ισότητας των 
φύλων και της ενδυνάμωσης των γυναικών στο πλαίσιο όλων των εξωτερικών δράσεων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Παρά τη σημαντική, αν και άνιση, πρόοδο που έχει σημειωθεί στον τομέα της προώθησης των 
δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών, καμία χώρα στον κόσμο δεν βρίσκεται σε καλό 
δρόμο για την επίτευξη της ισότητας των φύλων και την ενδυνάμωση όλων των γυναικών και των 
κοριτσιών έως το 2030. Επιπλέον, οι υγειονομικές και κοινωνικοοικονομικές συνέπειες της κρίσης 
COVID-19 επηρεάζουν κατά τρόπο δυσανάλογο τις γυναίκες και τα κορίτσια. Ενδεικτικά, 
δεδομένου ότι οι γυναίκες υπερτερούν αριθμητικά μεταξύ των ατόμων που εργάζονται άτυπα και 
σε ευάλωτους τομείς, το ποσοστό απώλειας θέσεων εργασίας γι' αυτές είναι 1,8 φορές 
μεγαλύτερο από το αντίστοιχο των ανδρών. Το ποσοστό φτώχειας μεταξύ των γυναικών θα 
μπορούσε να ανέλθει έως 9,1 %. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2184/IP_20_21
84_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Κοινή ανακοίνωση — Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων (GAP) III 
Ενημερωτικό δελτίο 
Βίντεο 
________________________________________________________________________________ 

70. Κορονοϊός: Η Επιτροπή εγκρίνει σύμβαση με την εταιρεία Moderna για την εξασφάλιση 
πρόσβασης σε πιθανό εμβόλιο 

Βρυξέλλες,  25 Νοεμβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε έκτη σύμβαση στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για τα 
εμβόλια, αυτή τη φορά με τη φαρμακευτική εταιρεία Moderna. Η σύμβαση προβλέπει την αρχική 
αγορά 80 εκατομμυρίων δόσεων για λογαριασμό όλων των κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και τη 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/summary/synthesis_analysis_responses_public_consultation_integration_inclusion_2020.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/summary/synthesis_analysis_responses_public_consultation_integration_inclusion_2020.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/summary/synthesis_analysis_responses_public_consultation_integration_inclusion_2020.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2178
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/eu_action_plan_on_integration_and_inclusion_2021-2027_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/migrant-integration/home
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2184/IP_20_2184_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2184/IP_20_2184_EL.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/empowering-women-and-girls_en#header-5139
https://ec.europa.eu/international-partnerships/documents/factsheet-eu-gender-action-plan-gap-2021-2025_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/empowering-women-and-girls_en
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δυνατότητα να ζητηθούν έως και 80 εκατομμύρια δόσεις ακόμα· η προμήθεια των δόσεων αυτών 
θα γίνει όταν το εμβόλιο αποδειχθεί ασφαλές και αποτελεσματικό κατά της νόσου COVID-19. 

Η σύμβαση με τη Moderna διευρύνει το ήδη ευρύ χαρτοφυλάκιο εμβολίων που πρόκειται να 
παραχθούν στην Ευρώπη, στο οποίο περιλαμβάνονται οι συμβάσεις που έχουν υπογραφεί με τις 
εταιρείες AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV και BioNtech-Pfizer, καθώς και η 
σύμβαση που εγκρίθηκε με την εταιρεία CureVac. Αυτό το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο 
εμβολίων θα διασφαλίσει ότι η Ευρώπη είναι καλά προετοιμασμένη για εμβολιασμό, μόλις τα 
εμβόλια αποδειχθούν ασφαλή και αποτελεσματικά. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
αποφασίσουν να δωρίσουν τα εμβόλια σε χώρες χαμηλότερου ή μεσαίου εισοδήματος ή να τα 
ανακατευθύνουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2200/IP_20_22
00_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια 
Αντιμετώπιση του κορονοϊού από την ΕΕ 
Επισκόπηση της απόκρισης της Επιτροπής 
________________________________________________________________________________ 

71. Κανονισμός για τη διακυβέρνηση των δεδομένων — Ερωτήσεις και απαντήσεις 

Βρυξέλλες,  25 Νοεμβρίου 2020 

Περιεχόμενα 
1. Διακυβέρνηση δεδομένων, 2. Δεδομένα για την κοινωνία, 3. Κοινοχρησία δεδομένων με τον 
δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, 4. Ευρωπαϊκοί χώροι δεδομένων 
 
1. Διακυβέρνηση δεδομένων 
Τι είναι η διακυβέρνηση των δεδομένων; 
Η διακυβέρνηση των δεδομένων αναφέρεται σε ένα σύνολο κανόνων και μέσων για τη χρήση των 
δεδομένων, για παράδειγμα μέσω μηχανισμών, συμφωνιών και τεχνικών προτύπων 
κοινοχρησίας. Συνεπάγεται δομές και διαδικασίες για την ασφαλή κοινή χρήση δεδομένων, 
μεταξύ άλλων μέσω έμπιστων τρίτων μερών. 
 
Γιατί χρειαζόμαστε έναν κανονισμό για τη διακυβέρνηση των δεδομένων; 
Το οικονομικό και κοινωνικό δυναμικό της χρήσης δεδομένων είναι τεράστιο: μπορεί να δώσει τη 
δυνατότητα για νέα προϊόντα και υπηρεσίες που βασίζονται σε καινοτόμες τεχνολογίες, να 
καταστήσει αποδοτικότερη την παραγωγή και να παράσχει εργαλεία για την καταπολέμηση των 
κοινωνικών προκλήσεων. Στον τομέα της υγείας, για παράδειγμα, τα δεδομένα συμβάλλουν στην 
παροχή καλύτερης υγειονομικής περίθαλψης, στη βελτίωση των εξατομικευμένων θεραπειών και 
στη θεραπεία σπάνιων ή χρόνιων ασθενειών. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_2103/QAN
DA_20_2103_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1524
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1680
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1829
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2081
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2136
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2200/IP_20_2200_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2200/IP_20_2200_EL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0245&qid=1605087167861&from=EN
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/overview-commissions-response_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/#_Data_governance
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/#_Data_for_society
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/#_Data_sharing_with
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/#_Data_sharing_with
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/#_European_Data_Spaces
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_2103/QANDA_20_2103_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_2103/QANDA_20_2103_EL.pdf
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72. Επιτυχής τρίτη έκδοση ομολόγων EU SURE από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Βρυξέλλες,  25 Νοεμβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη στην έκδοση κοινωνικού ομολόγου ύψους 8,5 δισ. ευρώ στο 
πλαίσιο του μέσου EU SURE για να συμβάλει στην προστασία των θέσεων εργασίας και στη 
διατήρηση των ατόμων στην εργασία τους. Πρόκειται για την τρίτη έκδοση ομολόγων του 
τρέχοντος έτους στο πλαίσιο του προγράμματος. Η έκδοση συνίστατο σε μία μόνο δόση, η οποία 
πρέπει να αποπληρωθεί τον Νοέμβριο του 2035. Το ενδιαφέρον των επενδυτών για αυτό το 
υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης μέσο ήταν πολύ έντονο και το ομόλογο υπερκαλύφθηκε 
πάνω από 13 φορές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση ευνοϊκών όρων τιμολόγησης, το 
οποίο σημαίνει ότι τα κράτη μέλη θα λάβουν περισσότερα κεφάλαια υπό τη μορφή δανείων απ' 
ό,τι θα πρέπει να αποπληρώσουν. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2196/IP_20_21
96_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Τεχνικό δελτίο Τύπου 
Πλαίσιο κοινωνικών ομολόγων 
Ιστότοπος της ΕΕ ως δανειολήπτη 
Ιστότοπος SURE 
Ενημερωτικό δελτίο: SURE – Στήριξη των κρατών μελών για την προστασία των εργαζομένων και 
των θέσεων εργασίας 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Η Επιτροπή προτείνει το SURE 
________________________________________________________________________________ 

73. Οικονομικώς προσιτά, προσβάσιμα και ασφαλή φάρμακα για όλους: η Επιτροπή 
παρουσιάζει μια φαρμακευτική στρατηγική για την Ευρώπη 

Βρυξέλλες,  25 Νοεμβρίου 2020 

Η Επιτροπή ενέκρινε μια φαρμακευτική στρατηγική για την Ευρώπη, η οποία θα διασφαλίσει ότι 
οι ασθενείς έχουν πρόσβαση σε καινοτόμα και οικονομικώς προσιτά φάρμακα, και θα στηρίξει 
την ανταγωνιστικότητα, την καινοτόμο ικανότητα και τη βιωσιμότητα της φαρμακευτικής 
βιομηχανίας της ΕΕ. Η στρατηγική θα επιτρέψει στην Ευρώπη να καλύψει τις φαρμακευτικές της 
ανάγκες, μεταξύ άλλων σε περιόδους κρίσης, μέσω ισχυρών αλυσίδων εφοδιασμού. Η 
στρατηγική, η οποία αποτελεί βασική συνιστώσα της οικοδόμησης μιας ισχυρότερης Ευρωπαϊκής 
Ένωσης Υγείας, όπως ζήτησε η πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την κατάσταση 
της Ένωσης, θα συμβάλει στη δημιουργία ενός φαρμακευτικού συστήματος της ΕΕ που θα είναι 
θωρακισμένο έναντι των προκλήσεων του μέλλοντος και ανθεκτικό στις κρίσεις. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2173/IP_20_21
73_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Φαρμακευτική στρατηγική για την Ευρώπη — Ανακοίνωση 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2196/IP_20_2196_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2196/IP_20_2196_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/eu-issued-eu-85-billion-single-tranche-bond-due-july-4th-2035_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower/eu-borrowing-activities/eu-sure-social-bond-framework_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/sure_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/sure_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_572
https://ec.europa.eu/health/human-use/strategy_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2173/IP_20_2173_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2173/IP_20_2173_EL.pdf
https://ec.europa.eu/health/human-use/strategy_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_2174
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Ενημερωτικό δελτίο 
Βίντεο 
Ιστοσελίδα για τη φαρμακευτική στρατηγική 
________________________________________________________________________________ 

74. Η Επιτροπή προτείνει μέτρα για την προώθηση της κοινοχρησίας δεδομένων και τη στήριξη 
ευρωπαϊκών χώρων δεδομένων 

Βρυξέλλες,  25 Νοεμβρίου 2020 

Για την καλύτερη αξιοποίηση του δυναμικού των συνεχώς αυξανόμενων δεδομένων σε ένα 
αξιόπιστο ευρωπαϊκό πλαίσιο, η Επιτροπή προτείνει σήμερα νέους κανόνες για τη διακυβέρνηση 
των δεδομένων. Ο κανονισμός θα διευκολύνει την κοινοχρησία δεδομένων σε ολόκληρη την ΕΕ 
και μεταξύ τομέων, με σκοπό τη δημιουργία πλούτου για την κοινωνία, την αύξηση του ελέγχου 
και της εμπιστοσύνης τόσο των πολιτών όσο και των επιχειρήσεων όσον αφορά τα δεδομένα 
τους, αλλά και την προσφορά ενός εναλλακτικού ευρωπαϊκού μοντέλου ως προς την πρακτική 
χειρισμού δεδομένων των μεγάλων τεχνολογικών πλατφορμών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2102/IP_20_21
02_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ενημερωτικό δελτίο 
Πρόταση για την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση των δεδομένων 
Στρατηγική δεδομένων της 19ης Φεβρουαρίου 2020 
________________________________________________________________________________ 

75. Η Επιτροπή εγκρίνει σχέδιο δράσης για τη διανοητική ιδιοκτησία με σκοπό την ενίσχυση της 
οικονομικής ανθεκτικότητας και της ανάκαμψης της ΕΕ 

Βρυξέλλες,  25 Νοεμβρίου 2020 

Η Επιτροπή δημοσίευσε νέο σχέδιο δράσης για τη διανοητική ιδιοκτησία με σκοπό να βοηθήσει 
τις εταιρείες, ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις 
εφευρέσεις και τις δημιουργίες τους και να διασφαλίσουν ότι αυτές μπορούν να ωφελήσουν την 
οικονομία και την κοινωνία μας. 

Η διανοητική ιδιοκτησία (ΔΙ) αποτελεί βασική κινητήρια δύναμη για την οικονομική ανάπτυξη, 
καθώς βοηθά τις επιχειρήσεις να αξιοποιούν τα άυλα περιουσιακά στοιχεία τους. Στόχος του 
σχεδίου δράσης είναι να δοθεί η δυνατότητα στην ευρωπαϊκή βιομηχανία της δημιουργίας και 
της καινοτομίας να διατηρήσει την ηγετική της θέση σε παγκόσμιο επίπεδο και να επιταχυνθούν 
η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση της Ευρώπης.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_2201
https://audiovisual.ec.europa.eu/el/video/I-197665
https://ec.europa.eu/health/human-use/strategy_el
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-regulation-european-data-governance-data-governance-act
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-regulation-european-data-governance-data-governance-act
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2102/IP_20_2102_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2102/IP_20_2102_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_2103
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/694047
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-regulation-european-data-governance-data-governance-act
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-strategy_en
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2187/IP_20_21
87_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με το σχέδιο δράσης για τη διανοητική ιδιοκτησία 
Σχέδιο δράσης για τη διανοητική ιδιοκτησία «Πλήρης αξιοποίηση του ενωσιακού δυναμικού 
καινοτομίας — Σχέδιο δράσης για τη διανοητική ιδιοκτησία με σκοπό τη στήριξη της ανάκαμψης 
και της ανθεκτικότητας της ΕΕ» 
Έκθεση αξιολόγησης για τη νομοθεσία σχετικά με τα συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας  
Μελέτη τοπίου σχετικά με ενδεχομένως ουσιώδη διπλώματα ευρεσιτεχνίας που έχουν 
κοινοποιηθεί στο ETSI 
Έκθεση αξιολόγησης του παρατηρητηρίου για την παραβίαση των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας 
Πιλοτική μελέτη για την αξιολόγηση του ουσιώδη χαρακτήρα των ουσιωδών για τη λειτουργία 
προτύπου διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 
Μελέτη σχετικά με τις τάσεις και τις εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) 
Έκθεση μελέτης σχετικά με τη σκοπιμότητα και την ανάλυση της πρωτοβουλίας «Impact Licensing 
Initiative» για την πρόσβαση σε τεχνολογία στο πλαίσιο κρίσεων στον τομέα της υγείας 
Αρχικές εκτιμήσεις επιπτώσεων σχετικά με τη νομοθεσία για τα σχέδια και υποδείγματα 
Αρχική εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για μη 
γεωργικά προϊόντα 
________________________________________________________________________________ 
 
76. Η Πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν παρουσιάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις προτεραιότητες 
της Επιτροπής ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 
 
Βρυξέλλες,  25 Νοεμβρίου 2020 

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν απευθύνθηκε στην 
Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενόψει της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που 
θα πραγματοποιηθεί σε δύο εβδομάδες, στις 10 και 11 Δεκεμβρίου.  
 
Η Πρόεδρος ενημέρωσε τους ευρωβουλευτές σχετικά με το Brexit και την τρέχουσα κατάσταση 
όσον αφορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και το μέσο NextGenerationEU: «Οι ημέρες 
αυτές είναι αποφασιστικής σημασίας για τις διαπραγματεύσεις μας με το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν 
μπορώ όμως να σας πω σήμερα αν τελικά θα υπάρξει συμφωνία. Οι επόμενες ημέρες θα είναι 
αποφασιστικής σημασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καλά προετοιμασμένη για το ενδεχόμενο της 
μη επίτευξης συμφωνίας, αλλά φυσικά προτιμούμε να υπάρξει συμφωνία. Έχω πλήρη 
εμπιστοσύνη στην επιδέξια καθοδήγηση του επικεφαλής διαπραγματευτή μας κ. Μισέλ Μπαρνιέ. 
Ταυτόχρονα, η Ένωση αναμένει το πράσινο φως για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
και το μέσο NextGenerationEU. Οφείλουμε στους πολίτες μας μια ταχεία αντίδραση, ιδίως σε 
όσους αναγκάστηκαν να κλείσουν προσωρινά τα εστιατόρια και τα καταστήματά τους για το καλό 
όλων μας. Σε αυτούς των οποίων η ύπαρξη απειλείται. Σε όσους ανησυχούν για τη δουλειά τους».  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2207/MEX_
20_2207_EN.pdf 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2187/IP_20_2187_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2187/IP_20_2187_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_2188
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/43865
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/43845
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/43847
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC121411
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC121411
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/43846
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/43846
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC119894
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC119894
https://dx.publications.europa.eu/10.2759/458120
https://data.europa.eu/doi/10.2873/552686
https://data.europa.eu/doi/10.2873/552686
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/43848
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/43874
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/43874
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2207/MEX_20_2207_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2207/MEX_20_2207_EN.pdf
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Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ομιλία της Προέδρου εδώ και να διαβάσετε ολόκληρη την 
ομιλία της εδώ. 
________________________________________________________________________________ 
 
77. Η Επιτροπή εγκαινιάζει μια νέα βάση δεδομένων για την αναζήτηση των γεωγραφικών 
ενδείξεων της ΕΕ 
 
Βρυξέλλες,  25 Νοεμβρίου 2020 

Η Επιτροπή εγκαινίασε το GIview, μια νέα βάση δεδομένων για την αναζήτηση όλων των 
γεωγραφικών ενδείξεων που προστατεύονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
Το GIview παρέχει ένα ενιαίο σημείο πρόσβασης στα δεδομένα των καταχωρισμένων στην ΕΕ 
γεωγραφικών ενδείξεων και αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για καταναλωτές, παραγωγούς και 
επαγγελματίες του τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας. Περιέχει επίσης λεπτομερείς πληροφορίες 
σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις τρίτων χωρών που προστατεύονται σε επίπεδο ΕΕ βάσει 
διμερών και πολυμερών συμφωνιών, καθώς και τις γεωγραφικές ενδείξεις της ΕΕ που 
προστατεύονται σε τρίτες χώρες.  
 
Η βάση δεδομένων, η οποία παρουσιάστηκε επίσημα στο σημερινό διαδικτυακό συνέδριο 
«Ενίσχυση των γεωγραφικών ενδείξεων», επικαιροποιείται συνεχώς με επίσημα καταχωρισμένα 
δεδομένα από την Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης), ενώ την 
ανάπτυξη και συντήρησή της έχει αναλάβει το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (EUIPO).  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2207/MEX_
20_2207_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ. 
________________________________________________________________________________ 
 
78. Ο Αντιπρόεδρος Σχοινάς θα συζητήσει με θρησκευτικούς ηγέτες σχετικά με τον «ευρωπαϊκό 
τρόπο ζωής» 
 
Βρυξέλλες,  26 Νοεμβρίου 2020 

Στις 27 Νοεμβρίου, ο Αντιπρόεδρος κ. Μαργαρίτης Σχοινάς θα συντονίσει την 15η ετήσια 
συνάντηση υψηλού επιπέδου με θρησκευτικούς ηγέτες, την οποία διοργανώνει η Επιτροπή.  
 
Θέμα της συνάντησης, στην οποία θα συμμετάσχουν οκτώ εκπρόσωποι θρησκευτικών 
οργανώσεων από όλη την Ευρώπη, είναι «ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής». Στη συνάντηση θα 
εξεταστούν οι τρόποι με τους οποίους η κρίση που διανύουμε έχει επηρεάσει και θέσει υπό 
αμφισβήτηση αυτόν τον τρόπο ζωής, καθώς και οι απαντήσεις σε αυτές τις προκλήσεις.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2221/MEX_
20_2221_EN.pdf 
 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-199051
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_2204
https://www.tmdn.org/giview/
https://ec.europa.eu/info/events/strengthening-geographical-indications-digital-conference-2020-nov-25_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2207/MEX_20_2207_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2207/MEX_20_2207_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/new-search-database-geographical-indications-eu-2020-nov-25_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2221/MEX_20_2221_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2221/MEX_20_2221_EN.pdf
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Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/info/policies/justice-
and-fundamental-rights/combatting-discrimination/dialogue-churches-religious-associations-and-
non-confessional-organisations_en 
________________________________________________________________________________ 
 
79. Η Επιτροπή ανακοινώνει τους νικητές του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Κοινωνικής 
Καινοτομίας 2020 
 
Βρυξέλλες,  26 Νοεμβρίου 2020 

Η Επιτροπή ανακοίνωσε τους νικητές του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Κοινωνικής Καινοτομίας 
2020, ο οποίος διεξάγεται σε όλες τις χώρες της ΕΕ και στις συνδεδεμένες χώρες του 
προγράμματος «Ορίζων 2020», με σκοπό την εύρεση καινοτόμων λύσεων σε προβλήματα που 
αφορούν την κοινωνία μας.  
 
Τα τρία έργα, τα οποία επελέγησαν για τις καλύτερες λύσεις στη φετινή πρόκληση 
«Επαναπροσδιορίζοντας τη μόδα», θα λάβουν έπαθλο 50 000 ευρώ το καθένα.  
 
Νικητές αναδείχθηκαν οι εξής συμμετέχοντες: η βέλγικη νεοφυής επιχείρηση resortecs® που έχει 
βρει μια απλοποιημένη διαδικασία επανάχρησης και ανακύκλωσης υφασμάτων, η κροάτικη 
ψηφιακή πλατφόρμα Snake που επιτρέπει στους χρήστες να φορούν ρούχα επαυξημένης 
πραγματικότητας και ο ρουμάνικος μηχανισμός νομικής στήριξης για χειροτέχνες και σχεδιαστές 
WhyWeCraft: Cultural Sustainability in Fashion.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2221/MEX_
20_2221_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό είναι διαθέσιμες εδώ : 
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/social/competition_en 
________________________________________________________________________________ 
 
80. Πολιτική συνοχής της ΕΕ: Η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) προωθούν την καινοτόμο χρήση των δεδομένων στις δημόσιες συμβάσεις 
στις οποίες συμμετέχουν κονδύλια της ΕΕ 
 
Βρυξέλλες,  27 Νοεμβρίου 2020 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) και η 
Open Contracting Partnership ενώνουν τις δυνάμεις τους για να βελτιώσουν την ποιότητα και τη 
διαφάνεια των δημόσιων διαγωνισμών που συγχρηματοδοτούνται από κονδύλια της ΕΕ στην 
Ελλάδα και την Πολωνία. Χάρη στη στήριξή τους, τα δύο πιλοτικά έργα θα παράσχουν 
εμπειρογνωμοσύνη και πρακτική στήριξη στις δημόσιες αρχές των δύο αυτών χωρών, με έμφαση 
στην ψηφιακή καινοτομία. 

Με την έξυπνη χρήση της καινοτομίας και των ανοικτών δεδομένων, τα δύο πιλοτικά έργα θα 
βοηθήσουν τις δημόσιες διοικήσεις των δύο χωρών να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν και να 
παρακολουθούν καλύτερα τις δημόσιες συμβάσεις έργων, αγαθών και υπηρεσιών. Έτσι θα 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/dialogue-churches-religious-associations-and-non-confessional-organisations_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/dialogue-churches-religious-associations-and-non-confessional-organisations_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/dialogue-churches-religious-associations-and-non-confessional-organisations_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/dialogue-churches-religious-associations-and-non-confessional-organisations_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/social/competition_en
https://ec.europa.eu/research/horizon2020/index.cfm?pg=country-profiles
https://ec.europa.eu/research/horizon2020/index.cfm?pg=country-profiles
https://resortecs.com/
https://tribute-brand.com/
https://www.culturalintellectualproperty.com/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2221/MEX_20_2221_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2221/MEX_20_2221_EN.pdf
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/social/competition_en
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/social/competition_en
https://www.ebrd.com/
https://www.open-contracting.org/
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βελτιωθεί η χρήση των δημόσιων πόρων και θα αυξηθούν οι ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, ιδίως 
τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2209/IP_20_22
09_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο 
Εναρκτήριο σεμινάριο στις 2 Δεκεμβρίου 2020 
________________________________________________________________________________ 
 

81. Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία σχετικά με τους μεταβατικούς κανόνες για 
την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) 
 

Βρυξέλλες,  27 Νοεμβρίου 2020 

 
Η Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία που συνήφθη μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών της ΕΕ στο πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με 
τους κανόνες της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) για τη μεταβατική περίοδο 2021-2022. Οι 
κανόνες αυτοί βασίζονται στην αρχή της συνέχειας των ισχυόντων κανόνων της ΚΓΠ, ενώ 
περιλαμβάνουν επίσης νέα στοιχεία για τη διασφάλιση της ομαλής μετάβασης. Η εν λόγω 
συμφωνία καλύπτει επίσης την ενσωμάτωση των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Μέσου Ανάκαμψης 
(ΕΜΑ) στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), επιτρέποντας στις 
γεωργικές και αγροτικές οικονομίες να ανακάμψουν και να είναι ανθεκτικές στον απόηχο της 
πανδημίας του κορονοϊού. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2236/IP_20_22
36_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Η Κοινή Γεωργική Πολιτική μετά το 2020 
Σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη 
________________________________________________________________________________ 
 
82. Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ έπεσαν το 2019 στο χαμηλότερο επίπεδο 
των τριών τελευταίων δεκαετιών 
Βρυξέλλες,  30 Νοεμβρίου 2020 

Η Επιτροπή εξέδωσε την ετήσια έκθεση προόδου της ΕΕ σχετικά με τη δράση για το κλίμα, η 
οποία παρουσιάζει την πρόοδο που επιτέλεσε η ΕΕ όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου το 2019. Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ-27 μειώθηκαν κατά 
3,7 % σε ετήσια βάση, ενώ το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,5 %. Οι εκπομπές έχουν πλέον μειωθεί κατά 
24 % σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2182/IP_20_21
82_EL.pdf 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2209/IP_20_2209_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2209/IP_20_2209_EL.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/factsheets/2020/pilot-on-use-of-open-data-for-greater-efficiency-and-transparency-in-public-procurement-of-eu-funded-projects
https://webcast.ec.europa.eu/smart-public-contracts-register-empowering-public-procurement-statistical-reporting-market-analysis-and-monitoring
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2236/IP_20_2236_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2236/IP_20_2236_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_18_3985
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_el
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/strategies/progress/docs/com_2020_777_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2182/IP_20_2182_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2182/IP_20_2182_EL.pdf
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Περισσότερες πληροφορίες 
Έκθεση προόδου της δράσης για το κλίμα 
Έκθεση για την αγορά άνθρακα 
Έκθεση σχετικά με την οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων 
Έκθεση σχετικά με τη δέσμευση και την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα (από το 2019) 
Πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το 2030 
Σχέδιο κλιματικών στόχων για το 2030 
Μακροπρόθεσμη στρατηγική για το 2050 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
________________________________________________________________________________ 
 
83. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει το τροποποιημένο ελληνικό καθεστώς 
επιστρεπτέων προκαταβολών ύψους 3,5 δισ. ευρώ για τη στήριξη των επιχειρήσεων που 
πλήττονται από την έξαρση του κορονοϊού 
 
Βρυξέλλες,  30 Νοεμβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι η τροποποίηση του υφιστάμενου ελληνικού καθεστώτος 
επιστρεπτέων προκαταβολών για τη στήριξη των εταιρειών που πλήττονται από την επιδημία του 
κορονοϊού συνάδει με το προσωρινό πλαίσιο. 
Το αρχικό καθεστώς εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 7 Απριλίου 2020 με αριθμό υπόθεσης 
SA.56815. Η Επιτροπή ενέκρινε μια πρώτη τροποποίηση του καθεστώτος στις 31 Ιουλίου 2020 
(SA.58047).  
 
Η Ελλάδα κοινοποίησε τις εξής περαιτέρω τροποποιήσεις του καθεστώτος: 

i)    την παράταση της περιόδου για την οποία μπορεί να χορηγηθεί η ενίσχυση, ήτοι από τον  
      Μάρτιο στον Αύγουστο του 2020 (βάσει του αρχικού καθεστώτος η περίοδος αρχικά  
      περιοριζόταν στον Μάρτιο του 2020 και με την πρώτη τροποποίηση επεκτάθηκε ως τον Μάιο  
      του 2020)· 
ii)   ορισμένες τροποποιήσεις των όρων επιλεξιμότητας των δικαιούχων και  
iii)  την αύξηση του εκτιμώμενου συνολικού προϋπολογισμού του καθεστώτος από τα 2 δισ.  
      ευρώ στα 3,5 δισ. ευρώ.  

 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2252/MEX_
20_2252_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο και τα άλλα μέτρα που έχει λάβει 
η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού 
είναι διαθέσιμες εδώ.  
Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευτεί με αριθμό υπόθεσης SA.59069 στο 
μητρώο κρατικών ενισχύσεων, στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον Ανταγωνισμό. 
________________________________________________________________________________ 
 
84. Η Επιτροπή φον ντερ Λάιεν συμπληρώνει ένα χρόνο θητείας 
 
Βρυξέλλες,  30 Νοεμβρίου 2020 

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/strategies/progress/docs/com_2020_777_el.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/news/docs/com_2020_740_el.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/news/docs/com_2020_742_el.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/strategies/progress/docs/com_2019_566_el.pdf
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_el
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/2030_ctp_el
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/El/TXT/?uri=OJ:JOC_2020_091_I_0001
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_611
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_56815
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1442
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_58047
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2252/MEX_20_2252_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2252/MEX_20_2252_EN.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html
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Η Επιτροπή φον ντερ Λάιεν συμπληρώνει έναν χρόνο από την ανάληψη των καθηκόντων της την 
1η Δεκεμβρίου 2019.  
Με την εντολή που λάβαμε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 
προτείναμε μια δέσμη φιλόδοξων στόχων για το μέλλον της Ευρώπης: να επιτύχουμε κλιματική 
ουδετερότητα έως το 2050· να καταστήσουμε τη δεκαετία του 2020 ψηφιακή δεκαετία της 
Ευρώπης και να ενισχύσουμε τη θέση της Ευρώπης στον κόσμο μέσω μιας πιο γεωπολιτικής 
προσέγγισης.  
Το πρώτο τρίμηνο παρουσιάσαμε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τα πρώτα δομικά 
στοιχεία της, μια βιομηχανική στρατηγική για τον καθορισμό μιας νέας μελλοντικής πορείας για 
τη βιομηχανία της Ευρώπης, ενώ εστιάσαμε και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 
Ευρώπης στην παγκόσμια σκηνή.  
Όταν χτύπησε η πανδημία του κορονοϊού απαιτήθηκε μια πραγματικά ευρωπαϊκή αντίδραση.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2252/MEX_
20_2252_EN.pdf 
 
Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα από τα επιτεύγματα της Επιτροπής εδώ και να δείτε το 
χρονοδιάγραμμα των δράσεών μας. 
________________________________________________________________________________ 
 
85. Τελωνειακοί έλεγχοι: Απαιτούνται νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της παραγωγής 
ναρκωτικών στην ΕΕ 
 
Βρυξέλλες,  30 Νοεμβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση της ενωσιακής πολιτικής 
για τις πρόδρομες ουσίες ναρκωτικών, η οποία εφαρμόστηκε σε διαβούλευση με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο.  
 
Στόχος της πολιτικής αυτής είναι ο περιορισμός της διαθεσιμότητας των παράνομων ναρκωτικών. 
Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, είναι ανάγκη να εμποδιστεί η πρόσβαση των εγκληματιών, 
συμπεριλαμβανομένων των ομάδων του οργανωμένου εγκλήματος, στις χημικές ουσίες που είναι 
απαραίτητες για την παραγωγή τους.  
 
Οι χημικές αυτές ουσίες ονομάζονται πρόδρομες ουσίες ναρκωτικών. Σύμφωνα με την 
αξιολόγηση, ενώ η πολιτική της ΕΕ για τις πρόδρομες ουσίες ναρκωτικών εξακολουθεί να είναι σε 
γενικές γραμμές αποτελεσματική, πρέπει να αντιμετωπιστεί η παραγωγή και η διακίνηση των 
«πρόδρομων ουσιών» νέας γενιάς.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2252/MEX_
20_2252_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ. 
________________________________________________________________________________ 
 

https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/what-european-commission-does/delivering-political-priorities/first-year-von-der-leyen-commission_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2252/MEX_20_2252_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2252/MEX_20_2252_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/first_year_of_the_von_der_leyen_commission.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/timeline_first_year_of_vdl_commission_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/drug-precursors-control_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/drug-precursors-control_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2252/MEX_20_2252_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2252/MEX_20_2252_EN.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/drug-precursors-control/legal-base-drug-precursors_en
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
EUROPE DIRECT – INFORMATION CENTER (EDIC) 

 
Οδός : Ζώη Καπλάνη 10 (Πεζόδρομος) 

Τ.Κ. : 454 44, ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
 

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

 

 

 

Τηλ. :  2651 607 231 
 

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

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

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ 
 

και για τα 27 κράτη μέλη : 00 800 6 7 8 9 10 11 
  

________________________________________________________________________________ 

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

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

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

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

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

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

Η Ευρώπη σου: ΠΟΛΙΤΕΣ. Βοήθεια και συμβουλές  

προς τους υπηκόους της ΕΕ και τις οικογένειες τους. 

 

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

Η Ευρώπη σου: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη. 

 

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

________________________________________________________________________________ 
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