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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  
 

1. Η Επιτροπή φον ντερ Λάιεν αναλαμβάνει καθήκοντα 

 

2. Διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα στη Μαδρίτη: Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν παρουσιάζει τις 

κλιματικές φιλοδοξίες σε ηγέτες από όλο τον κόσμο 

 

3. Επαναχρησιμοποίηση του νερού: Η Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή συμφωνία σχετικά 
με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση του νερού στη γεωργία 
 

4. Ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός τηλεφώνου για τους πολίτες απάντησε στην 100.000 ή μέχρι 
στιγμής κλήση για φέτος 
 

5. Η ενισχυμένη εντολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής 
τίθεται πλέον σε ισχύ 
 

6. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ: Οργάνωση και μέθοδοι εργασίας της 
Επιτροπής φον ντερ Λάιεν — για μια πιο φιλόδοξη Ένωση 
 

7. Δήλωση του εκπροσώπου Τύπου για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο 
 

8. Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος κ. Φρανς Τίμερμανς και ο επίτροπος κ. Βιργίνιους 

Σινκιάβιτσους αξιολογούν την έκθεση για την κατάσταση του περιβάλλοντος 2020  

 

9. Η ΕΕ ενισχύει τη συνεργασία με την Αιθιοπία 
 

10. Ασφάλεια της αεροπορίας: Η Επιτροπή εγκρίνει νέο κατάλογο ασφάλειας πτήσεων της ΕΕ 
 

11. Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς: νέα έρευνα δείχνει ότι η διαφθορά θεωρείται 

λιγότερο διαδεδομένη στην ΕΕ από ότι το 2013  

 

http://europedirect.cci-ioannina.gr/
file:///C:/Users/ΔΗΜΗΤΡΗΣ/Desktop/Europe%20Direct%202018%20-%202020/News%20Letter/www.europedirect.gr
file:///C:/Users/ΔΗΜΗΤΡΗΣ/Desktop/Europe%20Direct%202018%20-%202020/News%20Letter/info@edic.gr
http://www.facebook.com/EuropeDirect.Epirus.Ioannina
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12. Επτά ταινίες χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ έλαβαν 15 διακρίσεις στα Ευρωπαϊκά 

Βραβεία Κινηματογράφου 2019  

 

13. Δήλωση του επιτρόπου Εμπορίου κ. Φιλ Χόγκαν σχετικά με την αναστολή λειτουργίας του 
δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου του ΠΟΕ 
 

14. Δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την Ημέρα 

των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 10 Δεκεμβρίου 2019 

 

15. Η ΕΕ στηρίζει με 600 εκατομμύρια ευρώ τους κορυφαίους ερευνητές της Ευρώπης 

 

16. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία καθορίζει με ποιον τρόπο η Ευρώπη θα γίνει η πρώτη 
κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050, για να τονώσει την οικονομία, να βελτιώσει την 
υγεία και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, να μεριμνήσει για τη φύση χωρίς να αφήνει 
κανέναν στο περιθώριο 
 

17. Η Επιτροπή ενισχύει τα εργαλεία για τη διασφάλιση των συμφερόντων της Ευρώπης στο 
διεθνές εμπόριο 
 

18. Η Επιτροπή γνωστοποιεί στη Δημοκρατία του Παναμά ότι είναι αναγκαίο να εντείνει τα 
μέτρα που λαμβάνει για την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας 
 

19. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει καθεστώτα στήριξης των θαλάσσιων μεταφορών 
στην Κύπρο, τη Δανία, την Εσθονία, την Πολωνία και τη Σουηδία 
 

20. Καταναλωτές και επιχειρήσεις θα εξοικονομούν χρήματα χάρη στους νέους κανόνες της ΕΕ 
για τις διασυνοριακές πληρωμές 
 

21. Η Επιτροπή χαιρετίζει την έναρξη ισχύος των νέων κανόνων για την προστασία των 

πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος 

 

22. Δημοσίευση των τελευταίων στοιχείων για το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων: η ΕΕ 

καταγράφει υψηλό εμπορικό πλεόνασμα 

 

23. Περισσότερες κυψέλες και περισσότεροι μελισσοκόμοι χάρη στη στήριξη της ΕΕ 
 

24. Φθινοπωρινή δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου: η δημιουργία μιας οικονομίας στην 
υπηρεσία των ανθρώπων και του πλανήτη 
 

25. Επανεγκατάσταση: Οι δεσμεύσεις των κρατών μελών της ΕΕ υπερβαίνουν τις 30 000 θέσεις 
για το 2020 
 

26. Η Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή συμφωνία για τη βελτίωση της ποιότητας του 
πόσιμου νερού και της πρόσβασης σ' αυτό 
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27. Η Booking.com δεσμεύεται να ευθυγραμμίσει τις πρακτικές της σχετικά με την παρουσίαση 

προσφορών και τιμών με τη νομοθεσία της ΕΕ, μετά τη λήψη μέτρων από την ΕΕ  

 

28. Ευρωβαρόμετρο, φθινόπωρο 2019: η μετανάστευση και η κλιματική αλλαγή παραμένουν 

οι μεγαλύτερες ανησυχίες σε επίπεδο ΕΕ  

 

29. Γεωργία: Η Επιτροπή εγκρίνει νέες γεωγραφικές ενδείξεις από την Ισπανία, την Ιρλανδία, 
την Ελλάδα και την Ιταλία 

________________________________________________________________________________ 
 

1. Η Επιτροπή φον ντερ Λάιεν αναλαμβάνει καθήκοντα 

Βρυξέλλες,  2 Δεκεμβρίου 2019 

Την Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου, η Επιτροπή φον ντερ Λάιεν ανέλαβε καθήκοντα. 

Η κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρέστη σε τελετή στο 
Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας στις Βρυξέλλες την Κυριακή, για τον εορτασμό της 10ης επετείου 
της Συνθήκης της Λισαβόνας. Με την ευκαιρία αυτή, η Πρόεδρος παρέλαβε τις συνθήκες από τον 
κ. Νταβίντ Σασόλι, Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε συμβολική χειρονομία επίδοσης. 

Κατά την τελετή της Κυριακής, η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν δήλωσε: «Δεν θα μπορούσε να 
υπάρξει καλύτερη ημέρα για να αρχίσει τις εργασίες μας το νέο Σώμα των Επιτρόπων από τούτη 
την επέτειο. Αρχίζοντας σήμερα, είμαστε οι θεματοφύλακες των συνθηκών, οι φρουροί του 
πνεύματος της Λισαβόνας. Αισθάνομαι αυτή την ευθύνη. Είναι ευθύνη έναντι των προκατόχων 
μας, των ιδρυτών και των ιδρυτριών μας, και έναντι όλων όσων έχουν επιτύχει.» Στην ομιλία της, 
υπογράμμισε: «Αυτό [το Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας] δείχνει τον δρόμο που μας έφερε εδώ. 
Δείχνει τον θησαυρό που κληρονομήσαμε. Μια ήπειρο ειρηνική. Απελευθέρωση από την 
τυραννία. Μια ενιαία αγορά με πρωτοφανείς οικονομικές ευκαιρίες. Περισσότερα δικαιώματα και 
ελευθερίες απ’ ό,τι σε οποιοδήποτε άλλο μέρος στον κόσμο.» 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/mex_19_6654 

Οι παρατηρήσεις της έχουν δημοσιευτεί στα αγγλικά, στα γαλλικά και στα γερμανικά εδώ. 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/speech_19_6629/SPE
ECH_19_6629_EN.pdf 

Θα βρείτε τις πολιτικές κατευθύνσεις και τις προτεραιότητες για την εντολή της Προέδρου φον 
ντερ Λάιεν εδώ.  https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-
next-commission_el.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 

2. Διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα στη Μαδρίτη: Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν παρουσιάζει τις 

κλιματικές φιλοδοξίες σε ηγέτες από όλο τον κόσμο 

 

Βρυξέλλες,  2 Δεκεμβρίου 2019 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/mex_19_6654
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/speech_19_6629/SPEECH_19_6629_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/speech_19_6629/SPEECH_19_6629_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_el.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_el.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_el.pdf
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Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εκπροσωπεί την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα (COP25) την πρώτη ημέρα 
της θητείας της, και εκφωνεί ομιλία στην εναρκτήρια σύνοδο των ηγετών σήμερα. Η 
Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν δήλωσε στην ομιλία της σήμερα το πρωί: «Σε δέκα ημέρες από τώρα, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Στόχος μας είναι να 
καταστούμε η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050. Εάν θέλουμε να επιτύχουμε τον 
στόχο αυτό, πρέπει να δράσουμε τώρα, πρέπει να εφαρμόσουμε τις πολιτικές μας τώρα. Επειδή 
γνωρίζουμε ότι η μετάβαση αυτή απαιτεί εναλλαγή των γενεών.» Η ομιλία της έχει δημοσιευτεί 
στο διαδίκτυο εδώ.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_19_6654/MEX_1
9_6654_EN.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις και τις ενημερώσεις του Τύπου είναι 
διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Επιτροπής για την COP25.  

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την COP25 είναι διαθέσιμες εδώ.  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_19_6650 
________________________________________________________________________________ 

3. Επαναχρησιμοποίηση του νερού: Η Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή συμφωνία σχετικά 
με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση του νερού στη γεωργία 

Βρυξέλλες,  3 Δεκεμβρίου 2019 

Οι νέοι κανόνες που προτάθηκαν από την Επιτροπή τον Μάιο του 2018 προβλέπουν 
εναρμονισμένες ελάχιστες απαιτήσεις για την ποιότητα του νερού, με σκοπό την ασφαλή 
επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων στη γεωργική άρδευση. 

Ο επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας, Βιργκίνιους Σινκεβίτσιους, είπε: «Με αυτή την 
προσωρινή συμφωνία δίνουμε στην ΕΕ ένα ισχυρό εργαλείο για την αντιμετώπιση κάποιων από 
τις προκλήσεις που θέτει η κλιματική αλλαγή. Σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση νερού και τα 
μέτρα για την αποδοτικότητα του νερού, η χρήση ανακτηθέντος νερού στον γεωργικό τομέα 
μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας και της ξηρασίας, 
και ταυτόχρονα να εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών μας.». 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6652/IP_19_66
52_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πρόταση και παραρτήματα για την επαναχρησιμοποίηση του νερού 
Σελίδα για την πολιτική επαναχρησιμοποίησης του νερού 
Οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων 
Σελίδα για την πολιτική υλοποίησης του σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία 
________________________________________________________________________________ 
 
4. O ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός τηλεφώνου για τους πολίτες απάντησε στην 100.000 ή μέχρι 
στιγμής κλήση για φέτος 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_19_6651
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_19_6654/MEX_19_6654_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_19_6654/MEX_19_6654_EN.pdf
https://ec.europa.eu/clima/events/cop25-climate-change-conference_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_19_6650
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_19_6650
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6652/IP_19_6652_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6652/IP_19_6652_EL.pdf
https://ec.europa.eu/environment/water/pdf/water_reuse_regulation.pdf
https://ec.europa.eu/environment/water/pdf/water_reuse_regulation_annex.pdf
https://ec.europa.eu/environment/water/reuse.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:31991L0271
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/
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Βρυξέλλες,  3 Δεκεμβρίου 2019 

Την 100 000ή ερώτηση έθεσε η κυρία Isabel Zunino από τη Βαρκελώνη, η οποία επισκέφθηκε το 
Κέντρο Επικοινωνίας Europe Direct σήμερα και συνάντησε τη Γενική Διευθύντρια Επικοινωνίας 
της Επιτροπής, κ. Pia Ahrenkilde Hansen. Η κ. Zunino εργάζεται σε εταιρεία παράδοσης τροφίμων 
και ενδιαφέρθηκε να μάθει περισσότερα σχετικά με τους κανόνες της ΕΕ για τα πλαστικά είδη 
μίας χρήσης.  

Το Κέντρο Επικοινωνίας Europe Direct αποτελεί σημαντικό δίαυλο μέσω του οποίου η Επιτροπή 
ακούει και συνεργάζεται με τους πολίτες. Το Κέντρο Επικοινωνίας που ιδρύθηκε το 2000 και 
βρίσκεται στις Βρυξέλλες, απαντά στις ερωτήσεις των πολιτών σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
σε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες, τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά. Ο ετήσιος αριθμός 
ερωτήσεων θα έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 10% μεταξύ 2018 και 2019 ενώ αναμένεται να 
υπερβεί τις 120 000 μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου. Πιο συγκεκριμένα, ο αναμενόμενος αριθμός 
ερωτήσεων αναφορικά με το Brexit το 2019 (περίπου 5 000) θα είναι σχεδόν τετραπλάσιος απ’ 
ότι το 2018.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_19_6656/MEX_1
9_6656_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες εδώ. 
________________________________________________________________________________ 
 
5. Η ενισχυμένη εντολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής 
τίθεται πλέον σε ισχύ 

Βρυξέλλες,  4 Δεκεμβρίου 2019 

Τίθεται σε ισχύ η ενισχυμένη εντολή του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και 
Ακτοφυλακής, η οποία της παρέχει την επιχειρησιακή ικανότητα και τις εξουσίες που απαιτούνται 
για την αποτελεσματική στήριξη των επί τόπου 115 000 υπαλλήλων των κρατών μελών.  

Αρχής γενομένης από τον Ιανουάριο 2021, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και 
Ακτοφυλακής θα διαθέτει το δικό του μόνιμο σώμα συνοριοφυλάκων, το οποίο θα είναι έτοιμο 
να αναπτυχθεί όταν και όπου χρειάζεται. Το μόνιμο σώμα αναμένεται να έχει στελεχωθεί πλήρως 
με 10 000 συνοριοφύλακες έως το 2024.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_19_6677/MEX_1
9_6677_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
6. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ: Οργάνωση και μέθοδοι εργασίας της 
Επιτροπής φον ντερ Λάιεν — για μια πιο φιλόδοξη Ένωση 

Βρυξέλλες,  4 Δεκεμβρίου 2019 

Κατά την πρώτη συνεδρίασή της, η Επιτροπή φον ντερ Λάιεν παρουσίασε αποφάσεις σχετικά με 
την οργάνωση και τις μεθόδους εργασίας της.  

https://europa.eu/european-union/contact_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_19_6656/MEX_19_6656_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_19_6656/MEX_19_6656_EN.pdf
https://europa.eu/european-union/contact/europe-direct-answering-your-questions-about-eu_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_19_6677/MEX_19_6677_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_19_6677/MEX_19_6677_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/working-methods-von-der-leyen-commission_en
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Θα συμβάλουν στην υλοποίηση της πολιτικής ατζέντας της Προέδρου για την επόμενη πενταετία, 
με βασικές αρχές τη συλλογικότητα, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα. «Σήμερα 
παρουσίασα στην ομάδα μου τα βασικά έγγραφα που θα διαμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο 
θα λειτουργήσει αυτή η Επιτροπή», δήλωσε η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν, «Είμαστε η εκτελεστική 
εξουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: αναλαμβάνουμε δράση για τον ευρωπαϊκό λαό και θα θέλαμε ο 
ευρωπαϊκός λαός να γνωρίζει τι κάνουμε προς το συμφέρον του.»  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_19_6677/MEX_1
9_6677_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
7. Δήλωση του εκπροσώπου Τύπου για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο 
 
Βρυξέλλες,  4 Δεκεμβρίου 2019 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απολύτως αλληλέγγυα με την Ελλάδα και την Κύπρο όσον αφορά τις 
πρόσφατες ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένου του 
Αιγαίου. Η Τουρκία πρέπει να σέβεται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα όλων των 
κρατών μελών της ΕΕ, όπως έχει επανειλημμένως τονιστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και από 
τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, πιο πρόσφατα δε τον Ιούνιο 2019. 
Το διμερές «Μνημόνιο Συνεννόησης» μεταξύ της Τουρκίας και της Λιβύης, της 27ης Νοεμβρίου 
2019, για τη θαλάσσια οριοθέτηση δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Χρειάζονται περαιτέρω 
διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενό του. Αναμένουμε ότι το κείμενο θα κοινοποιηθεί στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς καθυστέρηση. 
Είναι επιτακτική ανάγκη να τηρηθεί το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, η αρχή των σχέσεων καλής 
γειτονίας και η κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα επί των θαλάσσιων ζωνών όλων των 
γειτονικών παράκτιων κρατών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκύπτουν από τα νησιά 
τους. Όλα τα μέλη της διεθνούς κοινότητας πρέπει να συμμορφώνονται με αυτές τις αρχές και να 
απέχουν από κάθε ενέργεια που υπονομεύει την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/71513/statement-spokesperson-
situation-eastern-mediterranean_en 
 

https://eeas.europa.eu/printpdf/71513_en 
________________________________________________________________________________ 
 

8. Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος κ. Φρανς Τίμερμανς και ο επίτροπος κ. Βιργίνιους 

Σινκιάβιτσους αξιολογούν την έκθεση για την κατάσταση του περιβάλλοντος 2020  

 

Βρυξέλλες,  5 Δεκεμβρίου 2019 

 
Ο Φρανς Τίμερμανς, εκτελεστικός αντιπρόεδρος αρμόδιος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία, και ο Βιργίνιους Σινκιάβιτσους, επίτροπος αρμόδιος για το Περιβάλλον, τους 
Ωκεανούς και την Αλιεία, παρουσίασαν την αξιολόγηση της έκτης έκθεσης για την κατάσταση του 
περιβάλλοντος, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, μαζί με τον εκτελεστικό διευθυντή 
του Οργανισμού, κ. Hans Bruyninckx. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_el.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_19_6677/MEX_19_6677_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_19_6677/MEX_19_6677_EN.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/71513/statement-spokesperson-situation-eastern-mediterranean_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/71513/statement-spokesperson-situation-eastern-mediterranean_en
https://eeas.europa.eu/printpdf/71513_en
https://www.eea.europa.eu/highlights/soer2020-europes-environment-state-and-outlook-report
https://www.eea.europa.eu/highlights/soer2020-europes-environment-state-and-outlook-report
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Η έκθεση αυτή παρέχει σημαντικά και σαφή επιστημονικά αποτελέσματα, τα οποία 
υπογραμμίζουν ότι πρέπει επειγόντως να αναληφθεί δράση για την προστασία του πλανήτη μας. 

Η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν έχει αναγάγει την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία σε προτεραιότητα 
της Επιτροπής της. Στη συνέντευξη τύπου, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Φρανς Τίμερμανς 
δήλωσε τα εξής: «Η έκθεση για την κατάσταση του περιβάλλοντος δημοσιεύτηκε την 
καταλληλότερη στιγμή ώστε να μας δώσει την πρόσθετη ώθηση που χρειαζόμαστε τώρα που 
ξεκινάμε έναν νέο πολιτικό κύκλο πενταετίας και προετοιμάζουμε την παρουσίαση της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_19_6681/MEX_1
9_6681_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

9. Η ΕΕ ενισχύει τη συνεργασία με την Αιθιοπία 

Βρυξέλλες,  7 Δεκεμβρίου 2019 

Με την ευκαιρία της πρώτης επίσημης επίσκεψής της εκτός Ευρώπης, η νέα πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε σήμερα στην Αντίς Αμπέμπα 
τη σημαντική αναβάθμιση της συνεργασίας της ΕΕ με την Αιθιοπία.  

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε σχετικά: «Η 
Αιθιοπία έστειλε ελπιδοφόρο μήνυμα σε μια ολόκληρη ήπειρο και πέρα από αυτήν, 
αποδεικνύοντας ότι είναι δυνατή η ειρήνη με τις γειτονικές χώρες για το καλό των λαών, όταν 
υπάρχει θάρρος και όραμα. Βρίσκομαι σήμερα εδώ για να δείξω την πλήρη δέσμευση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποστηρίξει την Αιθιοπία και τους πολίτες της στη μελλοντική τους 
πορεία.» 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6679/IP_19_66
79_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ με την Αιθιοπία, 
κάντε κλικ εδώ. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Συμμαχία Αφρικής-Ευρώπης για βιώσιμες 
επενδύσεις και θέσεις εργασίας, κάντε κλικ εδώ. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Καταπιστευματικό Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης της ΕΕ 
για την Αφρική, κάντε κλικ εδώ. 
________________________________________________________________________________ 

10. Ασφάλεια της αεροπορίας: Η Επιτροπή εγκρίνει νέο κατάλογο ασφάλειας πτήσεων της ΕΕ 

Βρυξέλλες,  9 Δεκεμβρίου 2019 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικαιροποίησε σήμερα τον κατάλογο ασφάλειας πτήσεων της ΕΕ, 
δηλαδή τον κατάλογο των αεροπορικών εταιρειών που δεν τηρούν τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_19_6681/MEX_19_6681_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_19_6681/MEX_19_6681_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6679/IP_19_6679_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6679/IP_19_6679_EL.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/countries/ethiopia_en
https://ec.europa.eu/commission/africaeuropealliance_en
https://ec.europa.eu/trustfundforafrica/index_en
https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_el.htm
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και, ως εκ τούτου, υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας ή σε περιορισμούς λειτουργίας εντός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός του καταλόγου ασφάλειας πτήσεων της ΕΕ είναι να 
εξασφαλισθεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας πτήσεων για τους Ευρωπαίους και 
όλους τους άλλους επιβάτες που ταξιδεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Για την Γκαμπόν τα νέα είναι ευχάριστα, καθώς όλες οι αεροπορικές εταιρείες που έχουν 
πιστοποιηθεί στην Γκαμπόν διαγράφηκαν από τον κατάλογο μετά τις βελτιώσεις που επήλθαν 
όσον αφορά την κατάσταση της ασφάλειας της αεροπορίας στη χώρα. Αντιθέτως, η επιτροπή 
πολιτικής αεροπορίας της Αρμενίας τέθηκε υπό αυστηρό έλεγχο λόγω ενδείξεων υποβάθμισης 
της εποπτείας της ασφάλειας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6686/IP_19_66
86_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες: 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον κατάλογο ασφάλειας πτήσεων της ΕΕ  
Κατάλογος αεροπορικών εταιρειών στις οποίες απαγορεύεται να εκτελούν πτήσεις εντός της ΕΕ  
Η σημασία της αεροπορίας για την ευρωπαϊκή οικονομία 
Έργα τεχνικής συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροπορίας 
[1]Αφγανιστάν, Ανγκόλα (με εξαίρεση 2 αεροπορικές εταιρείες), Δημοκρατία του Κονγκό, Λαϊκή Δημοκρατία του 
Κονγκό, Τζιμπουτί, Ισημερινή Γουινέα, Ερυθραία, Δημοκρατία της Κιργιζίας, Λιβερία, Λιβύη, Μολδαβία (με εξαίρεση 
3 αεροπορικές εταιρείες), Νεπάλ, Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, Σιέρα Λεόνε και Σουδάν. 

________________________________________________________________________________ 
 

11. Παγκόσμια Ημέρα κατά της Διαφθοράς: νέα έρευνα δείχνει ότι η διαφθορά θεωρείται 

λιγότερο διαδεδομένη στην ΕΕ από ότι το 2013  

 

Βρυξέλλες,  9 Δεκεμβρίου 2019 

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Διαφθοράς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
δημοσιεύει έρευνα για τη στάση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων απέναντι στη διαφθορά στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τα αποτελέσματα δείχνουν πτωτική τάση, αλλά σημαντικός αριθμός (63%) επιχειρήσεων φρονεί 
ότι η διαφθορά είναι ευρέως διαδεδομένη. Το ποσοστό αυτό μειώθηκε σε σχέση με το 75% το 
2013. Οι εταιρείες είναι επιφυλακτικές όσον αφορά τον τρόπο αντιμετώπισης της διαφθοράς, με 
το 51% από αυτές να πιστεύει ότι τα διεφθαρμένα άτομα ή οι επιχειρήσεις δεν είναι πιθανό να 
συλληφθούν από ή να καταγγελθούν στην αστυνομία ή στον εισαγγελέα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_19_6707/MEX_1
9_6707_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 

12. Επτά ταινίες χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ έλαβαν 15 διακρίσεις στα Ευρωπαϊκά Βραβεία 

Κινηματογράφου 2019  

 

Βρυξέλλες,  9 Δεκεμβρίου 2019 

https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_el.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6686/IP_19_6686_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6686/IP_19_6686_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_19_6689
https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban_el.htm
http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/infographics/connect-to-compete/index_en.htm
https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/international-cooperation/technical-cooperation-projects/siasa-supporting-improvement
https://webgate.ec.europa.eu/PRD/PressReleaseDatabase/remote/%22#_ftnref1"
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2248
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_19_6707/MEX_19_6707_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_19_6707/MEX_19_6707_EN.pdf
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Το Σάββατο 7/12, επτά ταινίες που έλαβαν στήριξη από την ΕΕ έλαβαν 15 διακρίσεις στα 
Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2019 στο Βερολίνο. 

Μεγάλη νικήτρια της βραδιάς ήταν «Η ευνοούμενη» του Γιώργου Λάνθιμου, με οκτώ βραβεία, 
μεταξύ των οποίων καλύτερης ευρωπαϊκής ταινίας, καλύτερης σκηνοθεσίας και καλύτερης 
ηθοποιού. 

Οι υπόλοιπες ταινίες που διακρίθηκαν ήταν οι εξής: «Ο Μπουνιουέλ στον Λαβύρινθο με τις 
Χελώνες», «Το Πορτρέτο μιας Γυναίκας που Φλέγεται», «Οι Άθλιοι», «Babylon Berlin», «Ψυχρός 
Πόλεμος» και «Πόνος και Δόξα», οι οποίες κέρδισαν βραβεία στις περισσότερες κατηγορίες, 
ιδίως καλύτερου ηθοποιού, καλύτερου σεναρίου, καλλιτεχνικής διεύθυνσης, καθώς και το 
βραβείο κοινού. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_19_6707/MEX_1
9_6707_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

13. Δήλωση του επιτρόπου Εμπορίου κ. Φιλ Χόγκαν σχετικά με την αναστολή λειτουργίας του 
δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου του ΠΟΕ 

Βρυξέλλες,  10 Δεκεμβρίου 2019 

Στις 11 Δεκεμβρίου το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (ΠΟΕ) θα παύσει ουσιαστικά να λειτουργεί, καθώς δεν είναι πλέον σε θέση να εξετάσει 
νέες εφέσεις.  

Πρόκειται για ένα λυπηρό και πολύ σοβαρό πλήγμα στο διεθνές εμπορικό σύστημα που 
βασίζεται σε κανόνες, το οποίο, τα τελευταία 24 χρόνια, στηριζόταν στο δευτεροβάθμιο 
δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ —και στην επίλυση διαφορών εν γένει. 

Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή για την πολυμέρεια και για το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα. 
Με το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο εκτός λειτουργίας, χάνουμε ένα εκτελεστό σύστημα 
επίλυσης διαφορών που αποτελούσε έναν ανεξάρτητο εγγυητή —τόσο για τις μεγάλες όσο και 
για τις μικρές οικονομίες— ότι οι κανόνες του ΠΟΕ εφαρμόζονταν αμερόληπτα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_19_6712/S
TATEMENT_19_6712_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 

14. Δήλωση του Ύπατου Εκπροσώπου, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την Ημέρα των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 10 Δεκεμβρίου 2019 

 

Βρυξέλλες,  10 Δεκεμβρίου 2019 
 

Γιορτάζουμε φέτος την 10η επέτειο του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και την 30ή επέτειο 

της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού. Τα δικαιώματα αυτά 

εξακολουθούν ωστόσο να δέχονται επιθέσεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Ειδικότερα, τα παιδιά και 

https://www.europeanfilmawards.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_19_6707/MEX_19_6707_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_19_6707/MEX_19_6707_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_19_6712/STATEMENT_19_6712_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_19_6712/STATEMENT_19_6712_EL.pdf
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οι νέοι παραμένουν τα κύρια θύματα των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Εξαναγκάζονται σε αναζήτηση καταφυγίου, στρατολογούνται, υποχρεώνονται σε παιδική 

εργασία ή χωρίζονται από τις οικογένειές τους ενάντια στη θέλησή τους. 

Σε πολλά μέρη του κόσμου, οι πολίτες κινητοποιούνται υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι 

προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βγαίνουν στους δρόμους για να απαιτήσουν 

σεβασμό των δικαιωμάτων τους: ατομικών πολιτικών, οικονομικών κοινωνικών και πολιτιστικών. 

Οι νέοι ειδικότερα υπερασπίζονται ολοένα και πιο δραστήρια τα δικαιώματα και το μέλλον τους. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2019/12/10/declaration-by-the-high-
representative-on-behalf-of-the-eu-on-human-rights-day-10-december-2019/ 
________________________________________________________________________________ 
 

15. Η ΕΕ στηρίζει με 600 εκατομμύρια ευρώ τους κορυφαίους ερευνητές της Ευρώπης 

 

Βρυξέλλες,  10 Δεκεμβρίου 2019 
 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τους 301 κορυφαίους επιστήμονες και πανεπιστημιακούς σε 

ολόκληρη την Ευρώπη, που κέρδισαν τον πρόσφατο διαγωνισμό για επιχορηγήσεις εδραίωσης 

του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας. Οι νικητές θα λάβουν συνολικά 600 εκατ. ευρώ, στο 

πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας Ορίζοντας 2020, για να στελεχώσουν τις 

ομάδες τους και να εκπονήσουν εποικοδομητικά ερευνητικά έργα. 

O Γιώργος Χαμηλός, Αναπληρωτής Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης 

και συνεργαζόμενος ερευνητής στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ, 

που επελέγη για χρηματοδότηση, θα λάβει 2 εκ. ευρώ για 5 έτη, προκειμένου να μελετήσει τους 

φυσιολογικούς μηχανισμούς ρύθμισης του σιδήρου στα φαγοκύτταρα των ιστών (μακροφάγα) 

και τον ρόλο τους στην προστασία έναντι λοιμώξεων από μύκητες. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_19_6732/MEX_1

9_6732_EN.pdf  

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο σχετικό δελτίο Τύπου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

Έρευνας. 

________________________________________________________________________________ 

16. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία καθορίζει με ποιον τρόπο η Ευρώπη θα γίνει η πρώτη 
κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050, για να τονώσει την οικονομία, να βελτιώσει την 
υγεία και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, να μεριμνήσει για τη φύση χωρίς να αφήνει 
κανέναν στο περιθώριο 

Βρυξέλλες,  11 Δεκεμβρίου 2019 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία — έναν οδικό 
χάρτη για να καταστεί η οικονομία της ΕΕ βιώσιμη, ο οποίος μετατρέπει τις κλιματικές και 
περιβαλλοντικές προκλήσεις σε ευκαιρίες σε όλους τους τομείς πολιτικής και εξασφαλίζει μια 
δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς μετάβαση. 

https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2019/12/10/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-human-rights-day-10-december-2019/
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2019/12/10/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-human-rights-day-10-december-2019/
https://erc.europa.eu/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
https://www.forth.gr/index_main.php?l=g&c=20&i=1644
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_19_6732/MEX_19_6732_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_19_6732/MEX_19_6732_EN.pdf
https://erc.europa.eu/news/erc-awards-over-600-million-euro-europes-top-researchers
https://ec.europa.eu/info/files/communication-european-green-deal_en
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Η πρόεδρος κ. δήλωσε: Δείχνει πώς να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής και εργασίας, παραγωγής και 
κατανάλωσης ώστε να ζούμε πιο υγιεινά και να καταστήσουμε τις επιχειρήσεις μας καινοτόμες. 
Θα κάνουμε την πρώτη κίνηση και θα κινηθούμε γρήγορα, ώστε να βοηθήσουμε την οικονομία 
μας να κατακτήσει ηγετική θέση σε παγκόσμιο επίπεδο. Είμαστε αποφασισμένοι να επιτύχουμε 
για χάρη του πλανήτη και της ζωής πάνω σε αυτόν — για χάρη της φυσικής κληρονομιάς της 
Ευρώπης, της βιοποικιλότητας, των δασών και των θαλασσών μας. Δείχνοντας στον υπόλοιπο 
κόσμο πώς μπορεί να είναι κανείς βιώσιμος και ανταγωνιστικός, μπορούμε να πείσουμε και άλλες 
χώρες να μας ακολουθήσουν.» 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6691/IP_19_66
91_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πολιτικές κατευθύνσεις της προέδρου φον ντερ Λάιεν. 
Ανακοίνωση για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
Ευρωπαϊκή έκθεση για το περιβάλλον με ορίζοντα το 2020 — Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Περιβάλλοντος 
Ενημερωτικά δελτία 
________________________________________________________________________________ 

17. Η Επιτροπή ενισχύει τα εργαλεία για τη διασφάλιση των συμφερόντων της Ευρώπης στο 
διεθνές εμπόριο 

Βρυξέλλες,  12 Δεκεμβρίου 2019 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα πρόταση που θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
να προστατεύσει τα εμπορικά συμφέροντά της παρά την παράλυση του πολυμερούς συστήματος 
επίλυσης διαφορών στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). Για να αυξηθεί 
περαιτέρω η εστίαση στη συμμόρφωση και την επιβολή των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ, η 
Επιτροπή δημιούργησε σήμερα τη θέση του επικεφαλής για την επιβολή των εμπορικών 
συμφωνιών. 

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε: «Μια ισχυρότερη 
Ευρώπη στον κόσμο συνεπάγεται αποτελεσματική υπεροχή της ΕΕ στο παγκόσμιο εμπόριο και 
κατάλληλες εξουσίες για την εξασφάλιση του σεβασμού των διεθνών εμπορικών κανόνων. Για τον 
λόγο αυτό, ξεκινώ τη θητεία μου αναλαμβάνοντας ταχεία δράση για την ενίσχυση της εμπορικής 
μας εργαλειοθήκης. Οι σημερινές προτάσεις θα μας βοηθήσουν να υπερασπιστούμε τα 
συμφέροντά μας σε αυτούς τους ιδιαίτερα δύσκολους καιρούς για το διεθνές εμπόριο. 
Δεδομένου ότι διακυβεύονται πολλές θέσεις εργασίας στην Ευρώπη, η ΕΕ πρέπει να διαθέτει τα 
κατάλληλα εργαλεία ώστε να διασφαλίζει ότι οι εταίροι μας τηρούν τις δεσμεύσεις τους· αυτό 
ακριβώς επιδιώκει η παρούσα πρόταση.»  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6748/IP_19_67
48_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  
Πρόταση 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6691/IP_19_6691_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6691/IP_19_6691_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/communication-european-green-deal_en
https://www.eea.europa.eu/highlights/soer2020-europes-environment-state-and-outlook-report
https://www.eea.europa.eu/highlights/soer2020-europes-environment-state-and-outlook-report
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6748/IP_19_6748_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6748/IP_19_6748_EL.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=list&n=10&adv=0&coteId=&year=&number=&dateFrom=2019-12-12&dateTo=&serviceId=67&documentType=&title=&titleLanguage=&titleSearch=EXACT&sortBy=NUMBER&sortOrder=DESC&language=en
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Πληροφ. στοιχείο 
Ερωταπαντήσεις 
Ενημερωτικό γράφημα 
Δήλωση σχετικά με το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ  
Πρόταση της ΕΕ για τη μεταρρύθμιση του ΠΟΕ και του συστήματος επίλυσης διαφορών του 
Ενδιάμεσες ρυθμίσεις της ΕΕ με τη Νορβηγία και τον Καναδά 
Πολιτικές κατευθύνσεις της Επιτροπής για το 2019 
Επιστολή αποστολής του Επιτρόπου Χόγκαν 
________________________________________________________________________________ 

18. Η Επιτροπή γνωστοποιεί στη Δημοκρατία του Παναμά ότι είναι αναγκαίο να εντείνει τα 
μέτρα που λαμβάνει για την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας 

Βρυξέλλες,  12 Δεκεμβρίου 2019 

Η Δημοκρατία του Παναμά είχε ήδη λάβει «κίτρινη κάρτα» τον Νοέμβριο του 2012, η οποία στη 
συνέχεια ήρθη τον Οκτώβριο του 2014. 

Ο επίτροπος Περιβάλλοντος, Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, Βιργκίνιους Σινκεβίτσιους, 
δήλωσε τα εξής: «Η σημερινή απόφαση επιβεβαιώνει τη βούλησή μας να διατηρηθεί η 
καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας ψηλά στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να 
εξασφαλιστεί ότι τα αποτελέσματα που θα επιτευχθούν στο πλαίσιο του κανονισμού ΠΛΑ θα 
είναι μακροχρόνια. Ελπίζουμε ότι οι αρχές του Παναμά θα εντείνουν άμεσα τις προσπάθειές τους 
και θα εφαρμόσουν τα αναγκαία μέτρα για να αποδείξουν έμπρακτα τη δέσμευσή τους για την 
καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας. Η καταπολέμηση της παράνομης αλιείας αποτελεί θεμελιώδη 
συνιστώσα της δράσης της ΕΕ για τη βελτίωση της διακυβέρνησης των ωκεανών κατά την 
τελευταία δεκαετία, και η παρούσα Επιτροπή θα συνεχίσει την καταπολέμηση της ΠΛΑ αλιείας με 
μια προσέγγιση μηδενικής ανοχής». 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6755/IP_19_67
55_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις για την παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία εν γένει και στον 
Παναμά 
Επισκόπηση της διαδικασίας της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας με τρίτες χώρες 
(1) Συμφωνία σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει το κράτος λιμένα για την πρόληψη, αποτροπή 
και εξάλειψη της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας. Ο Παναμάς προσχώρησε στην 
παρούσα συμφωνία το 2016. 
________________________________________________________________________________ 

19. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει καθεστώτα στήριξης των θαλάσσιων μεταφορών 
στην Κύπρο, τη Δανία, την Εσθονία, την Πολωνία και τη Σουηδία 

Βρυξέλλες,  16 Δεκεμβρίου 2019 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις πέντε 
καθεστώτα στήριξης των θαλάσσιων μεταφορών στην Κύπρο, τη Δανία, την Εσθονία, την Πολωνία 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_19_6757
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2090
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/158504.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/statement_19_6712
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/september/tradoc_157331.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1945
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2074&title=EU-and-Norway-agree-on-interim-appeal-system-in-wake-of-World-Trade-Organization-Appellate-Body-blockage
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2053
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_el.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-phil-hogan-2019_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6755/IP_19_6755_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6755/IP_19_6755_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_19_6756
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_19_6756
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/illegal-fishing-overview-of-existing-procedures-third-countries_en.pdf
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και τη Σουηδία. Τα καθεστώτα ενθαρρύνουν τη νηολόγηση πλοίων στην Ευρώπη και συμβάλλουν 
στην παγκόσμια ανταγωνιστικότητα του τομέα χωρίς να προκαλούν αδικαιολόγητη στρέβλωση 
του ανταγωνισμού. 

Η Επιτροπή εξέδωσε πέντε χωριστές αποφάσεις σχετικά με 
 την καθιέρωση καθεστώτος φορολογίας βάσει της χωρητικότητας και απασχόλησης των 

ναυτικών στην Εσθονία, 
 την παράταση ενός καθεστώτος φορολογίας βάσει της χωρητικότητας και απασχόλησης 

των ναυτικών στην Κύπρο, 
 την καθιέρωση νέου καθεστώτος απασχόλησης των ναυτικών στην Πολωνία, 
 την παράταση και επέκτασης ενός καθεστώτος απασχόλησης των ναυτικών στη Δανία, και 
 την παράταση ενός καθεστώτος απασχόλησης των ναυτικών στη Σουηδία. 

Η Επιτροπή αξιολόγησε τα πέντε καθεστώτα βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές 
ενισχύσεις, και ιδίως με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές της για τις κρατικές ενισχύσεις στον 
τομέα των θαλάσσιων μεταφορών («κατευθυντήριες γραμμές για τις θαλάσσιες μεταφορές») και 
αποφάνθηκε ότι όλα τα καθεστώτα συνάδουν με την ερμηνεία της των κατευθυντήριων γραμμών 
για τις θαλάσσιες μεταφορές. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6780/IP_19_67
80_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

20. Καταναλωτές και επιχειρήσεις θα εξοικονομούν χρήματα χάρη στους νέους κανόνες της ΕΕ 
για τις διασυνοριακές πληρωμές 

Βρυξέλλες,  16 Δεκεμβρίου 2019 

Οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις σε κράτη μέλη που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ θα 
πραγματοποιούν φθηνότερες διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ. 

Οι νέοι κανόνες της ΕΕ θα διασφαλίζουν ότι όλες οι διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ σε κράτη 
μέλη που δεν ανήκουν στη ζώνη του ευρώ – Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Δανία, Ουγγαρία, 
Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Πολωνία, Ρουμανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο* – θα 
τιμολογούνται όπως οι εγχώριες πληρωμές. Για παράδειγμα, ένας Βούλγαρος καταναλωτής που 
αποφασίζει να εμβάσει ένα ποσό σε ευρώ στο εξωτερικό θα επιβαρύνεται πλέον με την ίδια 
χρέωση όπως και κατά τη μεταφορά πίστωσης σε λεβ εντός Βουλγαρίας. Εν ολίγοις, οι 
διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ θα επιβαρύνονται με πολύ χαμηλά ή και μηδενικά έξοδα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6761/IP_19_67
61_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 

21. Η Επιτροπή χαιρετίζει την έναρξη ισχύος των νέων κανόνων για την προστασία των 

πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος 

Βρυξέλλες,  16 Δεκεμβρίου 2019 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-03-1484_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-03-1484_en.htm?locale=en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6780/IP_19_6780_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6780/IP_19_6780_EL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=celex:32019R0518
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6761/IP_19_6761_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6761/IP_19_6761_EL.pdf
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την έναρξη ισχύος της οδηγίας για την προστασία των 

πληροφοριοδοτών δημοσίου συμφέροντος στην ΕΕ. Η εν λόγω οδηγία θα εξασφαλίσει υψηλού 

επιπέδου προστασία για τους πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος που αναφέρουν 

παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου, ορίζοντας νέα πρότυπα σε επίπεδο ΕΕ.  

Η Βιέρα Γιούροβα, αντιπρόεδρος αρμόδια για τις Αξίες και τη Διαφάνεια, δήλωσε σχετικά: «Οι 

πληροφοριοδότες δημοσίου συμφέροντος είναι γενναίοι άνθρωποι που αποφασίζουν να 

αποκαλύψουν παράνομες δραστηριότητες. —συχνά με κίνδυνο της σταδιοδρομίας και του 

βιοπορισμού τους— προκειμένου να προστατεύσουν το κοινό από παράνομες δραστηριότητες. 

Αξίζουν αναγνώριση και προστασία για τις γενναίες πράξεις τους. Καλώ τα κράτη μέλη να 

μεταφέρουν τους νέους κανόνες στην έννομη τάξη τους χωρίς καθυστέρηση.»  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-
eu/whistleblowers-protection_el 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των πληροφοριοδοτών δημοσίου 

συμφέροντος είναι διαθέσιμες εδώ. https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-

fundamental-rights/your-rights-eu/whistleblowers-protection_en 

________________________________________________________________________________ 
 

22. Δημοσίευση των τελευταίων στοιχείων για το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων: η ΕΕ 

καταγράφει υψηλό εμπορικό πλεόνασμα 

 

Βρυξέλλες,  16 Δεκεμβρίου 2019 

 

Σύμφωνα με την τελευταία μηνιαία έκθεση για το εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ 

που δημοσιεύτηκε σήμερα, τον Σεπτέμβριο του 2019 η ΕΕ κατέγραψε το υψηλότερο μηνιαίο 

εμπορικό της πλεόνασμα, το οποίο διαμορφώθηκε σε 3,7 δισ. ευρώ. Τον ίδιο μήνα, οι εξαγωγές 

αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ αυξήθηκαν κατά 18 % σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 

προηγούμενου έτους, ενώ και οι εισαγωγές σημείωσαν αύξηση, της τάξης του 6 %. Όσον αφορά 

τη αξία των μηνιαίων εξαγωγών, οι υψηλότερες αυξήσεις καταγράφηκαν για την Κίνα (+ 55,4 %), 

τις Ηνωμένες Πολιτείες (+ 15,6 %) και την Ιαπωνία (+ 30,6 %). Όσον αφορά τις κατηγορίες 

προϊόντων, την αύξηση των εξαγωγών στήριξαν κυρίως το χοιρινό κρέας, τα οινοπνευματώδη 

ποτά και τα ηδύποτα, το σιτάρι και οι οίνοι. Χάρη στις καλές επιδόσεις των εξαγωγών το 2019 και 

στην ελαφρώς χαμηλότερη αύξηση των εισαγωγών, το εμπορικό πλεόνασμα για το 12μηνο 

Οκτώβριος 2018 - Σεπτέμβριος 2019 ανήλθε στο πρωτοφανές επίπεδο των 27,8 δισ. ευρώ.  

 

Η μηνιαία έκθεση περιλαμβάνει έναν πίνακα όπου παρουσιάζονται το εμπορικό ισοζύγιο, η 

εξέλιξή του ανά κατηγορία προϊόντος και οι κύριοι εμπορικοί εταίροι, από τον Οκτώβριο του 

2017 έως τον Αύγουστο του 2019. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_19_6782/MEX_1

9_6782_EN.pdf 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32019L1937
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/whistleblowers-protection_el
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/whistleblowers-protection_el
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/whistleblowers-protection_en
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/whistleblowers-protection_en
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/whistleblowers-protection_en
https://ec.europa.eu/agriculture/trade-analysis/monitoring-agri-food-trade_en
https://ec.europa.eu/agriculture/trade-analysis/monitoring-agri-food-trade_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_19_6782/MEX_19_6782_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_19_6782/MEX_19_6782_EN.pdf
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________________________________________________________________________________ 

23. Περισσότερες κυψέλες και περισσότεροι μελισσοκόμοι χάρη στη στήριξη της ΕΕ 

Βρυξέλλες,  17 Δεκεμβρίου 2019 

Με την πάροδο των ετών, ο αριθμός των κυψελών και των μελισσοκόμων στην ΕΕ αυξάνεται, με 
αποτέλεσμα η παραγωγή μελιού της ΕΕ να έχει αυξηθεί κατά 16 % από το 2014 ως το 2018. Αυτό 
είναι ένα από τα βασικά πορίσματα της έκθεσης σχετικά με την υλοποίηση των μελισσοκομικών 
προγραμμάτων της ΕΕ, την οποία δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Ο επίτροπος Γεωργίας, Γιάνους Βοϊτσιεχόφσκι, δήλωσε σχετικά: «Ο κλάδος της μελισσοκομίας 
είναι ζωτικής σημασίας για τη γεωργία και γενικότερα για τη βιοποικιλότητα. Πρέπει να 
ενθαρρύνουμε τους μελισσοκόμους σε όλη την ΕΕ, και για τον λόγο αυτό στηρίζω πλήρως την 
αύξηση της ενωσιακής χρηματοδότησης για τα μελισσοκομικά προγράμματα της επόμενης 3ετίας 
από 120 εκατ. ευρώ σε 180 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της πρότασης της Επιτροπής για τον επόμενο 
γεωργικό προϋπολογισμό.» 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6777/IP_19_67
77_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  
Έκθεση σχετικά με την υλοποίηση των μελισσοκομικών προγραμμάτων 
Το μέλι στην ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

24. Φθινοπωρινή δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου: η δημιουργία μιας οικονομίας στην 
υπηρεσία των ανθρώπων και του πλανήτη 

Στρασβούργο,  17 Δεκεμβρίου 2019 

Η Επιτροπή φον ντερ Λάιεν δρομολογεί σήμερα έναν νέο κύκλο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, ο 
οποίος είναι ο πρώτος της θητείας της. Παρουσιάζει μια φιλόδοξη και αναμορφωμένη 
αναπτυξιακή στρατηγική που επικεντρώνεται στην προώθηση ανταγωνιστικής βιωσιμότητας για 
την οικοδόμηση μιας οικονομίας στην υπηρεσία των ανθρώπων και του πλανήτη. 

Η ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη ανταποκρίνεται στο όραμα που παρουσιάζεται 
στις πολιτικές κατευθύνσεις της προέδρου Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Το εν λόγω έγγραφο 
καθορίζει τη στρατηγική πολιτικής της ΕΕ στους τομείς της οικονομίας και της απασχόλησης, 
θέτει δε τη βιωσιμότητα και την κοινωνική ένταξη στο επίκεντρο της διαμόρφωσης της 
οικονομικής πολιτικής της ΕΕ, σύμφωνα με τις προτεραιότητες που κατοχυρώνονται στην 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τη νέα αναπτυξιακή στρατηγική της Επιτροπής. Στόχος της εν 
λόγω στρατηγικής είναι να διασφαλίσει ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να διαθέτει τα πιο προηγμένα 
συστήματα κοινωνικής πρόνοιας στον κόσμο, θα γίνει η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος και 
αποτελεί έναν δυναμικό κόμβο καινοτομίας και ανταγωνιστικής επιχειρηματικότητας. Θα δώσει 
στην Ευρώπη τα εργαλεία ώστε να επιδιώξει υψηλότερους στόχους όσον αφορά την κοινωνική 
δικαιοσύνη και την ευημερία. Γενικότερα, η στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης θα βοηθήσει την ΕΕ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6777/IP_19_6777_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6777/IP_19_6777_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/animals-and-animal-products/animal-products/honey_en#nationalapicultureprogrammes
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/animals-and-animal-products/animal-products/honey_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-annual-sustainable-growth-strategy_en
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_el.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_19_6691
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και τα κράτη μέλη της να επιτύχουν τους Στόχους των Ηνωμένων Εθνών για Βιώσιμη Ανάπτυξη, 
τους οποίους η Επιτροπή ενσωματώνει για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6770/IP_19_67
70_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Φθινοπωρινή δέσμη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για το 2019: Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Πολιτικές κατευθύνσεις της προέδρου φον ντερ Λάιεν 
Ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη, 2020 
Σύσταση για τη ζώνη του ευρώ, 2020 
Έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης, 2020 
Πρόταση κοινής έκθεσης για την απασχόληση, 2020 
Έκθεση επιδόσεων της ενιαίας αγοράς 
Δεύτερη ετήσια έκθεση παρακολούθησης σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος Στήριξης 
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων για το 2018 
Παραδείγματα στήριξης μεταρρυθμίσεων που παρέχεται από την Υπηρεσία Στήριξης 
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων 
Φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις του 2019 
Φθινοπωρινή δέσμη για τα δημόσια οικονομικά 
Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
________________________________________________________________________________ 

25. Επανεγκατάσταση: Οι δεσμεύσεις των κρατών μελών της ΕΕ υπερβαίνουν τις 30 000 θέσεις 
για το 2020 

Geneva,  18 Δεκεμβρίου 2019 

Στο πρώτο Παγκόσμιο Φόρουμ για τους Πρόσφυγες στη Γενεύη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ανακοίνωσε την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης προς τα κράτη μέλη, τα οποία ανέλαβαν 
συλλογικά δεσμεύσεις για περισσότερες από 30 000 θέσεις επανεγκατάστασης για το 2020. 

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς, αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, 
δήλωσε τα εξής: «Η επανεγκατάσταση συνιστά ευρωπαϊκή επιτυχία και πρέπει να παραμείνει 
τέτοια. Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβαίνουν στη μεγαλύτερη δέσμευση για θέσεις 
επανεγκατάστασης που έχουν κάνει ποτέ. Αυτό καθιστά τη συμβολή της ΕΕ την μεγαλύτερη 
παγκοσμίως όσον αφορά τις προσπάθειες επανεγκατάστασης — αν και ελπίζουμε ότι θα 
ακολουθήσουν και άλλοι, αυξάνοντας τις δεσμεύσεις τους για την κάλυψη των διογκούμενων 
αναγκών. Όταν συνεργαζόμαστε, μπορούμε να δημιουργούμε βιώσιμα, αποτελεσματικά και 
ασφαλή συστήματα για την παροχή προστασίας στους πιο ευάλωτους ανθρώπους παγκοσμίως.» 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6794/IP_19_67
94_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο για την επανεγκατάσταση 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6770/IP_19_6770_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6770/IP_19_6770_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_19_6771
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-annual-sustainable-growth-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-euro-area-recommendation_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-alert-mechanism-report_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-joint-employment-report_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-single-market-performance-report_en
https://ec.europa.eu/info/files/second-annual-monitoring-report-implementation-structural-reforms_en
https://ec.europa.eu/info/files/second-annual-monitoring-report-implementation-structural-reforms_en
https://ec.europa.eu/info/examples-reform-support-provided-srss_en
https://ec.europa.eu/info/examples-reform-support-provided-srss_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_19_6215
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_19_6296
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_19_6794/IP_19_6794_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6794/IP_19_6794_EL.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/201912_delivering-on-resettlement.pdf
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26. Η Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή συμφωνία για τη βελτίωση της ποιότητας του 
πόσιμου νερού και της πρόσβασης σ' αυτό 

Βρυξέλλες,  19 Δεκεμβρίου 2019 

Η Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο χθες στο Στρασβούργο σχετικά με την αναδιατύπωση της οδηγίας 
για το πόσιμο νερό. Η συμφωνία βασίζεται στην πρόταση που εγκρίθηκε από την Επιτροπή τον 
Φεβρουάριο του 2018, ως άμεση συνέχεια στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών 
«Right2Water» (δικαίωμα στο νερό). Αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού 
και της πρόσβασης σ' αυτό, καθώς και στην παροχή καλύτερης πληροφόρησης στους πολίτες. 

Ο επίτροπος αρμόδιος για θέματα περιβάλλοντος, ωκεανών και αλιείας, κ. Βιργκίνιους 
Σινκεβίτσιους, δήλωσε τα ακόλουθα: «Οι πολίτες ζήτησαν με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο από την 
Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλία για τη διασφάλιση της εγγυημένης πρόσβασης των 
Ευρωπαίων σε ασφαλές πόσιμο νερό. Η Επιτροπή έδωσε συνέχεια σ' αυτό το αίτημα, που 
διατυπώθηκε μέσω ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών, με μια φιλόδοξη πρόταση. Σήμερα, οι 
συννομοθέτες άκουσαν κι εκείνοι το αίτημα αυτό και συμφώνησαν στον εκσυγχρονισμό των 
κανόνων της ΕΕ, μέσω της βελτίωσης της ποιότητας του πόσιμου νερού με βάση τα πιο πρόσφατα 
πρότυπα, της βελτίωσης της πρόσβασης στο νερό για όλους, και της ενίσχυσης της διαφάνειας σ' 
αυτόν τον σημαντικό τομέα. Μαζί μπορούμε και οφείλουμε να προστατεύσουμε την υγεία και την 
ασφάλεια των πολιτών μας.» 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6830/IP_19_68
30_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πρόταση για αναθεώρηση της οδηγίας 
________________________________________________________________________________ 
 

27. Η Booking.com δεσμεύεται να ευθυγραμμίσει τις πρακτικές της σχετικά με την παρουσίαση 

προσφορών και τιμών με τη νομοθεσία της ΕΕ, μετά τη λήψη μέτρων από την ΕΕ  

 
Βρυξέλλες,  20 Δεκεμβρίου 2019 
 
Μετά τον διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εθνικές αρχές για την προστασία των 
καταναλωτών, η Booking.com δεσμεύτηκε να επιφέρει αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο 
παρουσιάζονται στους καταναλωτές οι προσφορές, οι εκπτώσεις και οι τιμές της. Μόλις η 
Booking πραγματοποιήσει πλήρως τις εν λόγω αλλαγές, οι καταναλωτές θα είναι καλύτερα σε 
θέση να προβαίνουν σε τεκμηριωμένες συγκρίσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας 
της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_19_6840/MEX_1
9_6840_EN.pdf 
 
Δείτε εδώ το πλήρες δελτίο τύπου : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6812 

https://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2012/000003?lg=el
https://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2012/000003?lg=el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6830/IP_19_6830_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6830/IP_19_6830_EL.pdf
https://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/review_en.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_19_6840/MEX_19_6840_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_19_6840/MEX_19_6840_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6812
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6812
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και εδώ τον πλήρη κατάλογο των δεσμεύσεων : https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-
eu/consumers/enforcement-consumer-protection/coordinated-actions_en 
________________________________________________________________________________ 

28. Ευρωβαρόμετρο, φθινόπωρο 2019: η μετανάστευση και η κλιματική αλλαγή παραμένουν 

οι μεγαλύτερες ανησυχίες σε επίπεδο ΕΕ  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας νέας δημοσκόπησης του Ευρωβαρομέτρου που 
δημοσιεύθηκε σήμερα, η συνολική εμπιστοσύνη στην ΕΕ παραμένει σταθερή (43%), παρά τη 
μικρή πτώση που σημειώθηκε από την άνοιξη (κατά μία ποσοστιαία μονάδα). Σε 18 κράτη μέλη, η 
μεγάλη πλειονότητα των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι έχουν εμπιστοσύνη στην ΕΕ. Εξάλλου, η 
εμπιστοσύνη στην ΕΕ έχει αυξηθεί σε 12 κράτη μέλη.  

Η έρευνα καταδεικνύει επίσης την αυξανόμενη ανησυχία των Ευρωπαίων πολιτών για την 
κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον, τη στήριξη των μέτρων της ΕΕ για τη βελτίωση της ισότητας 
μεταξύ γυναικών και ανδρών στον χώρο εργασίας, καθώς και τη συνεχή στήριξη της Οικονομικής 
και Νομισματικής Ένωσης και του ευρώ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_19_6840/MEX_1
9_6840_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
29. Γεωργία: Η Επιτροπή εγκρίνει νέες γεωγραφικές ενδείξεις από την Ισπανία, την Ιρλανδία, 
την Ελλάδα και την Ιταλία 
 
Βρυξέλλες, 23 Δεκεμβρίου 2019 
 
Η Επιτροπή ενέκρινε τις αιτήσεις για την εγγραφή πέντε νέων ονομάτων στο μητρώο 
προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων (ΠΓΕ). Μεταξύ αυτών είναι το « Pan Galego» / «Pan 
Gallego », ένα τραγανό ισπανικό ψωμί με μαλακή ψίχα, που παράγεται στη Γαλικία. Από την 
Ιρλανδία, το « Sneem Black Pudding » είναι μια παραδοσιακή μαύρη πουτίγκα που παράγεται στο 
χωριό Sneem που βρίσκεται στο County Kerry. Προστέθηκαν επίσης δύο ελληνικά προϊόντα, 
δηλαδή το ελαιόλαδο « Kritsa » που παράγεται μόνο από ελιές της ποικιλίας Κορωνέικης, καθώς 
και « Κρασοτύρι Κω » (Krasotiri Ko) / « Τυρί της Πόσιας » (Τυρί της Πόσιας), ένα μαλακό τυρί που 
παρασκευάζεται από τυρόπηγμα που παράγεται από παστεριωμένο ή ακατέργαστο κατσικίσιο ή 
πρόβειο γάλα, και ωριμάζει για ένα μήνα. Τέλος, προστέθηκε στο μητρώο το ιταλικό « Olio di 
Puglia », ένα ελαιόλαδο με έντονο φρουτώδες μπουκέτο από την περιοχή της Απουλίας. Αυτά τα 
νέα ονόματα θα προστεθούν στη λίστα με 1.460 ήδη προστατευόμενα προϊόντα. 
 
Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο διαδίκτυο σχετικά με τα ποιοτικά προϊόντα (ΠΟΠ, 
ΠΓΕ) και τη βάση δεδομένων DOOR των προστατευόμενων προϊόντων. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_19_6849/MEX_1
9_6849_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
EUROPE DIRECT – INFORMATION CENTER (EDIC) 

 
Οδός : Ζώη Καπλάνη 10 (Πεζόδρομος) 

Τ.Κ. : 454 44, ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
 

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

 

 

 

 

Τηλ. :  2651 607 231 
 

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

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

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ 
 

και για τα 28 κράτη μέλη : 00 800 6 7 8 9 10 11 
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ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ http://europa.eu/ 

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

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

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

ΓΡΑΦΕΙΟ του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ στην 
ΕΛΛΑΔΑ 

http://www.europarl.gr/el  

 

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

Η Ευρώπη σου: ΠΟΛΙΤΕΣ 

Βοήθεια και συμβουλές προς τους υπηκόους της ΕΕ 
και τις οικογένειες τους. 

 

 

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

Η Ευρώπη σου: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη. 

 

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