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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  
 
1. Η Επιτροπή χορηγεί σε πέντε κράτη μέλη 8,5 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του SURE. 

 
2. Δίκαιη φορολόγηση: Τα κράτη μέλη συμφωνούν σχετικά με νέους κανόνες για τη 

φορολογική διαφάνεια στις ψηφιακές πλατφόρμες. 
 

3. Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία σχετικά με τον κανονισμό περί κοινών 
διατάξεων για τα ταμεία επιμερισμένης διαχείρισης. 
 

4. Αντιμετώπιση του κορονοϊού: 183,5 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας. 
 

5. Πρώτο φόρουμ Σένγκεν: προς έναν ισχυρότερο και ανθεκτικότερο χώρο Σένγκεν. 
 

6. Κορονοϊός: Η Επιτροπή παρουσιάζει τη στρατηγική «Μένουμε ασφαλείς από την COVID-19 
τον χειμώνα». 
 

7. Εκσυγχρονισμός των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης της ΕΕ: νέα δέσμη μέτρων για την 
επιτάχυνση της ψηφιοποίησης των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης και την ενίσχυση 
της κατάρτισης των επαγγελματιών του τομέα της δικαιοσύνης. 
 

8. Εκσυγχρονισμός των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης της ΕΕ — Ερωτήσεις και 
απαντήσεις. 
 

9. Αεροπορικές μεταφορές: νέες ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για ασφαλή και 
αποδοτικότερα αεροπορικά ταξίδια. 
 

10. Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν στη Σύνοδο της ΕΕ για την Υγεία. 
 

11. ΚΟΛΕΓΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ: Μια νέα ατζέντα ΕΕ-ΗΠΑ με στόχο την παγκόσμια αλλαγή. 
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12. ΕΕ-ΗΠΑ: ένα νέο διατλαντικό θεματολόγιο για την παγκόσμια αλλαγή. 

 
13. Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία σχετικά με τον κανονισμό Interreg. 

 
14. Η Επιτροπή ανανεώνει τη δέσμευσή της για την ενίσχυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων 

στην ΕΕ. 
 

15. Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα υποστηρίζει την 6η Διημερίδα 
του ITS Hellas, «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Εξελίξεις στην Ελλάδα» 
 

16. Δήλωση του αντιπροέδρου κ. Σχοινά σχετικά με τη δήλωση του Συμβουλίου για την 
καταπολέμηση του αντισημιτισμού 
 

17. Μετανάστευση: Η Επιτροπή και η Ελλάδα συμφωνούν επί κοινού σχεδίου για νέο κέντρο 
υποδοχής στη Λέσβο. 
 

18. Μνημόνιο συμφωνίας: στήριξη της Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση στα ελληνικά 
νησιά Ερωτήσεις και Απαντήσεις. 
 

19. Ψηφιακή δεκαετία: η Επιτροπή δρομολογεί σχέδιο δράσης για τη στήριξη της ανάκαμψης 
και τον μετασχηματισμό των τομέων των μέσων ενημέρωσης και των οπτικοακουστικών 
μέσων. 
 

20. Ποιότητα του αέρα: η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την ΕΛΛΑΔΑ στο Δικαστήριο 
της ΕΕ σχετικά με την κακή ποιότητα του αέρα. 
 

21. Δέσμη παραβάσεων Δεκεμβρίου: κυριότερες αποφάσεις. 
 

22. Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη δημοκρατία: ενισχύουμε τις δημοκρατίες της ΕΕ. 
 

23. Κρατική ενίσχυση: Η Επιτροπή εγκρίνει σύστημα κουπονιών ύψους 20 εκατ. ευρώ για τη 
στήριξη της πρόσβασης των σπουδαστών σε ευρυζωνικές υπηρεσίες στην Ελλάδα. 
 

24. Φορολογία: η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει το Ηνωμένο Βασίλειο στο Δικαστήριο 
της ΕΕ λόγω μη συμμόρφωσής του με τους κανόνες της ΕΕ για τα σημανθέντα καύσιμα. 
 

25. Μετά τη συμφωνία του Κοτονού: Οι διαπραγματευτές καταλήγουν σε πολιτική συμφωνία 
για νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ/Αφρικής-Καραϊβικής-Ειρηνικού. 
 

26. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη δημοκρατία – ενισχύουμε τις 
δημοκρατίες της ΕΕ. 
 

27. Νέο χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ ύψους έως 150 εκατ. ευρώ για στήριξη των ευρωπαϊκών 
εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης. 
 

28. Ο Επίτροπος Σινκέβιτσους χαιρετίζει την προσωρινή πολιτική συμφωνία για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ). 
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29. Ο πρώτος χρόνος της Επιτροπής φον ντερ Λάιεν. 
 

30. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αφρικανική Ένωση υπογράφουν εταιρική σχέση για την αύξηση 
της ετοιμότητας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας. 
 

31. Αντιμετώπιση του κορονοϊού: Η Επιτροπή χαιρετίζει την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με 
κρίσιμη απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τα εμβόλια και τα διαγνωστικά κιτ. 
 

32. Κορονοϊός: Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής δημοσιεύει νέα υλικά αναφοράς για 
τον ποιοτικό έλεγχο των τεστ αντισωμάτων κατά της COVID-19. 
 

33. Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2021: Οι διαπραγματευτές της ΕΕ συμφωνούν να θέσουν σε 
κίνηση την Ευρωπαϊκή Ανάκαμψη. 
 

34. «Ομάδα Ευρώπη»: Εγκαινίαση του κόμβου Digital4Development, ο οποίος θα συμβάλει 
στη διαμόρφωση ενός δίκαιου ψηφιακού μέλλοντος σε ολόκληρο τον κόσμο. 
 

35. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αφρικανική Ένωση ενώνουν τις δυνάμεις τους για την 
ενδυνάμωση μιας νέας γενιάς ταλαντούχων Αφρικανών ερευνητών. 
 

36. Η Επιτροπή χαιρετίζει την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για το InvestEU. 
 

37. Κοινή δήλωση των συμπροέδρων της μικτής επιτροπής ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου. 
 

38. Ψηφιακή οικονομία: Οι Ευρωπαίες είναι λιγότερο πιθανό να εργάζονται στον τομέα των 
τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών ή να έχουν σχετικές δεξιότητες. 
 

39. Οι Αντιπρόεδροι Γιούροβα και Σχοινάς μιλούν στην 4η συνεδρίαση της ομάδας εργασίας 
για τον αντισημιτισμό. 
 

40. Ευρωπαϊκά βραβεία κινηματογράφου: 18 ταινίες που υποστηρίζονται από την ΕΕ 
συγκεντρώνουν 30 υποψηφιότητες. 
 

41. Διαδικτυακή εκδήλωση Speak Date 2020 | 12 - 13 Δεκεμβρίου 2020. 
 

42. Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής.  
 

43. Έκθεση για την Ένωση Ασφάλειας: Διατήρηση της δυναμικής για την υλοποίηση βασικών 
πρωτοβουλιών. 
 

44. Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα: ενδυνάμωση των πολιτών για τη διαμόρφωση μιας 
πιο πράσινης Ευρώπης. 
 

45. Θεμελιώδης μετασχηματισμός των μεταφορών: Η Επιτροπή παρουσιάζει το σχέδιό της για 
πράσινη, έξυπνη και οικονομικά προσιτή κινητικότητα. 
 

46. Ένωση Ασφάλειας: Ένα θεματολόγιο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και μια 
ισχυρότερη Ευρωπόλ με σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ΕΕ. 
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47. Θεματολόγιο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στην ΕΕ και ισχυρότερη εντολή για 

την Ευρωπόλ — Ερωτήσεις και απαντήσεις. 
 

48. Δήλωση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά τη 
συνάντησή της με τον Βρετανό Πρωθυπουργό κ. Μπόρις Τζόνσον.  
 

49. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον κανονισμό για τις βιώσιμες μπαταρίες. 
 

50. Πράσινη Συμφωνία: Βιώσιμες μπαταρίες για μια κυκλική και κλιματικά ουδέτερη 
οικονομία. 
 

51. Σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο: Η Επιτροπή προτείνει στοχευμένα μέτρα έκτακτης 
ανάγκης, με στόχο την προετοιμασία για πιθανό σενάριο αποχώρησης χωρίς συμφωνία. 
 

52. Μάθετε πως εγκρίνονται τα εμβόλια κατά της νόσου COVID-19 στην ΕΕ σε διαδικτυακή 
εκδήλωση με εμπειρογνώμονες από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. 
 

53. To Eυρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας χορηγεί 74 εκατ. ευρώ σε τεχνολογίες αιχμής: Δύο 
πρωτοποριακά ερευνητικά προγράμματα (RAMONES, SONICOM) με τη συμμετοχή ΕΚΠΑ 
και ΕΜΠ χρηματοδοτούνται με συνολικά 9,5 εκατ. ευρώ από την ΕΕ. 
 

54. Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία για το «Ορίζων Ευρώπη», το επόμενο 
πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ. 
 

55. Πρόγραμμα «7 Υπό Απειλή» Πέντε Νησιά στο Νότιο Αιγαίο (η Αμοργός, η Κίμωλος, τα 
Κύθηρα, η Σίκινος και η Τήνος) συμπεριελήφθησαν στη λίστα των 12 υπό απειλή περιοχών 
πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη. 
 

56. Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία σχετικά με το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. 
 

57. Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. 
 

58. Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία σχετικά με το Κέντρο και το Δίκτυο 
Ικανοτήτων Κυβερνοασφάλειας. 
 

59. Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2021: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργεί άμεσα για να 
εξασφαλίσει έγκαιρη έγκριση. 
 

60. Κορονοϊός: Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την υπό όρους άδεια κυκλοφορίας 
εμβολίων. 
 

61. Ένωση Ασφάλειας: η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία για την αφαίρεση 
τρομοκρατικού περιεχομένου από το διαδίκτυο. 
 

62. Ο Αντιπρόεδρος Σχοινάς και η Επίτροπος Γιούανσον θα συμμετάσχουν σε άτυπη 
βιντεοδιάσκεψη των υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων στις 14 Δεκεμβρίου. 
 

63. Η Επιτροπή χαιρετίζει την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για το πρόγραμμα Erasmus+ 
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64. Η Επιτροπή χαιρετίζει την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για το πρόγραμμα «Ψηφιακή 

Ευρώπη» ύψους 7,5 δισ. ευρώ. 
 

65. Η Επιτροπή χαιρετίζει την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για το πρόγραμμα «Δημιουργική 
Ευρώπη». 
 

66. Η Επιτροπή εγκαινιάζει την εφαρμογή Re-open EU για κινητές συσκευές, παρέχοντας 
τακτικές ενημερώσεις για τα σχετικά με τον κορονοϊό μέτρα για την υγεία, την ασφάλεια 
και τα ταξίδια σε ολόκληρη την Ευρώπη. 
 

67. Πράξη για τις ψηφιακές αγορές: Διασφάλιση δίκαιων και ανοικτών ψηφιακών αγορών. 
 

68. Η Επιτροπή προτείνει αναθεωρημένους κανόνες για τις διασυνοριακές ενεργειακές 
υποδομές, σε ευθυγράμμιση με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. 
 

69. Έκθεση για την ιθαγένεια της ΕΕ: ενδυνάμωση των πολιτών και προστασία των 
δικαιωμάτων τους. 
 

70. Μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή: η Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες για τις 
ψηφιακές πλατφόρμες. 
 

71. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Η αναθεώρηση του κανονισμού ΔΕΔ-Ε. 
 

72. Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες – Ερωτήσεις και απαντήσεις. 
 

73. Η Επιτροπή χαιρετίζει την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για το πρόγραμμα «Η ΕΕ για την 
υγεία» (EU4Health). 
 

74. Η «Ομάδα Ευρώπη» (Team Europe) συνεισφέρει 500 εκατ. ευρώ στην πρωτοβουλία COVAX 
για την παροχή ενός δισεκατομμυρίου δόσεων εμβολίων κατά της νόσου COVID-19 σε 
χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. 
 

75. Η Επιτροπή χαιρετίζει την τελική συμφωνία για την ποιότητα του νερού και την πρόσβαση 
σε πόσιμο νερό. 
 

76. Erasmus+ και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης: επενδύοντας στις μελλοντικές γενιές της 
Ευρώπης. 
 

77. Αντιμετώπιση του κορονοϊού: Αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) 
ώστε οι τράπεζες να μπορέσουν να στηρίξουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις της ΕΕ. 
 

78. Νέα στρατηγική της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια και νέοι κανόνες για την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας των φυσικών και ψηφιακών κρίσιμων οντοτήτων. 
 

79. Νέα στρατηγική της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια και νέοι κανόνες για την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας των φυσικών και ψηφιακών κρίσιμων οντοτήτων — Ερωτήσεις και 
απαντήσεις. 
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80. Η ΕΕ, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και η Global Wildlife Conservation ενώνουν τις δυνάμεις 
τους για την προστασία της βιοποικιλότητας. 
 

81. Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: «Ας 
ξεκινήσουμε τον εμβολιασμό το συντομότερο δυνατόν». 
 

82. Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία σχετικά με το 
Ευρωπαϊκό Διαστημικό Πρόγραμμα. 
 

83. Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζομένους. 
 

84. Διεθνής Ημέρα Μεταναστών: κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ύπατου 
εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας. 
 

85. Κορονοϊός: Η Επιτροπή ολοκληρώνει τις διερευνητικές συνομιλίες με τη Novavax για την 
εξασφάλιση νέου πιθανού εμβολίου. 
 

86. Νέοι κανόνες για την OLAF βοηθούν τους ερευνητές και τους εισαγγελείς της ΕΕ στην 
καταπολέμηση της απάτης. 
 

87. Συμφωνία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ σχετικά με τις προτεραιότητες για τα επόμενα 
έτη: Κοινό θεματολόγιο για την ανάκαμψη και την ανάκτηση της ζωτικότητας της Ένωσης. 
 

88. Τελωνειακοί έλεγχοι: Το 2019, τα τελωνεία της ΕΕ σταμάτησαν παραποιημένα και 
δυνητικά επικίνδυνα εμπορεύματα αξίας σχεδόν 760 εκατ. ευρώ. 
 

89. 182,9 εκατ. ευρώ για την προώθηση των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων διατροφής, με 
έμφαση στη βιώσιμη γεωργία. 
 

90. Προϋπολογισμός της ΕΕ: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση του 
μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027. 
 

91. Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου (Brexit): Η συμφωνία αποχώρησης θα τεθεί σε 
πλήρη εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2021. 
 

92. Η ΕΕ υπογράφει τις τελευταίες συμβάσεις στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης για τους 
Πρόσφυγες στην Τουρκία, προϋπολογισμού ύψους 6 δισ. ευρώ. 
 

93. Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας. 
 

94. Ενίσχυση της διαφάνειας: Κατόπιν δράσης της ΕΕ, η Booking.com και η Expedia 
ευθυγραμμίζουν τις πρακτικές τους με το δίκαιο της ΕΕ για την προστασία των 
καταναλωτών. 
 

95. Κορονοϊός: μεγάλο φορτίο προστατευτικού εξοπλισμού αποστέλλεται στη Σερβία μέσω 
του rescEU. 
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96. Ισότητα των φύλων: Η Επιτροπή διασφαλίζει την αριστεία και βελτιώνει την ισόρροπη 
εκπροσώπηση των φύλων στη διαιτησία στον τομέα του εμπορίου και των επενδύσεων. 
 

97. Η Επιτροπή δημοσιεύει συστάσεις σχετικά με τα εθνικά στρατηγικά σχέδια της κοινής 
γεωργικής πολιτικής. 
 

98. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Η Επιτροπή δημοσιεύει συστάσεις σχετικά με τα εθνικά 
στρατηγικά σχέδια της κοινής γεωργικής πολιτικής. 
 

99. Κορονοϊός: Η Επιτροπή προτείνει κανόνες για ταχείες δοκιμασίες αντιγόνων και 
εξασφαλίζει 20 εκατομμύρια δοκιμασίες για τα κράτη μέλη. 
 

100. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή προτείνει πρωτοβουλίες για την περαιτέρω 
διευκόλυνση της εφαρμογής των μέτρων ανάκαμψης και στήριξης που συνδέονται με τον 
κορονοϊό. 
 

101. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το πρώτο ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο κατά 
της νόσου COVID-19. 
 

102. Νέοι κανόνες της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες: τελευταία μέτρα εντός της προθεσμίας 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο 
 

103. Δήλωση της Προέδρου φον ντερ Λάιεν σχετικά με την άδεια κυκλοφορίας του εμβολίου 
της BioNTech-Pfizer κατά της νόσου COVID-19. 
 

104. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Εμβολιασμός κατά της COVID-19 στην ΕΕ. 
 

105. Η Επιτροπή εκδίδει σύσταση σχετικά με την εφαρμογή συντονισμένης προσέγγισης της 
ΕΕ όσον αφορά τα ταξίδια και τις μεταφορές ως απάντηση στη νέα παραλλαγή του 
κορονοϊού στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
 

106. ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ: Η Επιτροπή εγκρίνει πρόσθετη χρηματοδότηση  για τη στήριξη των 
εγκαταστάσεων υποδοχής μεταναστών στην Ελλάδα. 
 

107. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει τροποποιημένο ελληνικό πρόγραμμα 
επιστρεπτέων προκαταβολών ύψους 5,7 δισ. ευρώ για τη στήριξη επιχειρήσεων που έχουν 
πληγεί από την έξαρση του κορονοϊού. 
 

108. Κρατική ενίσχυση: η Επιτροπή εγκρίνει στήριξη ύψους 120 εκατ. ευρώ της Ελλάδας με 
σκοπό την αποζημίωση της Aegean Airlines για τις ζημίες που υπέστη λόγω της πανδημίας 
του κορονοϊού. 
 

109. Συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου: προστασία των 
ευρωπαϊκών συμφερόντων, διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού και συνέχιση της 
συνεργασίας σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.  

________________________________________________________________________________ 
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1. Η Επιτροπή χορηγεί σε πέντε κράτη μέλη 8,5 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του SURE 

Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2020 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμίευσε 8,5 δισ. ευρώ με την τρίτη δόση χρηματοδοτικής στήριξης 
προς πέντε κράτη μέλη στο πλαίσιο του μέσου SURE. Με τις σημερινές πράξεις, το Βέλγιο έλαβε 
2 δισ. ευρώ, η Ουγγαρία 200 εκατ. ευρώ, η Πορτογαλία 3 δισ. ευρώ, η Ρουμανία 3 δισ. ευρώ και η 
Σλοβακία 300 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_2241/IP_20_22
41_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 
Πλαίσιο κοινωνικών ομολόγων 
Ιστότοπος SURE 
Ιστότοπος της ΕΕ ως δανειολήπτη 
Σχέσεις με τους επενδυτές 
________________________________________________________________________________ 

2. Δίκαιη φορολόγηση: Τα κράτη μέλη συμφωνούν σχετικά με νέους κανόνες για τη 
φορολογική διαφάνεια στις ψηφιακές πλατφόρμες 

Βρυξέλλες,  1 Δεκεμβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τον συμβιβασμό που επιτεύχθηκε από τα κράτη μέλη, με τον 
οποίο επεκτείνονται οι κανόνες της ΕΕ για τη φορολογική διαφάνεια στις ψηφιακές πλατφόρμες, 
ώστε όσοι και όσες αποκομίζουν κέρδη μέσω της πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών σε πλατφόρμες 
να καταβάλλουν το μερίδιο φόρων που τους αναλογεί. Η συμφωνία αυτή έρχεται σε συνέχεια της 
πρότασης που υπέβαλε η Επιτροπή τον Ιούλιο στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης για δίκαιη και 
απλή φορολόγηση που στηρίζει την ανάκαμψη. Βάσει της πρότασης που έγινε δεκτή σχετικά με 
τη διοικητική συνεργασία (οδηγία DAC 7), τα κράτη μέλη θα ανταλλάσσουν αυτόματα 
πληροφορίες σχετικά με τα έσοδα που αποκομίζουν οι πωλητές που χρησιμοποιούν ψηφιακές 
πλατφόρμες, είτε η πλατφόρμα βρίσκεται στην ΕΕ είτε όχι. Αυτό όχι μόνο θα επιτρέψει στις 
εθνικές αρχές να εντοπίζουν τις καταστάσεις στις οποίες θα πρέπει να καταβάλλεται φόρος, αλλά 
και θα μειώσει τον διοικητικό φόρτο που βαρύνει τις πλατφόρμες, οι οποίες συχνά καλούνται να 
αντιμετωπίσουν ποικίλες και διαφορετικές εθνικές απαιτήσεις όσον αφορά τη δήλωση στοιχείων. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2241/IP_20_2241_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2241/IP_20_2241_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
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_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower/investor-relations_en#eu-sure-disbursements
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13130-2020-REV-1/en/pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2020_tax_package_tax_action_plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2020_tax_package_tax_action_plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2020_tax_package_tax_action_plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/tax-cooperation-control/administrative-cooperation/enhanced-administrative-cooperation-field-direct-taxation_en
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Η πρόταση επίσης ενισχύει και αποσαφηνίζει τους κανόνες σε άλλους τομείς στους οποίους τα 
κράτη μέλη συνεργάζονται για την καταπολέμηση καταχρηστικών φορολογικών πρακτικών, για 
παράδειγμα μέσω κοινών φορολογικών ελέγχων.  
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2020_tax_package_tax_action_plan_en.pdf 

 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2253/IP_20_22

53_EL.pdf 

 

Για περισσότερες πληροφορίες 

Οδηγία για τη διοικητική συνεργασία (DAC 7) 
Σχέδιο δράσης για δίκαιη και απλουστευμένη φορολογία που στηρίζει την ανάκαμψη 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2020_tax_package_tax_action_plan_en.pdf 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των κρατών μελών 
________________________________________________________________________________ 

3. Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία σχετικά με τον κανονισμό περί κοινών 
διατάξεων για τα ταμεία επιμερισμένης διαχείρισης 

Βρυξέλλες,  1 Δεκεμβρίου 2020 

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και των κρατών μελών της ΕΕ στο Συμβούλιο σχετικά με τον κανονισμό περί 
κοινών διατάξεων (ΚΚΔ) για τα ταμεία επιμερισμένης διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των 
ταμείων της πολιτικής συνοχής της ΕΕ. Πρόκειται για τον δεύτερο φάκελο σχετικά με 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_2255/IP_20_22
55_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δράση της πολιτικής συνοχής της ΕΕ κατά του κορονοϊού 
Πλατφόρμα ανοικτών δεδομένων για τη συνοχή και πίνακας αποτελεσμάτων για τη νόσο COVID-19 

Σχέδιο ανάκαμψης 
Μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 και NextGenerationEU 
________________________________________________________________________________ 
 
4. Αντιμετώπιση του κορονοϊού: 183,5 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας 
 
Βρυξέλλες,  1 Δεκεμβρίου 2020 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την τροποποίηση τριών εθνικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
(ΕΠ) στην Ελλάδα, χάρη στις οποίες 183,5 εκατ. ευρώ θα ανακατευθυνθούν στην αντιμετώπιση 
των οικονομικών επιπτώσεων της κρίσης του κορονοϊού, κυρίως μέσω χρηματοδότησης της 
επιχειρηματικότητας με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης και/ή εγγυήσεων.  

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2020_tax_package_tax_action_plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2253/IP_20_2253_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2253/IP_20_2253_EL.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/tax-cooperation-control/administrative-cooperation/enhanced-administrative-cooperation-field-direct-taxation_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2020_tax_package_tax_action_plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2020_tax_package_tax_action_plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2020_tax_package_tax_action_plan_en.pdf
https://video.consilium.europa.eu/event/el/24226
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2255/IP_20_2255_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2255/IP_20_2255_EL.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/el/newsroom/coronavirus-response/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/4e2z-pw8r
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/eu-budget-2021-2027_en
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_20_2277/MEX_2
0_2277_EN.pdf 
 
Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες εδώ : 
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/4e2z-pw8r 
________________________________________________________________________________ 
 
5. Πρώτο φόρουμ Σένγκεν: προς έναν ισχυρότερο και ανθεκτικότερο χώρο Σένγκεν 
 
Βρυξέλλες,  1 Δεκεμβρίου 2020 
 
Στο πρώτο φόρουμ Σένγκεν που διοργανώθηκε από την Επιτροπή, έγινε μια εποικοδομητική 
ανταλλαγή απόψεων για την οικοδόμηση ενός ισχυρότερου και ανθεκτικότερου χώρου Σένγκεν.  
 
H βιντεοδιάσκεψη, στην οποία συμμετείχαν ευρωβουλευτές και υπουργοί Εσωτερικών, είχε 
στόχο την προώθηση της συνεργασίας και του πολιτικού διαλόγου και την αποκατάσταση της 
εμπιστοσύνης.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί εδώ:  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_2232/IP_20_2
232_EN.pdf 
Brussels, 30 November 2020 : https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2232 

 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην ομιλία της Προέδρου κ. φον ντερ 
Λάιεν, στις δηλώσεις του Αντιπροέδρου κ. Σχοινά και στην εναρκτήρια ομιλία της Επιτρόπου κ. 
Γιούανσον. 
________________________________________________________________________________ 

6. Κορονοϊός: Η Επιτροπή παρουσιάζει τη στρατηγική «Μένουμε ασφαλείς από την COVID-19 
τον χειμώνα» 

Βρυξέλλες,  2 Δεκεμβρίου 2020 

Η Επιτροπή ενέκρινε στρατηγική για τη βιώσιμη διαχείριση της πανδημίας κατά τους επόμενους 
χειμερινούς μήνες, μια περίοδο κατά την οποία μπορεί να υπάρξει κίνδυνος αυξημένης 
μετάδοσης του ιού λόγω ειδικών περιστάσεων, όπως οι συναθροίσεις σε εσωτερικούς χώρους. Η 
στρατηγική συνιστά συνεχή επαγρύπνηση και προσοχή καθ' όλη τη χειμερινή περίοδο και κατά το 
2021, όταν θα έχει αρχίσει η διάθεση ασφαλών και αποτελεσματικών εμβολίων. Στη συνέχεια, η 
Επιτροπή θα παράσχει περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με τη σταδιακή και συντονισμένη άρση 
των περιοριστικών μέτρων. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2254/IP_20_22
54_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση με τίτλο «Στρατηγική ‘Μένουμε ασφαλείς από την COVID-19 τον χειμώνα'» 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_20_2277/MEX_20_2277_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_20_2277/MEX_20_2277_EN.pdf
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/4e2z-pw8r
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/4e2z-pw8r
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2232
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_2232/IP_20_2232_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_2232/IP_20_2232_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2232
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_20_2257
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_2264
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_2263
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_stayingsafe_communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2254/IP_20_2254_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2254/IP_20_2254_EL.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_stayingsafe_communication_el.pdf
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Παράρτημα της ανακοίνωσης 
Κοινός ευρωπαϊκός χάρτης πορείας για την κατάργηση των μέτρων ανάσχεσης που επιβλήθηκαν 
λόγω της πανδημίας COVID-19  
Ετοιμότητα της ΕΕ στον τομέα της υγείας για ταχεία αντίδραση σε περίπτωση περαιτέρω 
επιδημικών εξάρσεων της νόσου COVID-19 
Ανακοίνωση σχετικά με τη λήψη πρόσθετων μέτρων για την αντιμετώπιση της νόσου COVID-19 
Ετοιμότητα για τις στρατηγικές εμβολιασμού και τη διάθεση εμβολίων κατά της νόσου COVID-19  
Σύσταση σχετικά με τη χρήση ταχειών δοκιμασιών (γρήγορων τεστ) αντιγόνων 
Υπηρεσία πύλης διαλειτουργικότητας της ΕΕ για εφαρμογές ιχνηλάτησης επαφών και αποστολής 
ειδοποιήσεων 
________________________________________________________________________________ 

7. Εκσυγχρονισμός των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης της ΕΕ: νέα δέσμη μέτρων για την 
επιτάχυνση της ψηφιοποίησης των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης και την ενίσχυση της 
κατάρτισης των επαγγελματιών του τομέα της δικαιοσύνης 

Βρυξέλλες,  2 Δεκεμβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε δέσμη πρωτοβουλιών για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων 
απονομής δικαιοσύνης της ΕΕ. Οι δύο κύριοι πυλώνες της νέας δέσμης μέτρων είναι η 
ανακοίνωση για την ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης στην ΕΕ και η νέα στρατηγική για την 
ευρωπαϊκή δικαστική κατάρτιση. Αυτή η εργαλειοθήκη για την ψηφιακή δικαιοσύνη αποσκοπεί 
στην περαιτέρω στήριξη των κρατών μελών ώστε τα εθνικά τους συστήματα απονομής 
δικαιοσύνης να μεταβούν στην ψηφιακή εποχή και να βελτιωθεί η διασυνοριακή δικαστική 
συνεργασία στην ΕΕ μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Όσον αφορά την ευρωπαϊκή δικαστική 
κατάρτιση, η Επιτροπή προετοιμάζει τους δικαστές, τους εισαγγελείς και τους επαγγελματίες του 
τομέα της δικαιοσύνης για τις προκλήσεις του 21ου αιώνα, όπως η ψηφιοποίηση. Επίσης, 
αποσκοπεί στην προώθηση κοινής ευρωπαϊκής δικαστικής κουλτούρας με βάση το κράτος 
δικαίου, τα θεμελιώδη δικαιώματα και την αμοιβαία εμπιστοσύνη. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2246/IP_20_22
46_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
 Ανακοίνωση για την ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης στην ΕΕ 
 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής 
 Νομοθετική πρόταση κανονισμού για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του 

συστήματος e-CODEX 
 Ευρωπαϊκή στρατηγική κατάρτισης των δικαστικών 2021-2024 
 Ετήσια έκθεση σχετικά με την ευρωπαϊκή κατάρτιση των δικαστικών 
 Ευρωπαϊκή πλατφόρμα κατάρτισης 

________________________________________________________________________________ 

8. Εκσυγχρονισμός των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης της ΕΕ — Ερωτήσεις και 
απαντήσεις 

Βρυξέλλες,  2 Δεκεμβρίου 2020 
 

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_stayingsafe_communication_annex_el.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_652
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_652
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1340
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1340
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1986
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/2020_strategies_deployment_el.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/sarscov2_rapidantigentests_recommendation_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/digital-solutions/tracing-warning-apps-coronavirus-crisis_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/digital-solutions/tracing-warning-apps-coronavirus-crisis_el
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/digitalisation-justice_en
https://e-justice.europa.eu/content_european_training_platform-37158-el.do?init=true
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2246/IP_20_2246_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2246/IP_20_2246_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/digitalisation-justice_en
https://ec.europa.eu/info/publications/digitalisation-justice_en
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-computerised-system-communication-cross-border-civil-and-criminal-proceedings-e-codex-system_en
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-computerised-system-communication-cross-border-civil-and-criminal-proceedings-e-codex-system_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-strategy-on-the-training-of-justice-professionals-for-2021-2024_el
https://ec.europa.eu/info/files/annual_report_2020_on_the_training_of_justice_professionals_en
https://e-justice.europa.eu/content_european_training_platform-37158-el.do?init=true
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Ανακοίνωση για την ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση  
Δεν αρκεί η πρόοδος που έχουν ήδη σημειώσει τα κράτη μέλη όσον αφορά την ψηφιοποίηση 
των οικείων συστημάτων απονομής δικαιοσύνης; 
Το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής προβαίνει σε απολογισμό της κατάστασης 
της ψηφιοποίησης των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης στα κράτη μέλη της ΕΕ. Η εν λόγω 
«χαρτογράφηση της ψηφιοποίησης» οδηγεί στο ευρύ συμπέρασμα ότι υπάρχουν πολλοί τομείς 
των συστημάτων απονομής δικαιοσύνης που θα επωφελούνταν σημαντικά από την 
ψηφιοποίηση. 
Πώς θα στηρίξει η ΕΕ την ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης στο πλαίσιο του επόμενου πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) και του NextGenerationEU; 
Τα έργα ΤΠ είναι συχνά πολύπλοκα και απαιτούν σημαντικές οικονομικές επενδύσεις. Στο 
παρελθόν η Επιτροπή είχε δείξει τη δέσμευσή της να στηρίξει την ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης, 
για παράδειγμα στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) ή μέσω της 
στήριξης της ανάπτυξης ικανοτήτων στο πλαίσιο του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών 
Μεταρρυθμίσεων (ΠΣΔΜ). 
 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_2247/QAN

DA_20_2247_EL.pdf 

________________________________________________________________________________ 
 
9. Αεροπορικές μεταφορές: νέες ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για ασφαλή και 
αποδοτικότερα αεροπορικά ταξίδια 

Βρυξέλλες,  2 Δεκεμβρίου 2020 
 
Όσοι ταξιδεύουν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 δεν θα πρέπει αυτομάτως να 
θεωρούνται ως παράγοντες υψηλού κινδύνου για την εξάπλωση της λοίμωξης, εκτός εάν έχουν 
έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο θετικό κρούσμα, σύμφωνα με τις νέες ευρωπαϊκές 
κατευθυντήριες γραμμές για τα αεροπορικά ταξίδια.  
Βασισμένες στα πλέον πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα, οι κατευθυντήριες γραμμές, που 
δημοσιεύθηκαν σήμερα από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και τον 
Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA), καταλήγουν στο 
συμπέρασμα ότι ο αριθμός των νέων κρουσμάτων κορονοϊού στους ταξιδιώτες εκτιμάται ότι 
είναι χαμηλότερος απ’ ό, τι στον γενικό πληθυσμό.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2281/MEX_
20_2281_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
10. Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν στη Σύνοδο της ΕΕ για την Υγεία 

Βρυξέλλες,  2 Δεκεμβρίου 2020 
 
Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εκφώνησε ομιλία στη 
Σύνοδο της ΕΕ για την Υγεία, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_2247/QANDA_20_2247_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_2247/QANDA_20_2247_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2281/MEX_20_2281_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2281/MEX_20_2281_EN.pdf
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Στην ομιλία της, η Πρόεδρος τόνισε την ανάγκη για μια κοινή παγκόσμια αντίδραση για να νικηθεί 
ο ιός: «Η πανδημία αυτή συνιστά μια πρωτοφανή πρόκληση για τη σύγχρονη εποχή. Τώρα 
ξέρουμε ότι μπορούμε να τον νικήσουμε αυτόν τον ιό. Όμως, καμία χώρα και καμία κυβέρνηση 
δεν μπορεί να τον νικήσει από μόνη της. Αυτό ισχύει, κατ’ αρχάς, σε παγκόσμιο επίπεδο, 
δεύτερον, εντός της Ευρώπης, και τρίτον, μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Η ΕΕ έχει 
αναλάβει ηγετικό ρόλο στη διαμόρφωση μιας παγκόσμιας αντίδρασης στη νόσο COVID-19».  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2281/MEX_
20_2281_EN.pdf 

Διαβάστε την πλήρη ομιλία εδώ. 
________________________________________________________________________________ 
 
11. ΚΟΛΕΓΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ: Μια νέα ατζέντα ΕΕ-ΗΠΑ με στόχο την παγκόσμια αλλαγή 

Βρυξέλλες,  2 Δεκεμβρίου 2020 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ύπατος Εκπρόσωπος υποβάλλουν πρόταση για μια νέα, μακρόπνοη 
διατλαντική ατζέντα.  

Τα τελευταία χρόνια δοκιμάστηκαν από γεωπολιτικές μετατοπίσεις ισχύος, διμερείς εντάσεις και 
μονομερείς τάσεις, όμως η νίκη του εκλεγέντος Προέδρου Τζο Μπάιντεν και της εκλεγείσας 
Αντιπροέδρου Καμάλα Χάρις, σε συνδυασμό με μια πιο δυναμική και ικανή Ευρωπαϊκή Ένωση και 
μια νέα γεωπολιτική και οικονομική πραγματικότητα, προσφέρουν μια ευκαιρία που 
παρουσιάζεται μόνο μία φορά στην κάθε γενιά για τον σχεδιασμό μιας νέας διατλαντικής 
ατζέντας για παγκόσμια συνεργασία βασισμένη στις κοινές αξίες και συμφέροντά μας και στην 
παγκόσμια επιρροή μας.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_2281 

Η κοινή ανακοίνωση: Μια νέα ατζέντα ΕΕ-ΗΠΑ για παγκόσμια αλλαγή, το σχετικό δελτίο Τύπου , 
και το ειδικό ενημερωτικό δελτίο είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο. 
________________________________________________________________________________ 

12. ΕΕ-ΗΠΑ: ένα νέο διατλαντικό θεματολόγιο για την παγκόσμια αλλαγή 

Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ύπατος εκπρόσωπος υποβάλλουν πρόταση για ένα νέο, μακρόπνοο 
διατλαντικό θεματολόγιο. Ενώ τα τελευταία χρόνια δοκιμάστηκαν από γεωπολιτικές μετατοπίσεις 
ισχύος, διμερείς εντάσεις και τάσεις μονομέρειας, η νίκη του εκλεγέντος προέδρου Τζο Μπάιντεν 
και της εκλεγείσας αντιπροέδρου Κάμαλα Χάρις, σε συνδυασμό με μια πιο δυναμική και ικανή 
Ευρωπαϊκή Ένωση και μια νέα γεωπολιτική και οικονομική πραγματικότητα, αποτελούν μια 
ευκαιρία που παρουσιάζεται μόνο μία φορά στη διάρκεια μιας γενιάς για τον σχεδιασμό ενός 
νέου διατλαντικού θεματολογίου για παγκόσμια συνεργασία με βάση τις κοινές αξίες, τα 
συμφέροντα και την παγκόσμια επιρροή μας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2281/MEX_20_2281_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2281/MEX_20_2281_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_2267
https://ec.europa.eu/info/files/joint-communication-new-eu-us-agenda-global-change_en
https://ec.europa.eu/info/files/joint-communication-new-eu-us-agenda-global-change_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_2281
https://ec.europa.eu/info/files/joint-communication-new-eu-us-agenda-global-change_en
https://ec.europa.eu/info/files/joint-communication-new-eu-us-agenda-global-change_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2279
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_2285
https://ec.europa.eu/info/files/joint-communication-new-eu-us-agenda-global-change_en
https://ec.europa.eu/info/files/joint-communication-new-eu-us-agenda-global-change_en
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2279/IP_20_22
79_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Κοινή ανακοίνωση: ένα νέο θεματολόγιο ΕΕ-ΗΠΑ για την παγκόσμια αλλαγή 
Ενημερωτικό δελτίο: ένα νέο θεματολόγιο ΕΕ-ΗΠΑ για την παγκόσμια αλλαγή 
Δικτυακός τόπος της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες της 
Αμερικής 
________________________________________________________________________________ 

13. Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία σχετικά με τον κανονισμό Interreg 

Βρυξέλλες,  2 Δεκεμβρίου 2020 

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για τα 
προγράμματα «Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας» μετά το 2020 (ευρύτερα γνωστά ως 
«Interreg»). Πρόκειται για τον τρίτο φάκελο που σχετίζεται με την πολιτική συνοχής, στο πλαίσιο 
του οποίου οι τριμερείς διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν και τελεί 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_2261/IP_20_22
61_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Interreg — Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία 
Δράση της πολιτικής συνοχής της ΕΕ κατά του κορονοϊού 
Πλατφόρμα ανοικτών δεδομένων για τη συνοχή και πίνακας αποτελεσμάτων για τη νόσο COVID-19 

Σχέδια αποκατάστασης λειτουργίας 
Μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 & Next Generation EU 
________________________________________________________________________________ 

14. Η Επιτροπή ανανεώνει τη δέσμευσή της για την ενίσχυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
στην ΕΕ 

Βρυξέλλες,  2 Δεκεμβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει μια νέα στρατηγική για την ενίσχυση της εφαρμογής του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στην ΕΕ. 
Τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν μπορούν να θεωρούνται δεδομένα. Η νέα στρατηγική 
επιβεβαιώνει την ανανεωμένη δέσμευση για τη διασφάλιση της πλήρους εφαρμογής του Χάρτη. 
Από το επόμενο έτος, η Επιτροπή θα υποβάλλει ετήσια έκθεση, στην οποία θα εξετάζεται ο 
τρόπος με τον οποίο τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τον Χάρτη σ' έναν επιλεγμένο θεματικό τομέα. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2249/IP_20_22
49_EL.pdf 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2279/IP_20_2279_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2279/IP_20_2279_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/joint-communication-new-eu-us-agenda-global-change_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_2285
https://eeas.europa.eu/delegations/united-states-america_en
https://eeas.europa.eu/delegations/united-states-america_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2261/IP_20_2261_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2261/IP_20_2261_EL.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/4e2z-pw8r
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_el
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/el/ip_20_2249/IP_20_2249_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2249/IP_20_2249_EL.pdf
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Περισσότερες πληροφορίες 
Στρατηγική για την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
Ανάλυση των στοχευμένων διαβουλεύσεων σχετικά με τη νέα στρατηγική της Επιτροπής για τον 
Χάρτη 
Σελίδες Europa σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την εφαρμογή του Χάρτη 
ΒΙΝΤΕΟ: Εισαγωγή στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ 
ΒΙΝΤΕΟ: Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 
 
15. Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα υποστηρίζει την 6η Διημερίδα 
του ITS Hellas, «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Εξελίξεις στην Ελλάδα» 
 

Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου 2020 

 
O Ελληνικός Οργανισμός Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών - ITS Hellas διοργανώνει για 6η  
συνεχόμενη χρονιά ετήσια Διημερίδα με θέμα «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και Εξελίξεις 
στην Ελλάδα» στις 14 και 15 Δεκεμβρίου 2020. Φέτος, η Ψηφιακή Διημερίδα θα 
πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 
Ελλάδα και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και λοιπών 
κλαδικών φορέων και θα εστιάσει σε θέματα που άπτονται των ευρωπαϊκών στόχων και των 
εθνικών επιδιώξεων και προσπαθειών για τη μετάβαση σε μια βιώσιμη κινητικότητα. Την έναρξη 
της Διημερίδας θα χαιρετήσει ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 
Ελλάδα, κ. Γιώργος Μαρκοπουλιώτης. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ITS Hellas: https://www.its-
hellas.gr/el/ 
________________________________________________________________________________ 
 
16. Δήλωση του αντιπροέδρου κ. Σχοινά σχετικά με τη δήλωση του Συμβουλίου για την 
καταπολέμηση του αντισημιτισμού 

Βρυξέλλες,  2 Δεκεμβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τη σημερινή ομόφωνη έγκριση της 
δήλωσης του Συμβουλίου για την ενσωμάτωση της καταπολέμησης του αντισημιτισμού σε όλους 
τους τομείς πολιτικής.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_2290/

STATEMENT_20_2290_EN.pdf 

 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες της Επιτροπής για την αντιμετώπιση του 
αντισημιτισμού διατίθενται στο διαδίκτυο. 
________________________________________________________________________________ 

17. Μετανάστευση: Η Επιτροπή και η Ελλάδα συμφωνούν επί κοινού σχεδίου για νέο κέντρο 
υποδοχής στη Λέσβο 

https://ec.europa.eu/info/files/strategy-implementation-charter-fundamental-rights_en
https://ec.europa.eu/info/files/analysis-targeted-consultations-commissions-new-charter-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/files/analysis-targeted-consultations-commissions-new-charter-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights/application-charter/eu-strategy-implementation-charter_en
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-181813
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-181070
https://www.its-hellas.gr/el/
https://ec.europa.eu/greece/home_el
https://ec.europa.eu/greece/home_el
https://www.its-hellas.gr/el/
https://www.its-hellas.gr/el/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_2290/STATEMENT_20_2290_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_2290/STATEMENT_20_2290_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/combating-antisemitism_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/combating-antisemitism_en
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Βρυξέλλες,  3 Δεκεμβρίου 2020 

Η Επιτροπή συμφώνησε με τις ελληνικές αρχές και τους οργανισμούς της ΕΕ επί λεπτομερούς 
σχεδίου για τη δημιουργία στη Λέσβο νέου κέντρου υποδοχής, ανταποκρινόμενου στα σχετικά 
πρότυπα, έως τις αρχές Σεπτεμβρίου του 2021. Πρόκειται για σημαντικό βήμα προς τη 
διευθέτηση της κατάστασης που διαμορφώθηκε μετά τις πυρκαγιές που κατέστρεψαν τον 
καταυλισμό της Μόριας τον Σεπτέμβριο. Αποτελεί προϊόν των εργασιών της ευρωπαϊκής ειδικής 
ομάδας που συστάθηκε εκείνη την περίοδο. Το μνημόνιο που υπογράφηκε σήμερα καθορίζει τις 
αντίστοιχες αρμοδιότητες και τους τομείς συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής, των ελληνικών 
αρχών και των οργανισμών της ΕΕ. Η συμφωνία προστίθεται στην ενωσιακή χρηματοδότηση των 
121 εκατ. ευρώ που χορηγήθηκαν στην Ελλάδα τον περασμένο μήνα για την κατασκευή 3 
μικρότερων κέντρων υποδοχής στα νησιά της Σάμου, της Κω και της Λέρου, η οποία θα 
ολοκληρωθεί επίσης έως τον Σεπτέμβριο του 2021. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2287/IP_20_22
87_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Μνημόνιο συμφωνίας 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Στήριξη της Επιτροπής προς την Ελλάδα 
Ενημερωτικό δελτίο: Χρηματοδοτική στήριξη προς την Ελλάδα 
Λεπτομερέστερη επισκόπηση της στήριξης που παρέχει η Επιτροπή στη διαχείριση της 
κατάστασης στα ελληνικά νησιά είναι διαθέσιμη στις ερωτήσεις και απαντήσεις. 
________________________________________________________________________________ 

18. Μνημόνιο συμφωνίας: στήριξη της Επιτροπής σχετικά με την κατάσταση στα ελληνικά 
νησιά Ερωτήσεις και Απαντήσεις 

Βρυξέλλες,  3 Δεκεμβρίου 2020 

Πώς αντέδρασε η ΕΕ στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Λέσβο μετά τις πυρκαγιές; 
Μετά την πυρκαγιά στον καταυλισμό της Μόριας τον περασμένο Σεπτέμβριο η Επιτροπή παρείχε 
άμεση στήριξη στις ελληνικές αρχές στον αγώνα τους να εξασφαλίσουν καταφύγιο στα 12.362 
άτομα που έμειναν άστεγα.  
Η Επιτροπή υποστήριξε την ταχεία μετεγκατάσταση 406 ασυνόδευτων παιδιών και εφήβων από 
τη Λέσβο στην ηπειρωτική Ελλάδα. Επίσης, χορήγησε έκτακτη χρηματοδοτική βοήθεια ώστε να 
συνδράμει τα άτομα που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και χρηματοδότησε τη μεταφορά 
προσφύγων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας με τη βοήθεια δύο οχηματαγωγών πλοίων στην 
ηπειρωτική χώρα σε μια προσπάθεια να ανακουφιστούν οι εγκαταστάσεις υποδοχής στη Λέσβο. 
Η Ελλάδα ζήτησε επίσης βοήθεια μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ και έχουν 
παρασχεθεί πάνω από 170.000 είδη εξοπλισμού από την Αυστρία, την Κύπρο, τη Γερμανία, τη 
Δανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ουγγαρία, τη Λετονία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη 
Σλοβακία, τη Σλοβενία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_2284/QAN
DA_20_2284_EL.pdf 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2287/IP_20_2287_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2287/IP_20_2287_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2284
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2284
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_2284/QANDA_20_2284_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_2284/QANDA_20_2284_EL.pdf
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Για περισσότερες πληροφορίες 
Μνημόνιο συμφωνίας 
Δελτίο Τύπου: η Επιτροπή και η Ελλάδα συμφωνούν κοινό σχέδιο για νέο κέντρο υποδοχής στη Λέσβο 

Ενημερωτικό δελτίο: Διαχείριση της μετανάστευσης — Χρηματοδοτική στήριξη προς την Ελλάδα 
________________________________________________________________________________ 

19. Ψηφιακή δεκαετία: η Επιτροπή δρομολογεί σχέδιο δράσης για τη στήριξη της ανάκαμψης 
και τον μετασχηματισμό των τομέων των μέσων ενημέρωσης και των οπτικοακουστικών μέσων 

Βρυξέλλες,  3 Δεκεμβρίου 2020 

Η Επιτροπή ενέκρινε σχέδιο δράσης για τη στήριξη της ανάκαμψης και του μετασχηματισμού των 
τομέων των μέσων ενημέρωσης και των οπτικοακουστικών μέσων. Οι τομείς αυτοί, οι οποίοι 
έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την κρίση του κορονοϊού, είναι θεμελιώδους σημασίας για τη 
δημοκρατία, την πολιτισμική πολυμορφία και την ψηφιακή αυτονομία της Ευρώπης. Το σχέδιο 
δράσης επικεντρώνεται σε τρεις τομείς δραστηριότητας και σε 10 συγκεκριμένες δράσεις με 
σκοπό να συμβάλει στην ανάκαμψη του τομέα των μέσων ενημέρωσης από την κρίση, 
διευκολύνοντας και διευρύνοντας την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, στον μετασχηματισμό του 
τομέα με τόνωση των επενδύσεων για την υιοθέτηση της διττής ψηφιακής και πράσινης 
μετάβασης διασφαλίζοντας παράλληλα τη μελλοντική ανθεκτικότητα του τομέα και στην 
ενδυνάμωση των Ευρωπαίων πολιτών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2239/IP_20_22

39_EL.pdf 

 

Περισσότερες πληροφορίες 

Σχέδιο δράσης σχετικά με «Τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης στην ψηφιακή δεκαετία» 
Ενημερωτικό δελτίο για τη στήριξη των δημοσιογράφων και του τομέα των μέσων ενημέρωσης 
Έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ για τη στήριξη της ελευθερίας και της πολυφωνίας των 
μέσων ενημέρωσης 
Δελτίο Τύπου του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης για τη Δημοκρατία 
Ιστότοπος της «Δημιουργικής Ευρώπης» 
Δικτυακός τόπος για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
Οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων ((οδηγία ΥΟΑΜ) 
Ιστότοπος για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο 
________________________________________________________________________________ 

20. Ποιότητα του αέρα: η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την ΕΛΛΑΔΑ στο Δικαστήριο 
της ΕΕ σχετικά με την κακή ποιότητα του αέρα 

Βρυξέλλες,  3 Δεκεμβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σχετικά με την κακή ποιότητα του αέρα λόγω των υψηλών επιπέδων αιωρούμενων 
σωματιδίων (ΑΣ10). Όταν σημειώνεται υπέρβαση των οριακών τιμών που καθορίζονται από τη 
νομοθεσία της ΕΕ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα (οδηγία 2008/50/ΕΚ), τα κράτη μέλη 
υποχρεούνται να εγκρίνουν σχέδια για την ποιότητα του αέρα και να διασφαλίζουν ότι 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2287
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/202011_managing-migration-eu-financial-support-to-greece_en.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/695721
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2239/IP_20_2239_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2239/IP_20_2239_EL.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/695721
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/695722
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-funded-projects-support-media-freedom-and-pluralism-eu
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-funded-projects-support-media-freedom-and-pluralism-eu
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2250
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/copyright
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/audiovisual-media-services-directive-avmsd
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/tackling-online-disinformation
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/ALL/?uri=CELEX%3A32008L0050
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λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε η διάρκεια της περιόδου υπέρβασης να είναι όσο το 
δυνατόν συντομότερη. 
Η Ελλάδα δεν τήρησε τις ημερήσιες οριακές τιμές για τις συγκεντρώσεις ΑΣ10, οι οποίες είναι 
νομικά δεσμευτικές από το 2005. Η Ελλάδα παρέβη τις υποχρεώσεις της να κρατήσει την περίοδο 
υπέρβασης όσο το δυνατόν συντομότερη και δεν έχει λάβει επαρκή μέτρα για τη μείωση των 
συγκεντρώσεων ΑΣ10 στον οικισμό Θεσσαλονίκης. Τα στοιχεία που υπέβαλε η Ελλάδα 
επιβεβαιώνουν τις συστηματικές υπερβάσεις στον οικισμό Θεσσαλονίκης για δεκατέσσερα έτη 
από το 2005 (για όλα τα έτη με εξαίρεση το 2013). Το 2019, τελευταίο έτος για το οποίο 
υπάρχουν επί του παρόντος διαθέσιμα δεδομένα, οι ημέρες κατά τις οποίες σημειώθηκαν 
υπερβάσεις των οριακών τιμών ήταν 67. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προσπάθειες των ελληνικών 
αρχών μέχρι σήμερα δεν ήταν ικανοποιητικές και επαρκείς.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2151/IP_20_21
51_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πολιτική της ΕΕ για την ποιότητα του αέρα 
Πολιτική της ΕΕ για την ατμοσφαιρική ρύπανση 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ: INF/20/2142 
________________________________________________________________________________ 
 

21. Δέσμη παραβάσεων Δεκεμβρίου: κυριότερες αποφάσεις 
 
Βρυξέλλες,  3 Δεκεμβρίου 2020 
 
Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί 
νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που 
υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς 
και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της 
ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων. 
Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω 
ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 138 
υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να 
χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το 
πλήρες δελτίο Τύπου «Συχνές ερωτήσεις». Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις 
αποφάσεις που ελήφθησαν, βλ. το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης. 
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/inf_20_2142/INF_20_

2142_EL.pdf 

________________________________________________________________________________ 

22. Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη δημοκρατία: ενισχύουμε τις δημοκρατίες της ΕΕ 

Βρυξέλλες,  3 Δεκεμβρίου 2020 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2151/IP_20_2151_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2151/IP_20_2151_EL.pdf
https://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/air/cleaner_air/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/INF_20_2142
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/MEMO_12_12
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?lang_code=el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/inf_20_2142/INF_20_2142_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/inf_20_2142/INF_20_2142_EL.pdf
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη δημοκρατία, το οποίο 
έχει στόχο να ενδυναμώσει τους πολίτες και να οικοδομήσει ανθεκτικότερες δημοκρατίες σε 
ολόκληρη την ΕΕ. 
Το σχέδιο δράσης, το οποίο απαντά στις προκλήσεις που θέτουν για τα δημοκρατικά μας 
συστήματα η άνοδος του εξτρεμισμού και η απόσταση που αισθάνονται οι πολίτες ότι τους 
χωρίζει από τους πολιτικούς, θεσπίζει μέτρα για την προώθηση ελεύθερων και δίκαιων εκλογών, 
την ενίσχυση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και την καταπολέμηση της 
παραπληροφόρησης.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2250/IP_20_22
50_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  
Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη δημοκρατία – Ιστότοπος 
Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη δημοκρατία – Ενημερωτικό δελτίο 
Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη δημοκρατία – Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη δημοκρατία – Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης 
SLAPP – Πρόσκληση για εμπειρογνώμονες 
________________________________________________________________________________ 

23. Κρατική ενίσχυση: Η Επιτροπή εγκρίνει σύστημα κουπονιών ύψους 20 εκατ. ευρώ για τη 
στήριξη της πρόσβασης των σπουδαστών σε ευρυζωνικές υπηρεσίες στην Ελλάδα 

Βρυξέλλες,  3 Δεκεμβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, ένα 
σύστημα κουπονιών ύψους 20 εκατ. ευρώ για να βοηθήσει τους σπουδαστές στην Ελλάδα να 
αποκτήσουν πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες και να επωφεληθούν από την εξ αποστάσεως 
διαδικτυακή μάθηση. 
Το ελληνικό σύστημα αποσκοπεί στην παροχή κουπονιών για την κάλυψη του συνόλου ή μέρους 
των μηνιαίων λογαριασμών για επιλέξιμες ευρυζωνικές υπηρεσίες. Το σύστημα θα είναι 
προσβάσιμο για έως 50 000 σπουδαστές ανά ακαδημαϊκό έτος. 
Η Ελλάδα υπέβαλε το μέτρο στήριξης προς αξιολόγηση από την Επιτροπή σύμφωνα με τους 
κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το σύστημα απευθύνεται 
κυρίως σε σπουδαστές, ενώ ταυτόχρονα συνιστά έμμεση κρατική ενίσχυση υπέρ των παρόχων 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, οι οποίοι θα είναι σε θέση να προσφέρουν τις στηριζόμενες 
ευρυζωνικές υπηρεσίες. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2295/IP_20_22

95_EL.pdf 

________________________________________________________________________________ 
 
24. Φορολογία: η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει το Ηνωμένο Βασίλειο στο Δικαστήριο 
της ΕΕ λόγω μη συμμόρφωσής του με τους κανόνες της ΕΕ για τα σημανθέντα καύσιμα 
 

Βρυξέλλες,  3 Δεκεμβρίου 2020 

 

https://ec.europa.eu/info/files/communication-european-democracy-action-plan_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2250/IP_20_2250_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2250/IP_20_2250_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_en
https://ec.europa.eu/info/files/factsheet-european-democracy-action-plan-making-eu-democracies-stronger_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_2251
https://ec.europa.eu/info/files/report-public-consultation-european-democracy-action-plan-edap_en
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=calls.calls_for_app
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2295/IP_20_2295_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2295/IP_20_2295_EL.pdf


12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 - 20 
 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει το Ηνωμένο Βασίλειο στο Δικαστήριο της ΕΕ 
και να ζητήσει από το Δικαστήριο να διατάξει την επιβολή χρηματικών κυρώσεων λόγω μη 
συμμόρφωσης του Ηνωμένου Βασιλείου με απόφαση του Δικαστηρίου που αφορά τους κανόνες 
της ΕΕ για τα σημανθέντα καύσιμα. 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_2107/IP_20_2
107_EN.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Για τις κυριότερες αποφάσεις στη δέσμη παραβάσεων 12/2020, βλ. το πλήρες MEMO/20/2142. 
Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις διαδικασίες επί παραβάσει, βλ. MEMO/12/12. 
Για την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει. 
________________________________________________________________________________ 

25. Μετά τη συμφωνία του Κοτονού: Οι διαπραγματευτές καταλήγουν σε πολιτική συμφωνία 
για νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ/Αφρικής-Καραϊβικής-Ειρηνικού 

Βρυξέλλες,  3 Δεκεμβρίου 2020 

Οι  επικεφαλής διαπραγματευτές της ΕΕ και του Οργανισμού των Κρατών της Αφρικής, της 
Καραϊβικής και του Ειρηνικού (OACPS), παλαιότερα γνωστού ως ομάδα των κρατών ΑΚΕ, 
κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία επί του κειμένου νέας συμφωνίας εταιρικής σχέσης που θα 
διαδεχθεί τη συμφωνία του Κοτονού. Η συμφωνία, η οποία θα πρέπει να εγκριθεί, να υπογραφεί 
και να κυρωθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη, θα καλύπτει μεγάλο αριθμό τομέων, από τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και μεγέθυνση έως τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ειρήνη και την ασφάλεια, και θα 
αποσκοπεί στην ενδυνάμωση κάθε περιοχής. Η συμφωνία, μετά τη θέση της σε ισχύ, θα αποτελεί 
το νέο νομικό πλαίσιο και θα κατευθύνει τις πολιτικές και οικονομικές σχέσεις και τις σχέσεις 
συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των 79 μελών του OACPS για τα επόμενα είκοσι έτη. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2291/IP_20_22
91_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και Απαντήσεις σχετικά με τη νέα πολιτική συμφωνία μετά τη συμφωνία του Κοτονού 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_2303 
________________________________________________________________________________ 

26. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη δημοκρατία – ενισχύουμε τις 
δημοκρατίες της ΕΕ 

Βρυξέλλες,  3 Δεκεμβρίου 2020 

Τι είναι το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη δημοκρατία; 
Το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη δημοκρατία καθορίζει συγκεκριμένα μέτρα για την 
προώθηση ελεύθερων και δίκαιων εκλογών και ισχυρής δημοκρατικής συμμετοχής, για την 
υποστήριξη ελεύθερων και ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και την καταπολέμηση της 
παραπληροφόρησης. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_2107/IP_20_2107_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_2107/IP_20_2107_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/INF_20_2142
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/MEMO_12_12
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law/infringement-procedure_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2291/IP_20_2291_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2291/IP_20_2291_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_2303
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_2303
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_2303
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Με το παρόν σχέδιο δράσης, η Επιτροπή ανακοινώνει μέτρα, τόσο νομοθετικά όσο και μη 
νομοθετικά, τα οποία θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια της θητείας της παρούσας Επιτροπής και 
θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των δημοκρατιών της ΕΕ. Τα μέτρα αυτά θα συμβάλουν στην 
ενίσχυση των τομέων στους οποίους τα δημοκρατικά μας συστήματα και οι πολίτες μας είναι 
περισσότερο ευάλωτοι. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_2251/QAN
DA_20_2251_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη δημοκρατία – δελτίο Τύπου 
Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη δημοκρατία – ενημερωτικό δελτίο 
Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη δημοκρατία – ιστότοπος 
________________________________________________________________________________ 
 
27. Νέο χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ ύψους έως 150 εκατ. ευρώ για στήριξη των ευρωπαϊκών 
εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης 
 
Βρυξέλλες,  4 Δεκεμβρίου 2020 

Στο Web Summit της Λισαβόνας, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) εξήγγειλαν ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο, το οποίο έχει τη μορφή 
συνεπενδυτικής διευκόλυνσης ύψους έως 150 εκατ. ευρώ, για τη στήριξη των εταιρειών τεχνητής 
νοημοσύνης (ΤΝ) σε όλη την Ευρώπη.  
Η πρωτοβουλία, η οποία εντάσσεται στη γενικότερη ενωσιακή στήριξη προς το ευρωπαϊκό 
οικοσύστημα αριστείας και εμπιστοσύνης στην ΤΝ και στην ευρωπαϊκή ψηφιακή στρατηγική της 
Επιτροπής, θα απευθύνεται κυρίως σε εταιρείες σε αρχικό στάδιο και σε στάδιο ανάπτυξης και 
θα επενδύει στην ανάπτυξη ρηξικέλευθων εφαρμογών και τεχνολογιών ΤΝ που συμπληρώνουν 
άμεσα την ΤΝ, όπως είναι οι αλυσίδες συστοιχιών, το διαδίκτυο των πραγμάτων και η ρομποτική.  
Η πρωτοβουλία συμπληρώνει και αξιοποιεί την τεχνογνωσία που έχουν αναπτύξει η ΕΤΕπ και το 
ΕΤΕ στον τομέα αυτό, τόσο μέσω του υφιστάμενου πιλοτικού προγράμματος για την ΤΝ και τις 
αλυσίδες συστοιχιών, ύψους 100 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του InnovFin Equity, όσο και μέσω της 
άμεσης χρηματοδότησης της ΕΤΕπ σε εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης στο πλαίσιο του μέσου 
χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2316/MEX_
20_2316_EN.pdf  
________________________________________________________________________________ 
 
28. Ο Επίτροπος Σινκέβιτσους χαιρετίζει την προσωρινή πολιτική συμφωνία για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ) 
 
Βρυξέλλες,  4 Δεκεμβρίου 2020 

Η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή πολιτική συμφωνία 
σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ) για την 
περίοδο 2021-2027.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_2251/QANDA_20_2251_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_2251/QANDA_20_2251_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2250
https://ec.europa.eu/info/files/factsheet-european-democracy-action-plan-making-eu-democracies-stronger_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/european-democracy-action-plan_en
https://websummit.com/
https://www.eib.org/en/index.htm
https://www.eif.org/
https://www.eif.org/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/artificial-intelligence
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/artificial-intelligence
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/european-digital-strategy
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/european-digital-strategy
https://www.eif.org/what_we_do/equity/news/2020/six-funds-backed-innovfin-artificial-intelligence-blockchain-technology.htm
https://www.eif.org/what_we_do/equity/news/2020/six-funds-backed-innovfin-artificial-intelligence-blockchain-technology.htm
https://www.eib.org/en/products/equity/venture-debt.htm
https://www.eib.org/en/products/equity/venture-debt.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2316/MEX_20_2316_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2316/MEX_20_2316_EN.pdf
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Σύμφωνα με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και τον Στόχο Βιώσιμης 
Ανάπτυξης αριθ. 14, η συμφωνία παρέχει μια φιλόδοξη δέσμη μέτρων στήριξης για την επίτευξη 
βιώσιμης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την ανάπτυξη των τοπικών παράκτιων κοινοτήτων, την 
προώθηση μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, για την υλοποίηση της θαλάσσιας πολιτικής της 
Ένωσης για ασφαλείς θάλασσες και ωκεανούς υπό βιώσιμη διαχείριση και για τη διεθνή 
διακυβέρνηση των ωκεανών.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2316/MEX_
20_2316_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
29. Ο πρώτος χρόνος της Επιτροπής φον ντερ Λάιεν 
 
Βρυξέλλες,  4 Δεκεμβρίου 2020 
 

 
 
Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης ενός έτους από τη στιγμή που η Επιτροπή φον ντερ Λάιεν 
ανέλαβε τα καθήκοντά της, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το έργο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής τους τελευταίους 12 μήνες στους δύο παρακάτω συνδέσμους:  
 
Ø  Υλοποίηση δεσμεύσεων, Αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού,  Σημαντικότερες στιγμές 
του πρώτου έτους,  Αναρτήσεις στο Twitter. 
Σχετικοί σύνδεσμοι : https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/what-european-
commission-does/delivering-political-priorities/first-year-von-der-leyen-commission_el   
 
Ø  Χρονολόγιο: Επιτροπή φον ντερ Λάιεν, ένας χρόνος μετά: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/timeline_first_year_of_vdl_commission_el.pdf 
________________________________________________________________________________ 

30. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αφρικανική Ένωση υπογράφουν εταιρική σχέση για την αύξηση 
της ετοιμότητας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας 

Βρυξέλλες,  7 Δεκεμβρίου 2020 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2316/MEX_20_2316_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2316/MEX_20_2316_EN.pdf
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/about-european-commission/what-european-commission-does/delivering-political-priorities/first-year-von-der-leyen-commission_el
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/timeline_first_year_of_vdl_commission_el.pdf
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Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) και τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης 
Νοσημάτων της Αφρικής (Africa CDC) δρομολόγησαν μια νέα πρωτοβουλία εταιρικής σχέσης για 
την ενίσχυση της ικανότητας του Africa CDC όσον αφορά την ετοιμότητα και την αντίδραση έναντι 
απειλών κατά της δημόσιας υγείας στην Αφρική. Το τετραετές έργο «Η ΕΕ για την υγειονομική 
ασφάλεια στην Αφρική: το ECDC υποστηρίζει το Africa CDC», το οποίο χρηματοδοτείται από την 
ΕΕ, θα προαγάγει την εναρμονισμένη επιτήρηση και τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις 
νόσους, και θα στηρίξει την εφαρμογή της στρατηγικής του Africa CDC για το εργατικό δυναμικό 
στον τομέα της δημόσιας υγείας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2320/IP_20_23
20_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων 
Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων της Αφρικής 
________________________________________________________________________________ 

31. Αντιμετώπιση του κορονοϊού: Η Επιτροπή χαιρετίζει την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με 
κρίσιμη απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τα εμβόλια και τα διαγνωστικά κιτ 

Βρυξέλλες,  7 Δεκεμβρίου 2020 

Η Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για την έγκριση σημαντικών νέων μέτρων που θα 
παρέχουν τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να απαλλάσσουν τα νοσοκομεία της ΕΕ, τους γιατρούς 
και τα μεμονωμένα άτομα από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), όταν αγοράζουν εμβόλια 
και διαγνωστικά κιτ για τον κορονοϊό. 
Οι νέοι κανόνες, που εγκρίθηκαν ομόφωνα από όλα τα κράτη μέλη και βασίζονται στην πρόταση 
της Επιτροπής της 28ης Οκτωβρίου (στο πλαίσιο της ανακοίνωσης σχετικά με πρόσθετα μέτρα 
αντιμετώπισης της νόσου COVID-19), αποσκοπούν στην παροχή καλύτερης και φθηνότερης 
πρόσβασης στα αναγκαία εργαλεία για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη θεραπεία του 
κορονοϊού. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2299/IP_20_22

99_EL.pdf 

 

Για περισσότερες πληροφορίες 

Ενημερωτικό δελτίο της ΓΔ TAXUD 
Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του 
Συμβουλίου σχετικά με προσωρινά μέτρα ως προς τον φόρο προστιθέμενης αξίας για εμβόλια και 
in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα για τη νόσο COVID-19 στο πλαίσιο της 
αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 
Ανακοίνωση σχετικά με πρόσθετα μέτρα αντιμετώπισης της νόσου COVID-19 και δελτίο τύπου 
σχετικά με την επανεμφάνιση του κορονοϊού 
________________________________________________________________________________ 
 
32. Κορονοϊός: Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής δημοσιεύει νέα υλικά αναφοράς για 
τον ποιοτικό έλεγχο των τεστ αντισωμάτων κατά της COVID-19 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2320/IP_20_2320_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2320/IP_20_2320_EL.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://africacdc.org/
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/EL/COM-2020-688-F1-EL-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/EL/COM-2020-688-F1-EL-MAIN-PART-1.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0687&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0687&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2299/IP_20_2299_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2299/IP_20_2299_EL.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/agreement-on-crucial-VAT-relief-for-coronavirus-vaccines-and-testing-kits_en
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/EL/COM-2020-688-F1-EL-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/EL/COM-2020-688-F1-EL-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/EL/COM-2020-688-F1-EL-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/EL/COM-2020-688-F1-EL-MAIN-PART-1.PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0687&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_1986
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Βρυξέλλες,  7 Δεκεμβρίου 2020 

Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) της Επιτροπής δημοσίευσε δύο νέα υλικά αναφοράς, τα οποία 
αναπτύχθηκαν ως εργαλεία διασφάλισης της ποιότητας για τα τεστ αντισωμάτων της νόσου 
COVID-19. Τα εν λόγω τεστ αντισωμάτων δείχνουν αν κάποιος έχει μολυνθεί στο παρελθόν από 
τον ιό.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2335/MEX_
20_2335_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/jrc/en/news/new-
reference-materials-quality-control-covid-19-antibody-tests 
________________________________________________________________________________ 
 
33. Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2021: Οι διαπραγματευτές της ΕΕ συμφωνούν να θέσουν σε 
κίνηση την Ευρωπαϊκή Ανάκαμψη 
 
Βρυξέλλες,  7 Δεκεμβρίου 2020 

Τα τρία θεσμικά όργανα της ΕΕ κατέληξαν σε μια άτυπη πολιτική συμφωνία σχετικά με τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2021, τον πρώτο προϋπολογισμό στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου 
προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027.  
 
Η συμφωνία αφορά αναλήψεις υποχρεώσεων ύψους 164 δισ. ευρώ και πληρωμές ύψους 166 
δισ. ευρώ. Μόλις εγκριθεί, ο προϋπολογισμός θα επιτρέψει στην ΕΕ να κινητοποιήσει 
σημαντικούς δημόσιους πόρους για τη συνεχιζόμενη αντίδραση της ΕΕ στην πανδημία του 
κορονοϊού και τις συνέπειές της, καθώς επίσης θα επιτρέψει στην ΕΕ να δώσει ώθηση σε μια 
βιώσιμη ανάκαμψη και να προστατεύσει και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας. Θα αρχίσει να 
επενδύει στο μέλλον για την επίτευξη μιας πιο πράσινης, πιο ψηφιακής και ανθεκτικής Ευρώπης.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2335/MEX_
20_2335_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

34.  «Ομάδα Ευρώπη»: Εγκαινίαση του κόμβου Digital4Development, ο οποίος θα συμβάλει 
στη διαμόρφωση ενός δίκαιου ψηφιακού μέλλοντος σε ολόκληρο τον κόσμο 

Βρυξέλλες,  8 Δεκεμβρίου 2020 

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα εγκαινιάσει επίσημα τον 
κόμβο Digital4Development (D4D), παρουσία εκπροσώπων των πέντε κρατών μελών της ΕΕ που 
δημιούργησαν τον κόμβο, υπό τη γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Η πλατφόρμα 
φέρνει σε επαφή βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς από τα κράτη μέλη της ΕΕ, τον ιδιωτικό 
τομέα, την κοινωνία των πολιτών και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στο πνεύμα της «Ομάδας 
Ευρώπη», με διάφορους στόχους: την κλιμάκωση των επενδύσεων για τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό των χωρών εταίρων· την προώθηση ενός ολοκληρωμένου εγχειριδίου κανόνων 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2335/MEX_20_2335_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2335/MEX_20_2335_EN.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/new-reference-materials-quality-control-covid-19-antibody-tests
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/new-reference-materials-quality-control-covid-19-antibody-tests
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/new-reference-materials-quality-control-covid-19-antibody-tests
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2335/MEX_20_2335_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2335/MEX_20_2335_EN.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/76341/coronavirus-latest-news-eu-actions-repatriation-efforts-and-solidarity-stories-around-world_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/76341/coronavirus-latest-news-eu-actions-repatriation-efforts-and-solidarity-stories-around-world_en
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το οποίο βασίζεται σε αξίες για μια ψηφιακή οικονομία και κοινωνία παγκοσμίως· και την 
προώθηση μιας ισχυρότερης και πιο στρατηγικής συμμετοχής της ΕΕ σε διεθνείς εταιρικές 
σχέσεις στον ψηφιακό τομέα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2321/IP_20_23

21_EL.pdf 

________________________________________________________________________________ 

35. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αφρικανική Ένωση ενώνουν τις δυνάμεις τους για την 
ενδυνάμωση μιας νέας γενιάς ταλαντούχων Αφρικανών ερευνητών 

Βρυξέλλες,  8 Δεκεμβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε την έναρξη του πιλοτικού προγράμματος «Αφρικανική 
Ερευνητική Πρωτοβουλία για την Επιστημονική Αριστεία» (ARISE) με συνεισφορά 25 εκατ. ευρώ. 
Η πρωτοβουλία ARISE θα δώσει τη δυνατότητα σε Αφρικανούς επιστήμονες που βρίσκονται στα 
πρώτα χρόνια της σταδιοδρομίας τους να πραγματοποιήσουν έρευνα αιχμής στην Αφρική. Το 
πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από την Αφρικανική Ακαδημία Επιστημών με τη στρατηγική 
κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αφρικανικής Ένωσης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2324/IP_20_23
24_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Συμμαχία Αφρικής-Ευρώπης 
Παναφρικανικό Πρόγραμμα 
Αφρικανική Ακαδημία Επιστημών 
________________________________________________________________________________ 

36. Η Επιτροπή χαιρετίζει την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για το InvestEU 

Βρυξέλλες,  8 Δεκεμβρίου 2020 

H Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών της ΕΕ στο Συμβούλιο σχετικά με τον 
κανονισμό InvestEU. Η πολιτική συμφωνία, εν αναμονή της τελικής έγκρισης των νομικών 
κειμένων από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Συμβούλιο, θέτει τις βάσεις 
για μια επιτυχή και βιώσιμη ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας από την πανδημία του 
κορονοϊού, μακροπρόθεσμα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2344/IP_20_23

44_EL.pdf 

 

Για περισσότερες πληροφορίες 

Ποια είναι τα επόμενα βήματα; Το πρόγραμμα InvestEU (2021-2027) 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2321/IP_20_2321_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2321/IP_20_2321_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2324/IP_20_2324_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2324/IP_20_2324_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/africaeuropealliance_el
https://africa-eu-partnership.org/en/financial-support-partnership-programme/pan-african-programme
https://www.aasciences.africa/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2344/IP_20_2344_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2344/IP_20_2344_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/whats-next-investeu-programme-2021-2027_en
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Σχέδιο ανάκαμψης 
Μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 και NextGenerationEU 
________________________________________________________________________________ 

37. Κοινή δήλωση των συμπροέδρων της μικτής επιτροπής ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου 

Βρυξέλλες,  8 Δεκεμβρίου 2020 

Οι συμπρόεδροι της μικτής επιτροπής ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου —ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Μάρος Σέφτσοβιτς, και ο καγκελάριος του Δουκάτου του Λάνκαστερ του Ηνωμένου 
Βασιλείου, εξοχότατος Μάικλ Γκόουβ— πραγματοποίησαν χθες πολιτική σύσκεψη με σκοπό να 
εξετάσουν τα εκκρεμή ζητήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της συμφωνίας αποχώρησης. 
Είναι ουσιαστικής σημασίας να διασφαλιστεί ότι η συμφωνία αποχώρησης, και ιδίως το 
πρωτόκολλο για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία, θα εφαρμόζεται πλήρως κατά τη λήξη της 
μεταβατικής περιόδου, δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου 2021. Το πρωτόκολλο προστατεύει τη 
συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής (συμφωνία του Μπέλφαστ) σε όλες τις διαστάσεις της, 
διατηρώντας την ειρήνη, τη σταθερότητα και την ευημερία στη νήσο της Ιρλανδίας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_2346/S
TATEMENT_20_2346_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
38. Ψηφιακή οικονομία: Οι Ευρωπαίες είναι λιγότερο πιθανό να εργάζονται στον τομέα των 
τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών ή να έχουν σχετικές δεξιότητες 
 
Βρυξέλλες,  8 Δεκεμβρίου 2020 

Η Επιτροπή δημοσιεύει τον πίνακα αποτελεσμάτων για τις γυναίκες στην ψηφιακή εποχή για το 
2020.  
Οι γυναίκες έχουν πρωτοστατήσει σε καινοτομίες όπως οι υπολογιστικοί αλγόριθμοι και ο 
προγραμματισμός, που ήταν καθοριστικής σημασίας για την πρόοδο της ψηφιακής τεχνολογίας.  
Ωστόσο, ακόμη και σήμερα, έχουν μικρότερες πιθανότητες σε σύγκριση με τους άνδρες να 
διαθέτουν εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες και να εργάζονται στον τομέα αυτό. Μόνο στις 
βασικές ψηφιακές δεξιότητες παρατηρείται μείωση του χάσματος μεταξύ των φύλων, από 10,5 % 
το 2015 σε 7,7 % το 2019.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2343/MEX_
20_2343_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες για τα τελευταία στοιχεία είναι διαθέσιμες εδώ : 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/women-digital-scoreboard-2020 
________________________________________________________________________________ 
 
39. Οι Αντιπρόεδροι Γιούροβα και Σχοινάς μιλούν στην 4η συνεδρίαση της ομάδας εργασίας 
για τον αντισημιτισμό 
 
Βρυξέλλες,  8 Δεκεμβρίου 2020 

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_el
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/el/statement_20_2346/STATEMENT_20_2346_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_2346/STATEMENT_20_2346_EL.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/women-digital-scoreboard
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2343/MEX_20_2343_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2343/MEX_20_2343_EN.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/696300
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/women-digital-scoreboard-2020
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Η Αντιπρόεδρος κ. Βιέρα Γιούροβα και ο Αντιπρόεδρος κ. Μαργαρίτης Σχοινάς συμμετέχουν στην 
4η συνεδρίαση της ομάδας εργασίας για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού.  
Ο Αντιπρόεδρος κ. Σχοινάς κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με παρατηρήσεις σχετικά με την 
ενίσχυση του αγώνα κατά του αντισημιτισμού, ενώ το απόγευμα, η Αντιπρόεδρος κ. Γούροβα θα 
διατυπώσει τις τελικές παρατηρήσεις.  
 
Η συνεδρίαση εστιάζει στην ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών κατά του αντισημιτισμού, στην 
πρακτική χρήση του ορισμού του αντισημιτισμού της Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη του 
Ολοκαυτώματος (IHRA) και στην καταπολέμηση των αντισημιτικών προκαταλήψεων στο πλαίσιο 
μέτρων πολιτικής αγωγής με βάση το σχέδιο δράσης της ΕΚ για την ενσωμάτων και την ένταξη.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2343/MEX_
20_2343_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο της Επιτροπής για την καταπολέμηση του 
αντισημιτισμού είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-
rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/combating-antisemitism_en 

________________________________________________________________________________ 
 
40. Ευρωπαϊκά βραβεία κινηματογράφου: 18 ταινίες που υποστηρίζονται από την ΕΕ 
συγκεντρώνουν 30 υποψηφιότητες 
 
Βρυξέλλες,  8 Δεκεμβρίου 2020 

Η 33η διοργάνωση των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου ξεκινά σήμερα με την έναρξη του 
διαδικτυακού διαγωνισμού «EFAs at Eight» (Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου στις Οκτώ).  
Επί πέντε συνεχόμενες βραδιές, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου θα γιορτάσει τον 
πλούτο του ευρωπαϊκού κινηματογράφου και θα τιμήσει τις υποψήφιες ταινίες. Σε αυτές 
συμπεριλαμβάνονται 18 ταινίες που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη – 
MEDIA», το πρόγραμμα της ΕΕ για τη στήριξη των ευρωπαϊκών βιομηχανιών κινηματογράφου και 
οπτικοακουστικών μέσων.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2343/MEX_
20_2343_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
41. Διαδικτυακή εκδήλωση Speak Date 2020 | 12 - 13 Δεκεμβρίου 2020 
 
Βρυξέλλες,  8 Δεκεμβρίου 2020 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.holocaustremembrance.com/el/resources/working-definitions-charters/o-leitoyrgikos-orismos-toy-antisimitismoy-symfona-me-tin
https://www.holocaustremembrance.com/el/resources/working-definitions-charters/o-leitoyrgikos-orismos-toy-antisimitismoy-symfona-me-tin
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2178
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2343/MEX_20_2343_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2343/MEX_20_2343_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/combating-antisemitism_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/combating-antisemitism_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/combating-antisemitism_en
https://www.europeanfilmawards.eu/en_EN/virtual-efas-2020
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/media-sub-programme-creative-europe
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/media-sub-programme-creative-europe
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2343/MEX_20_2343_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2343/MEX_20_2343_EN.pdf
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Το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και ο Σύλλογος Αποφοίτων «Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών στην Ευρώπη» 
σας προσκαλούν στη διαδικτυακή εκδήλωση Speak Date 2020, το Σάββατο 12 και την Κυριακή 13 
Δεκεμβρίου 2020.  
________________________________________________________________________________ 

42. Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής 

Βρυξέλλες,  8 Δεκεμβρίου 2020 

Η Επιτροπή χαιρετίζει τη πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) μετά το 2020. 
Πρόκειται για τον τέταρτο φάκελο που σχετίζεται με την πολιτική συνοχής, σχετικά με τον οποίο 
ολοκληρώθηκαν οι τριμερείς διαπραγματεύσεις και ο οποίος τελεί εν αναμονή της οριστικής 
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_2333/IP_20_23
33_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείο Συνοχής 
Δράση της πολιτικής συνοχής της ΕΕ κατά του κορονοϊού 
Πλατφόρμα ανοικτών δεδομένων για τη συνοχή και πίνακας αποτελεσμάτων για τη νόσο COVID-19 

Σχέδιο ανάκαμψης 
Μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 & Next Generation EU 
________________________________________________________________________________ 

43. Έκθεση για την Ένωση Ασφάλειας: Διατήρηση της δυναμικής για την υλοποίηση βασικών 
πρωτοβουλιών 

Βρυξέλλες,  9 Δεκεμβρίου 2020 

Η Επιτροπή, εκπληρώνοντας τη δέσμευσή της για τακτική υποβολή εκθέσεων σχετικά με την 
πρόοδο στον τομέα της ασφάλειας, υποβάλλει την πρώτη έκθεση μετά την παρουσίαση της νέας 
στρατηγικής της ΕΕ για την Ένωση Ασφάλειας 2020-2025 τον Ιούλιο. 

Η έκθεση προβάλλει τις δράσεις που έχουν αναληφθεί σε επίπεδο ΕΕ στο πλαίσιο των 4 βασικών 
προτεραιοτήτων: διαχρονικό περιβάλλον ασφάλειας, αντιμετώπιση των εξελισσόμενων απειλών, 
προστασία των Ευρωπαίων από την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα, και ισχυρό 
ευρωπαϊκό οικοσύστημα ασφαλείας. Η έκθεση περιλαμβάνει ευρύ φάσμα στοιχείων που 
αφορούν την πολιτική ασφάλειας, όπως οι δεξιότητες και η ευαισθητοποίηση ή η εκπαίδευση, 
ανταποκρινόμενη στη συνολική κοινωνική προσέγγιση που εισήγαγε η νέα στρατηγική. Το βασικό 
θέμα της είναι η υλοποίηση των συμφωνημένων αποφάσεων, η οποία απαιτεί συνεχείς 
προσπάθειες σε πολιτικό και επιχειρησιακό επίπεδο από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τις 
εθνικές αρχές.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2333/IP_20_2333_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2333/IP_20_2333_EL.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/cohesion-fund/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/coronavirus-response/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/4e2z-pw8r
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/eu-budget-2021-2027_en
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2328/IP_20_23
28_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πρώτη έκθεση προόδου σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την Ένωση Ασφάλειας 
Παράρτημα 1: Κατάσταση ως προς την εφαρμογή της νομοθεσίας για την ασφάλεια 
Παράρτημα 2: Χάρτης πορείας όσον αφορά την εφαρμογή 
Ενημερωτικό δελτίο: Η στρατηγική της ΕΕ για την Ένωση Ασφάλειας — Πρώτη έκθεση προόδου 
Ιστοσελίδα: Στρατηγική της ΕΕ για την Ένωση Ασφάλειας 
________________________________________________________________________________ 

44. Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα: ενδυνάμωση των πολιτών για τη διαμόρφωση μιας 
πιο πράσινης Ευρώπης 

Βρυξέλλες,  9 Δεκεμβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα, μια πρωτοβουλία σε 
επίπεδο ΕΕ με την οποία καλούνται άτομα, κοινότητες και οργανώσεις να συμμετάσχουν σε 
δράσεις για το κλίμα και να οικοδομήσουν μια πιο πράσινη Ευρώπη. Το Σύμφωνο αυτό, που 
αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, παρέχει σε όλους έναν χώρο όπου 
μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες, να συζητούν και να αναλαμβάνουν δράση σχετικά με 
την κλιματική κρίση, καθώς και να συμμετέχουν στο διαρκώς διογκούμενο ευρωπαϊκό κλιματικό 
κίνημα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2323/IP_20_23
23_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα 
Ιστότοπος του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα 
Εναρκτήρια εκδήλωση για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
________________________________________________________________________________ 

45. Θεμελιώδης μετασχηματισμός των μεταφορών: Η Επιτροπή παρουσιάζει το σχέδιό της για 
πράσινη, έξυπνη και οικονομικά προσιτή κινητικότητα 

Βρυξέλλες,  9 Δεκεμβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη «Στρατηγική για βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα», 
συνοδευόμενη από σχέδιο δράσης 82 πρωτοβουλιών που θα καθοδηγήσουν τις εργασίες μας για 
την επόμενη τετραετία. Η εν λόγω στρατηγική θέτει τα θεμέλια για τον τρόπο με τον οποίο 
μπορεί να επιτευχθεί ο πράσινος και ψηφιακός μετασχηματισμός του συστήματος μεταφορών 
της ΕΕ και να καταστεί ανθεκτικότερο σε μελλοντικές κρίσεις. Όπως περιγράφεται στην 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η εφαρμογή της στρατηγικής θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση 
των εκπομπών κατά 90 % έως το 2050, η οποία θα επιτευχθεί μέσω ενός έξυπνου, 
ανταγωνιστικού, ασφαλούς, προσβάσιμου και οικονομικά προσιτού συστήματος μεταφορών. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2328/IP_20_2328_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2328/IP_20_2328_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/communication-first-progress-report-eu-security-union-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/files/first-progress-report-annex-i-status-implementation-legislation-security_en
https://ec.europa.eu/info/files/first-progress-report-annex-ii-implementation-roadmap_en
https://ec.europa.eu/info/files/factsheet-eu-security-union-strategy-first-progress-report_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-security-union-strategy_el
https://europa.eu/climate-pact/system/files/2020-12/20201209%20European%20Climate%20Pact%20Communication.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2323/IP_20_2323_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2323/IP_20_2323_EL.pdf
https://europa.eu/climate-pact/system/files/2020-12/20201209%20European%20Climate%20Pact%20Communication.pdf
https://europa.eu/climate-pact
https://europa.eu/climate-pact/events/launch-event-european-climate-pact
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-mechanism_el
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com20200789.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
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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_2329/IP_20_23
29_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Στρατηγική για βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα 
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής 
Νομοθετικό σχέδιο δράσης 
Ερωτήσεις και απαντήσεις — Στρατηγική για έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα 
Ενημερωτικό δελτίο — Τομέας μεταφορών και κινητικότητας 
Βίντεο 
________________________________________________________________________________ 

46. Ένωση Ασφάλειας: Ένα θεματολόγιο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και μια 
ισχυρότερη Ευρωπόλ με σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ΕΕ 

Βρυξέλλες,  9 Δεκεμβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα νέο θεματολόγιο για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας προκειμένου η ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας και του βίαιου εξτρεμισμού και να ενισχύσει την ανθεκτικότητα της ΕΕ απέναντι 
στις τρομοκρατικές απειλές. Με βάση το έργο που επιτελέστηκε τα τελευταία χρόνια, στόχος του 
θεματολογίου είναι να στηρίξει τα κράτη μέλη ώστε να επιτυγχάνουν καλύτερη πρόβλεψη, 
πρόληψη, προστασία και αντιμετώπιση των τρομοκρατικών απειλών. Η Ευρωπόλ, ο οργανισμός 
της ΕΕ για τη συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου, θα παράσχει καλύτερη 
επιχειρησιακή υποστήριξη στις έρευνες που διενεργούν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο της 
αναθεωρημένης εντολής που προτείνεται. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2326/IP_20_23
26_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση σχετικά με ένα θεματολόγιο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στην ΕΕ: 
πρόβλεψη, πρόληψη, προστασία και αντιμετώπιση 
Πρόταση κανονισμού για την ενίσχυση της εντολής της Ευρωπόλ 
Ενίσχυση της εντολής της Ευρωπόλ — Εκτίμηση επιπτώσεων 
Ενίσχυση της εντολής της Ευρωπόλ — Συνοπτική παρουσίαση της εκτίμησης επιπτώσεων 
Θεματολόγιο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στην ΕΕ και ισχυρότερη εντολή για την 
Ευρωπόλ — Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Δελτίο Τύπου: Στρατηγική της ΕΕ για την Ένωση Ασφάλειας: Συνδέοντας τις κουκίδες σε ένα νέο 
οικοσύστημα ασφάλειας, της 24ης Ιουλίου 2020 
Ένωση Ασφάλειας — Ιστότοπος της Επιτροπής 
________________________________________________________________________________ 

47. Θεματολόγιο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στην ΕΕ και ισχυρότερη εντολή για 
την Ευρωπόλ — Ερωτήσεις και απαντήσεις 

Βρυξέλλες,  9 Δεκεμβρίου 2020 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2329/IP_20_2329_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2329/IP_20_2329_EL.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com20200789.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/swd20200331.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com20200789-annex.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_2330
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_2350
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-200032
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/09122020_communication_commission_european_parliament_the_council_eu_agenda_counter_terrorism_po-2020-9031_com-2020_795_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/09122020_communication_commission_european_parliament_the_council_eu_agenda_counter_terrorism_po-2020-9031_com-2020_795_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/09122020_commission_proposal_regulation_european_parliament_council_european_agency_law_enforcement_cooperation_replacing_regulation_2016-794_po-2020-8998_com-2020_796_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2326/IP_20_2326_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2326/IP_20_2326_EL.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/09122020_communication_commission_european_parliament_the_council_eu_agenda_counter_terrorism_po-2020-9031_com-2020_795_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/09122020_commission_proposal_regulation_european_parliament_council_european_agency_law_enforcement_cooperation_replacing_regulation_2016-794_po-2020-8998_com-2020_796_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/09122020_impact-assessment_swd-2020-543_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/09122020_impact_assessment_summary_swd-2020-544_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2325
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1379
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-security-union-strategy_el
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Γιατί προτείνει η Επιτροπή ένα νέο θεματολόγιο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας;  
Η τρομοκρατία εξακολουθεί να αποτελεί πραγματική και διαρκώς παρούσα απειλή. Όπως 
ανακοινώθηκε στη στρατηγική της ΕΕ για την Ένωση Ασφάλειας 2020-2025, απαιτείται ένα νέο 
θεματολόγιο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
αποτελεσματικά οι εξτρεμιστικές ιδεολογίες, να προληφθεί η ριζοσπαστικοποίηση και να 
προστατευθούν καλύτερα οι δημόσιοι χώροι που αποτελούν στόχους τρομοκρατών, και 
παράλληλα να προωθηθεί η πλήρης εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων και εργαλείων. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_2325/QAN
DA_20_2325_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση σχετικά με ένα θεματολόγιο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στην ΕΕ: 
πρόβλεψη, πρόληψη, προστασία και αντιμετώπιση 
Πρόταση κανονισμού για την ενίσχυση της εντολής της Ευρωπόλ 
Ενίσχυση της εντολής της Ευρωπόλ — Εκτίμηση επιπτώσεων 
Ενίσχυση της εντολής της Ευρωπόλ — Συνοπτική παρουσίαση της εκτίμησης επιπτώσεων 
Δελτίο Τύπου: Ένωση Ασφάλειας: Ένα θεματολόγιο για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και 
μια ισχυρότερη Ευρωπόλ με σκοπό την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ΕΕ 
Δελτίο Τύπου: Στρατηγική της ΕΕ για την Ένωση Ασφάλειας: Συνδέοντας τις κουκίδες σε ένα νέο 
οικοσύστημα ασφάλειας, της 24ης Ιουλίου 2020 
Ένωση Ασφάλειας — Ιστότοπος της Επιτροπής 
________________________________________________________________________________ 
 
48. Δήλωση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά τη 
συνάντησή της με τον Βρετανό Πρωθυπουργό κ. Μπόρις Τζόνσον 
 
Βρυξέλλες,  9 Δεκεμβρίου 2020 

Είχαμε μια ζωντανή και ενδιαφέρουσα συζήτηση για την πρόοδο όλων των εκκρεμών ζητημάτων. 
Κατανοήσαμε σαφώς τις εκατέρωθεν θέσεις. Συνεχίζουν να απέχουν σημαντικά μεταξύ τους. 
Συμφωνήσαμε ότι οι ομάδες θα πρέπει να συνεδριάσουν εκ νέου αμέσως για να προσπαθήσουν 
να επιλύσουν τα βασικά αυτά ζητήματα. 
Θα καταλήξουμε σε μια απόφαση ως το τέλος του Σαββατοκύριακου. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_2373/
STATEMENT_20_2373_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

49. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον κανονισμό για τις βιώσιμες μπαταρίες 

Βρυξέλλες,  10 Δεκεμβρίου 2020 

1. Γιατί υπάρχει ανάγκη για νέα νομοθεσία σχετικά με τις μπαταρίες; 
Οι μπαταρίες αποτελούν βασική τεχνολογία για τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και σε 
μια πιο κυκλική οικονομία. Είναι βασικές για τη βιώσιμη κινητικότητα και συμβάλλουν στον 
φιλόδοξο στόχο της μηδενικής ρύπανσης. Οι μπαταρίες αποτελούν επίσης μέρος της 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/09122020_communication_commission_european_parliament_the_council_eu_agenda_counter_terrorism_po-2020-9031_com-2020_795_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_2325/QANDA_20_2325_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_2325/QANDA_20_2325_EL.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/09122020_communication_commission_european_parliament_the_council_eu_agenda_counter_terrorism_po-2020-9031_com-2020_795_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/09122020_commission_proposal_regulation_european_parliament_council_european_agency_law_enforcement_cooperation_replacing_regulation_2016-794_po-2020-8998_com-2020_796_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/09122020_impact-assessment_swd-2020-543_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/09122020_impact_assessment_summary_swd-2020-544_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2326
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1379
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-security-union-strategy_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_2373/STATEMENT_20_2373_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_2373/STATEMENT_20_2373_EN.pdf
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καθημερινότητάς μας στο σπίτι, καθώς βρίσκονται στις συσκευές της κουζίνας, στο 
τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης ή στα ξυπνητήρια. Η ζήτηση για μπαταρίες θα αυξηθεί ταχέως τα 
επόμενα χρόνια, κυρίως για τα ηλεκτρικά οχήματα που χρησιμοποιούν μπαταρίες για κίνηση, 
γεγονός που καθιστά την αγορά αυτή ολοένα και πιο στρατηγική σε παγκόσμιο επίπεδο. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_2311/QAN
DA_20_2311_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Το δελτίο Τύπου μας - IP/2020/2312 
________________________________________________________________________________ 

50. Πράσινη Συμφωνία: Βιώσιμες μπαταρίες για μια κυκλική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία 

Βρυξέλλες,  10 Δεκεμβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τον εκσυγχρονισμό της ενωσιακής νομοθεσίας για τις 
μπαταρίες, υλοποιώντας την πρώτη πρωτοβουλία της μεταξύ των δράσεων που εξαγγέλθηκαν 
στο νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία. Οι μπαταρίες που είναι πιο βιώσιμες σε όλη τη 
διάρκεια του κύκλου ζωής τους έχουν καίρια σημασία για τους στόχους της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας και συμβάλλουν στη φιλοδοξία για μηδενική ρύπανση που ορίζεται στη 
συμφωνία. Προάγουν την ανταγωνιστική βιωσιμότητα και είναι απαραίτητες για τις οικολογικές 
μεταφορές, την καθαρή ενέργεια και την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας μέχρι το 2050. Η 
πρόταση εξετάζει τα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά ζητήματα που σχετίζονται με 
όλους τους τύπους μπαταριών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2312/IP_20_23
12_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την πρόταση για τις βιώσιμες μπαταρίες 
Ενημερωτικό δελτίο 
Πρόταση κανονισμού για τις μπαταρίες και τα απόβλητα μπαταριών 
________________________________________________________________________________ 

51. Σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο: Η Επιτροπή προτείνει στοχευμένα μέτρα έκτακτης 
ανάγκης, με στόχο την προετοιμασία για πιθανό σενάριο αποχώρησης χωρίς συμφωνία 

Βρυξέλλες,  10 Δεκεμβρίου 2020 

Αν και η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη 
αμοιβαία επωφελούς συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, υπάρχει πλέον σημαντική 
αβεβαιότητα ως προς το κατά πόσον θα υπάρχει συμφωνία την 1η Ιανουαρίου 2021. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε δέσμη μέτρων έκτακτης ανάγκης, τα οποία διασφαλίζουν τη 
βασική αμοιβαία αεροπορική και οδική συνδεσιμότητα μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου 
Βασιλείου, καθώς και τη δυνατότητα αμοιβαίας αλιευτικής πρόσβασης των σκαφών της ΕΕ και 
του Ηνωμένου Βασιλείου στα ύδατα των δύο μερών. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_2311/QANDA_20_2311_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_2311/QANDA_20_2311_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/IP%20%20https:/ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2312
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_420
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2312/IP_20_2312_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2312/IP_20_2312_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2311
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_2359
https://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/
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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_2368/IP_20_23
68_EL.pdf 
Για περισσότερες πληροφορίες 

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά με την εφαρμογή 
περιορισμένων μέτρων έκτακτης ανάγκης ελλείψει συμφωνίας για μελλοντική εταιρική σχέση με 
το Ηνωμένο Βασίλειο 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συμφωνία αποχώρησης 
Σε ετοιμότητα για τη λήξη της μεταβατικής περιόδου 
________________________________________________________________________________ 
 
52. Μάθετε πως εγκρίνονται τα εμβόλια κατά της νόσου COVID-19 στην ΕΕ σε διαδικτυακή 
εκδήλωση με εμπειρογνώμονες από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων 
 
Βρυξέλλες,  10 Δεκεμβρίου 2020 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) θα διοργανώσει διαδικτυακή εκδήλωση για να 
εξηγήσει τις διαδικασίες ανάπτυξης, αξιολόγησης, έγκρισης και παρακολούθησης της ασφάλειας 
των εμβολίων COVID-19 στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του ειδικού ρόλου του ΕΜΑ.  
Θα δώσει επίσης την ευκαιρία στο κοινό και στις ομάδες ενδιαφερομένων να μιλήσουν και να 
μοιραστούν τις ανάγκες τους, τις προσδοκίες τους και τυχόν ανησυχίες, που θα ληφθούν υπόψη 
από τον EMA και το ευρωπαϊκό δίκτυο ρυθμιστικών αρχών φαρμάκων κατά τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων.  
Ειδικότερα, ενημερωθείτε για το πώς λειτουργούν τα εμβόλια, για τα οφέλη των εμβολίων για 
την υγεία, για τη διαδικασία χορήγησης άδειας, για τη μακροπρόθεσμη ασφάλειά τους και για το 
τρέχον χαρτοφυλάκιο της ΕΕ. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2374/MEX_
20_2374_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον νέο δικτυακό τόπο της Επιτροπής σχετικά με 
τον ασφαλή και αποτελεσματικό εμβολιασμό στην ΕΕ.  
________________________________________________________________________________ 
 
53. To Eυρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας χορηγεί 74 εκατ. ευρώ σε τεχνολογίες αιχμής: 
Δύο πρωτοποριακά ερευνητικά προγράμματα (RAMONES, SONICOM) με τη συμμετοχή ΕΚΠΑ 
και ΕΜΠ χρηματοδοτούνται με συνολικά 9,5 εκατ. ευρώ από την ΕΕ 
 
Βρυξέλλες,  10 Δεκεμβρίου 2020 

Στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ) 
επελέγησαν 18 νέα έργα, τα οποία θα λάβουν συνολικά 74 εκατ. ευρώ κατόπιν του τελευταίου 
γύρου αιτήσεων χρηματοδότησης.  
Το ΕΣΚ στηρίζει τους φορείς καινοτομίας, τους επιχειρηματίες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 
κορυφαίους επιστήμονες με στόχο την προώθηση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης της ΕΕ. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2368/IP_20_2368_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2368/IP_20_2368_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/communication-commission-limited-contingency-measures-absence-agreement-future-partnership-united-kingdom
https://ec.europa.eu/info/publications/communication-commission-limited-contingency-measures-absence-agreement-future-partnership-united-kingdom
https://ec.europa.eu/info/publications/communication-commission-limited-contingency-measures-absence-agreement-future-partnership-united-kingdom
https://ec.europa.eu/info/publications/communication-commission-limited-contingency-measures-absence-agreement-future-partnership-united-kingdom
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement_el
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement_el
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_el
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/covid-19-vaccines-development-evaluation-approval-monitoring
https://www.ema.europa.eu/en/glossary/european-medicines-regulatory-network
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_2363
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_2364
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_2364
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_2245
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_2365
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_2244
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2374/MEX_20_2374_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2374/MEX_20_2374_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_el
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=funding
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Τα χρηματοδοτούμενα έργα επελέγησαν ανάμεσα σε 236 υποψηφιότητες. Ο μεγαλύτερος 
αριθμός επιλεγέντων υποψηφίων προέρχεται από την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη 
Γερμανία και την Ιταλία. Οι περισσότερες συμμετοχές προέρχονται από οργανισμούς 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έρευνας, ενώ το 18 % προέρχεται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2374/MEX_
20_2374_EN.pdf 
 
Βρείτε τα 18 επιλεγέντα έργα εδώ : https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-
site/files/fet_proactive_2020.pdf 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/info/news/european-
innovation-council-awards-eu74-million-cutting-edge-technologies-green-and-digital-transitions-
2020-dec-10_en 
________________________________________________________________________________ 

54. Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία για το «Ορίζων Ευρώπη», το επόμενο 
πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ 

Βρυξέλλες,  10 Δεκεμβρίου 2020 

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», το μεγαλύτερο διακρατικό πρόγραμμα που 
υποστηρίζει την έρευνα και την καινοτομία. Το νέο πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ 
θα έχει προϋπολογισμό περίπου 95,5 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027 (τρέχουσες τιμές), εκ 
των οποίων 5,4 δισ. ευρώ (σε τρέχουσες τιμές) από το NextGenerationEU για την τόνωση της 
ανάκαμψης και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ΕΕ στο μέλλον, και 4,5 δισ. ευρώ (σε 
τρέχουσες τιμές) ως συμπληρωματική ενίσχυση. Πρόκειται για αύξηση 30 % σε σχέση με το 
τρέχον πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων 2020» (σύγκριση του προγράμματος 
«Ορίζων Ευρώπη» με το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» για την ΕΕ των 27, σε σταθερές τιμές), 
πράγμα που καθιστά το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας το πλέον φιλόδοξο πρόγραμμα στον 
κόσμο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2345/IP_20_23
45_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
 «Ορίζων Ευρώπη», γενική επισκόπηση (ενημερωτικό δελτίο) 
 Δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας για τον κορονοϊό 
 Ιστοσελίδα του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» 
 Σχέδια αποκατάστασης λειτουργίας 
 Μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 και NextGenerationEU 

________________________________________________________________________________ 
55. Πρόγραμμα «7 Υπό Απειλή» 
Πέντε Νησιά στο Νότιο Αιγαίο (η Αμοργός, η Κίμωλος, τα Κύθηρα, η Σίκινος και η Τήνος) 
συμπεριελήφθησαν στη λίστα των 12 υπό απειλή περιοχών πολιτιστικής κληρονομιάς στην 
Ευρώπη 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2374/MEX_20_2374_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2374/MEX_20_2374_EN.pdf
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/fet_proactive_2020.pdf
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/fet_proactive_2020.pdf
https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/fet_proactive_2020.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/european-innovation-council-awards-eu74-million-cutting-edge-technologies-green-and-digital-transitions-2020-dec-10_en
https://ec.europa.eu/info/news/european-innovation-council-awards-eu74-million-cutting-edge-technologies-green-and-digital-transitions-2020-dec-10_en
https://ec.europa.eu/info/news/european-innovation-council-awards-eu74-million-cutting-edge-technologies-green-and-digital-transitions-2020-dec-10_en
https://ec.europa.eu/info/news/european-innovation-council-awards-eu74-million-cutting-edge-technologies-green-and-digital-transitions-2020-dec-10_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2345/IP_20_2345_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2345/IP_20_2345_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/horizon-europe-eu-research-and-innovation-programme-2021-2027-general-overview_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation_en
https://ec.europa.eu/info/node/71880
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/eu-budget-2021-2027_el
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Χάγη / Λουξεμβούργο, 10 Δεκεμβρίου 2020 
 
Η Europa Nostra - η ευρωπαϊκή φωνή της κοινωνίας των πολιτών αφοσιωμένη στην πολιτιστική 
και φυσική κληρονομιά - και ο εταίρος της, το Ινστιτούτο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, 
ανακοίνωσαν σήμερα τις 12 πιο απειλούμενες περιοχές πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη 
που επιλέχθησαν για το Πρόγραμμα 7 Υπό Απειλή (7 MOST ENDANGERED) του 2021 : 
 
o    Πέντε Νησιά στο Νότιο Αιγαίο, ΕΛΛΑΔΑ 

o    Achensee Steam Cog Railway, Τιρόλο, ΑΥΣΤΡΙΑ 

o    Σύγχρονο Θέατρο, Σόφια, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

o    Νεκροταφείο Mirogoj, Ζάγκρεμπ, ΚΡΟΑΤΙΑ 

o    Εκκλησία του Saint-Denis, Hauts-de-France, ΓΑΛΛΙΑ 

o    Φρούριο Narikala, Τιφλίδα, ΓΕΩΡΓΙΑ 

o    Green Space System, Κολωνία, ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

o    Ο κήπος Giusti, Βερόνα, Ιταλία 

o    Το παλάτι Ca 'Zenobio, Βενετία, ΙΤΑΛΙΑ 

o    Μονή Dečani, KOSOVO * 

o    Κεντρικό Ταχυδρομείο, Σκόπια, ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

o    San Juan de Socueva Παρεκκλήσι και Ερημητήριο, Κανταβρία, ΙΣΠΑΝΙΑ 

 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://www.europanostra.org/12-european-heritage-sites-shortlisted-for-the-7-most-
endangered-programme-2021/ 
________________________________________________________________________________ 

56. Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία σχετικά με το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 

Βρυξέλλες,  11 Δεκεμβρίου 2020 

http://7mostendangered.eu/sites/five-southern-aegean-islands-greece/
http://7mostendangered.eu/sites/achensee-steam-cog-railway-tyrol-austria/
http://7mostendangered.eu/sites/modern-theatre-sofia-bulgaria/
http://7mostendangered.eu/sites/cemetery-complex-of-mirogoj-zagreb-croatia/
http://7mostendangered.eu/sites/church-of-saint-denis-hauts-de-france-france/
http://7mostendangered.eu/sites/narikala-fortress-tbilisi-georgia/
http://7mostendangered.eu/sites/green-space-system-cologne-germany/
http://7mostendangered.eu/sites/the-giusti-garden-verona-italy/
http://7mostendangered.eu/sites/the-ca-zenobio-palace-venice-italy/
http://7mostendangered.eu/sites/decani-monastery-kosovo/
http://7mostendangered.eu/sites/central-post-office-in-skopje-north-macedonia/
http://7mostendangered.eu/sites/san-juan-de-socueva-chapel-and-hermitage-cantabria-spain/
https://www.europanostra.org/12-european-heritage-sites-shortlisted-for-the-7-most-endangered-programme-2021/
https://www.europanostra.org/12-european-heritage-sites-shortlisted-for-the-7-most-endangered-programme-2021/
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Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για ένα νέο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης 
(ΤΔΜ). Με τη συμφωνία αυτή, όλα τα μέσα που σχετίζονται με την πολιτική συνοχής έχουν πλέον 
συμφωνηθεί, και βρίσκονται 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_2354/IP_20_23
54_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
Σχέδιο ανάκαμψης 
Μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 και NextGenerationEU 
Πλατφόρμα ανοικτών δεδομένων για τη συνοχή 
Εργαλειοθήκη για τις μεταβάσεις βιωσιμότητας στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή 
________________________________________________________________________________ 

57. Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 

Βρυξέλλες,  11 Δεκεμβρίου 2020 

H Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με το νέο Ευρωπαϊκό Σώμα 
Αλληλεγγύης (2021-2027). Οι τριμερείς διαπραγματεύσεις έχουν πλέον ολοκληρωθεί και 
αναμένεται η τελική έγκριση των νομικών κειμένων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 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_2385/IP_20_23
85_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 
Σχέδιο ανάκαμψης 
Μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 και NextGenerationEU 
________________________________________________________________________________ 

58. Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία σχετικά με το Κέντρο και το Δίκτυο 
Ικανοτήτων Κυβερνοασφάλειας 

Βρυξέλλες,  11 Δεκεμβρίου 2020 

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία, υπό την προϋπόθεση της επίσημης 
έγκρισης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ, σχετικά με το Κέντρο και το 
Δίκτυο Ικανοτήτων Κυβερνοασφάλειας, πρωτοβουλία που αποσκοπεί στη βελτίωση και την 
ενίσχυση των τεχνολογικών και βιομηχανικών ικανοτήτων κυβερνοασφάλειας της ΕΕ και στη 
δημιουργία ασφαλούς επιγραμμικού περιβάλλοντος. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2354/IP_20_2354_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2354/IP_20_2354_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-mechanism_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/eu-budget-2021-2027_en
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guidelines/2020/supporting-sustainability-transitions-under-the-european-green-deal-with-cohesion-policy-toolkit-for-national-and-regional-decision-makers
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2385/IP_20_2385_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2385/IP_20_2385_EL.pdf
https://europa.eu/youth/solidarity_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/eu-budget-2021-2027_el
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Το Κέντρο Ικανοτήτων Κυβερνοασφάλειας, που θα βρίσκεται στο Βουκουρέστι, και το Δίκτυο 
Εθνικών Κέντρων Συντονισμού στοχεύουν στην ενίσχυση των ευρωπαϊκών ικανοτήτων 
κυβερνοασφάλειας, προστατεύοντας την οικονομία και την κοινωνία μας από κυβερνοεπιθέσεις, 
διατηρώντας και προωθώντας την ερευνητική αριστεία και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα 
του κλάδου της Ένωσης στον τομέα αυτό. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2384/IP_20_23
84_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Πρόταση για ένα ευρωπαϊκό δίκτυο και κέντρο ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας 
Βασικές ερωτήσεις σχετικά με την πρόταση για ένα ευρωπαϊκό δίκτυο και κέντρο ικανοτήτων 
στον τομέα της κυβερνοασφάλειας 
Το Ευρωπαϊκό βιομηχανικό, τεχνολογικό και ερευνητικό κέντρο ικανοτήτων στον τομέα της 
κυβερνοασφάλειας 
Σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την κυβερνοασφάλεια 
Δίκτυο Κυβερνοϊκανοτήτων 
Δελτίο Tύπου (2016) - Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογράφει συμφωνία με τον κλάδο της 
κυβερνοασφάλειας και εντείνει τις προσπάθειες αντιμετώπισης των κυβερνοαπειλών 
________________________________________________________________________________ 
 
59. Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2021: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργεί άμεσα για να 
εξασφαλίσει έγκαιρη έγκριση 

Βρυξέλλες,  11 Δεκεμβρίου 2020 

Κατόπιν της συμφωνίας που επετεύχθη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επί του μακροπρόθεσμου 
προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 και του προσωρινού μέσου ανάκαμψης 
NextGenerationEU, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε δεύτερο σχέδιο προϋπολογισμού για το 
2021.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2389/MEX_
20_2389_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
60. Κορονοϊός: Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την υπό όρους άδεια κυκλοφορίας 
εμβολίων 

Βρυξέλλες,  11 Δεκεμβρίου 2020 

Η Επιτροπή διαπραγματεύεται εντατικά με στόχο τη δημιουργία ενός διαφοροποιημένου 
χαρτοφυλακίου εμβολίων σε δίκαιες τιμές και μέχρι στιγμής έχει εξασφαλίσει συμφωνίες με έξι 
πολλά υποσχόμενους φορείς ανάπτυξης εμβολίων.  
Η ΕΕ διαθέτει ένα ειδικό ρυθμιστικό εργαλείο για την αντιμετώπιση απειλών κατά της δημόσιας 
υγείας, όπως η τρέχουσα πανδημία, το οποίο καθιστά δυνατή την ταχεία διαθεσιμότητα των 
φαρμάκων ώστε να χρησιμοποιούνται σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2384/IP_20_2384_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2384/IP_20_2384_EL.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/proposal-european-cybersecurity-competence-network-and-centre
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/faq/key-questions-proposal-european-cybersecurity-competence-network-and-centre
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/faq/key-questions-proposal-european-cybersecurity-competence-network-and-centre
https://ec.europa.eu/digital-single-market/european-cybersecurity-industrial-technology-and-research-competence-centre
https://ec.europa.eu/digital-single-market/european-cybersecurity-industrial-technology-and-research-competence-centre
https://cybercompetencenetwork.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_16_2321
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2389/MEX_20_2389_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2389/MEX_20_2389_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_2244
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2389/MEX_
20_2389_EN.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον νέο ιστότοπο της Επιτροπής για τον ασφαλή 
και αποτελεσματικό εμβολιασμό στην ΕΕ, ενώ πληροφορίες σχετικά με τις θεραπείες και τα 
εμβόλια για τη νόσο COVID-19 είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο του EMA. 
________________________________________________________________________________ 
 
61. Ένωση Ασφάλειας: η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία για την αφαίρεση 
τρομοκρατικού περιεχομένου από το διαδίκτυο 

Βρυξέλλες,  11 Δεκεμβρίου 2020 

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση κανονισμού για την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο.  
Μόλις εγκριθεί, ο εν λόγω κανονισμός θα διασφαλίσει ότι οι διαδικτυακές πλατφόρμες θα έχουν 
πιο ενεργό ρόλο στον εντοπισμό τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο και ότι αυτό το 
περιεχόμενο θα αφαιρείται εντός το πολύ μίας ώρας. Χάρη στη συμφωνία, μπορεί να 
αντιμετωπιστεί η διάδοση εξτρεμιστικών ιδεολογιών στο διαδίκτυο, γεγονός που είναι ζωτικής 
σημασίας για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και την πρόληψη των επιθέσεων. Οι 
κανόνες αυτοί αποτελούν ουσιαστικό μέρος του θεματολογίου της ΕΕ για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας που παρουσίασε η Επιτροπή.  
 
Λεπτομερές δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο  : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_2372/IP_20_2
372_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
62. Ο Αντιπρόεδρος Σχοινάς και η Επίτροπος Γιούανσον θα συμμετάσχουν σε άτυπη 
βιντεοδιάσκεψη των υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων στις 14 Δεκεμβρίου 

Βρυξέλλες,  11 Δεκεμβρίου 2020 

Ο κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος αρμόδιος για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου 
ζωής μας, και η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων κ. Ίλβα Γιούανσον θα συμμετάσχουν στις 14 
Δεκεμβρίου σε άτυπη βιντεοδιάσκεψη των υπουργών Εσωτερικών.  
Η διάσκεψη θα αρχίσει με ενημέρωση από τη γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου σχετικά με τις 
διαπραγματεύσεις επί της πρότασης κανονισμού για την πρόληψη της διάδοσης τρομοκρατικού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο, θέμα επί του οποίου χθες επετεύχθη πολιτική συμφωνία μεταξύ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2389/MEX_
20_2389_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

63. Η Επιτροπή χαιρετίζει την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για το πρόγραμμα Erasmus+ 

Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2020 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2389/MEX_20_2389_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2389/MEX_20_2389_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_en
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines-covid-19
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A52018PC0640
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2326
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2326
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2372
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_2372/IP_20_2372_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_2372/IP_20_2372_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2372
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2389/MEX_20_2389_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2389/MEX_20_2389_EN.pdf
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Η Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με το νέο πρόγραμμα 
Erasmus+ (2021-2027). Οι τριμερείς διαπραγματεύσεις έχουν πλέον ολοκληρωθεί, εν αναμονή 
της τελικής έγκρισης των νομικών κειμένων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 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_2317/IP_20_23
17_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Erasmus+ 
Σχέδιο ανάκαμψης 
Μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 και NextGenerationEU 
________________________________________________________________________________ 

64. Η Επιτροπή χαιρετίζει την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για το πρόγραμμα «Ψηφιακή 
Ευρώπη» ύψους 7,5 δισ. ευρώ 

Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2020 

Η Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με το πρώτο πρόγραμμα της ΕΕ 
που αποσκοπεί στην επιτάχυνση της ανάκαμψης και στην προώθηση του ψηφιακού 
μετασχηματισμού της Ευρώπης. Οι τριμερείς διαπραγματεύσεις έχουν πλέον ολοκληρωθεί και 
αναμένεται η τελική έγκριση των νομικών κειμένων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 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_2406/IP_20_24
06_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Περισσότερα για το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» 
Ενημερωτικό δελτίο 
Ο ψηφιακός τομέας αναδεικνύεται στον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ 
Μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 και NextGenerationEU 
Σχέδιο ανάκαμψης 
Ορίζων Ευρώπη 
________________________________________________________________________________ 

65. Η Επιτροπή χαιρετίζει την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για το πρόγραμμα «Δημιουργική 
Ευρώπη» 

Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2020 

Η Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με το νέο πρόγραμμα 
«Δημιουργική Ευρώπη» (2021-2027). Οι τριμερείς διαπραγματεύσεις έχουν πλέον ολοκληρωθεί, 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2317/IP_20_2317_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2317/IP_20_2317_EL.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/eu-budget-2021-2027_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2406/IP_20_2406_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2406/IP_20_2406_EL.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/europe-investing-digital-digital-europe-programme
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/678976
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/2021-2027-multiannual-financial-framework-digital-shines-through-eus-long-term-budget
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/eu-budget-2021-2027_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_2345
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εν αναμονή της τελικής έγκρισης των νομικών κειμένων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 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_2405/IP_20_24
05_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δημιουργική Ευρώπη 
Σχέδιο ανάκαμψης 
Μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 και NextGenerationEU 
________________________________________________________________________________ 
 
66. Η Επιτροπή εγκαινιάζει την εφαρμογή Re-open EU για κινητές συσκευές, παρέχοντας 
τακτικές ενημερώσεις για τα σχετικά με τον κορονοϊό μέτρα για την υγεία, την ασφάλεια και τα 
ταξίδια σε ολόκληρη την Ευρώπη 
 
Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2020 
 
Η Επιτροπή εγκαινίασε την εφαρμογή Re-open EU για κινητές συσκευές, που είναι διαθέσιμη 
δωρεάν για τηλέφωνα Android και iOS. 
Η έναρξη της λειτουργίας της εφαρμογής έρχεται σε συνέχεια της επιτυχημένης διαδικτυακής 
πλατφόρμας Re-open EU, η οποία δέχθηκε σχεδόν 8 εκατομμύρια επισκέψεις από την έναρξη 
λειτουργίας της στα μέσα Ιουνίου.  
Το Re-open EU είναι υπηρεσία μιας στάσης που παρέχει ολοκληρωμένες και επικαιροποιημένες 
πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας, τα μέτρα ασφάλειας και τα ταξιδιωτικά μέτρα 
σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την 
Ελβετία.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2414/MEX_
20_2414_EN.pdf 
Οι πληροφορίες του RE-open EU παραμένουν εύκολα προσβάσιμες μέσω της διαδικτυακής 
πλατφόρμας: https://reopen.europa.eu/el/.  
________________________________________________________________________________ 

67. Πράξη για τις ψηφιακές αγορές: Διασφάλιση δίκαιων και ανοικτών ψηφιακών αγορών 

Βρυξέλλες,  15 Δεκεμβρίου 2020 

Τι είναι η πράξη για τις ψηφιακές αγορές; 
Η πράξη για τις ψηφιακές αγορές θεσπίζει κανόνες για τις πλατφόρμες που ενεργούν ως 
«ρυθμιστές πρόσβασης» στον ψηφιακό τομέα. Πρόκειται για πλατφόρμες με σημαντικό 
αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά, που λειτουργούν ως σημαντικές ψηφιακές πύλες για τους 
επιχειρηματικούς χρήστες ώστε αυτοί να προσεγγίσουν τους πελάτες τους και διαθέτουν, ή 
προβλέπεται ότι θα διαθέτουν, παγιωμένη και διαρκή θέση. Τα χαρακτηριστικά αυτά μπορούν να 
τους παράσχουν την εξουσία να ενεργούν ως ιδιωτικοί φορείς θέσπισης κανόνων και να θέτουν 
φραγμούς μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών. 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2405/IP_20_2405_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2405/IP_20_2405_EL.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/eu-budget-2021-2027_el
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.europa.publications.reopeneu
https://apps.apple.com/us/app/re-open-eu/id1531322447
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2414/MEX_20_2414_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2414/MEX_20_2414_EN.pdf
https://reopen.europa.eu/el/
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_2349/QAN
DA_20_2349_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

68. Η Επιτροπή προτείνει αναθεωρημένους κανόνες για τις διασυνοριακές ενεργειακές 
υποδομές, σε ευθυγράμμιση με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 

Βρυξέλλες,  15 Δεκεμβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για την αναθεώρηση των κανόνων της ΕΕ για τα 
διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της ενέργειας (κανονισμός ΔΕΔ-Ε), για καλύτερη στήριξη του 
εκσυγχρονισμού των διασυνοριακών ενεργειακών υποδομών της Ευρώπης και την επίτευξη των 
στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η πρόοδος της Ευρώπης προς μια κλιματικά 
ουδέτερη οικονομία που θα τροφοδοτείται από καθαρή ενέργεια απαιτεί νέες υποδομές, 
προσαρμοσμένες στις νέες τεχνολογίες. Η πολιτική ΔΕΔ-Ε στηρίζει τον εν λόγω μετασχηματισμό 
μέσω έργων κοινού ενδιαφέροντος (ΕΚΕ), τα οποία πρέπει να συμβάλουν στην επίτευξη των 
στόχων της ΕΕ για μείωση των εκπομπών για το 2030 και στην επίτευξη της κλιματικής 
ουδετερότητας έως το 2050. Ο αναθεωρημένος κανονισμός θα εξακολουθήσει να διασφαλίζει ότι 
τα νέα έργα ανταποκρίνονται στους στόχους ολοκλήρωσης της αγοράς, ανταγωνιστικότητας και 
ασφάλειας εφοδιασμού. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2394/IP_20_23
94_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον αναθεωρημένο κανονισμό ΔΕΔ-Ε 
Ενημερωτικό δελτίο για τον αναθεωρημένο κανονισμό ΔΕΔ-Ε 
Πρόταση για την αναθεώρηση του κανονισμού ΔΕΔ-Ε 
Παραρτήματα της πρότασης για την αναθεώρηση του κανονισμού ΔΕΔ-Ε 
Ιστοσελίδα για τα έργα κοινού ενδιαφέροντος 
________________________________________________________________________________ 

69. Έκθεση για την ιθαγένεια της ΕΕ: ενδυνάμωση των πολιτών και προστασία των 
δικαιωμάτων τους 

Βρυξέλλες,  15 Δεκεμβρίου 2020 

Η Επιτροπή δημοσίευσε την έκθεση του 2020 για την ιθαγένεια της ΕΕ, η οποία καταγράφει την 
πρόοδο που έχει σημειωθεί στον τομέα της ιθαγένειας της ΕΕ μετά την τελευταία έκθεση, το 
2017. Η έκθεση καθορίζει επίσης νέες προτεραιότητες και δράσεις για την ενδυνάμωση των 
πολιτών της ΕΕ, όπως η επικαιροποίηση των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για την ελεύθερη 
κυκλοφορία, λαμβάνοντας υπόψη τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την πανδημία COVID-19. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2395/IP_20_23
95_EL.pdf 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_2349/QANDA_20_2349_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_2349/QANDA_20_2349_EL.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/revised_ten-e_regulation_.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_19_6691
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2394/IP_20_2394_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2394/IP_20_2394_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_2393
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_2412
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/revised_ten-e_regulation_.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/annexes_to_the_revised_ten-e_regulation.pdf
https://ec.europa.eu/energy/topics/infrastructure/projects-common-interest_el
https://ec.europa.eu/info/files/eu-citizenship-report-2020_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2395/IP_20_2395_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2395/IP_20_2395_EL.pdf
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Περισσότερες πληροφορίες 
Έκθεση του 2020 για την ιθαγένεια της ΕΕ 
Έκθεση του 2020 για την ιθαγένεια της ΕΕ — Ενημερωτικό δελτίο 
Έκθεση της δημόσιας διαβούλευσης για τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιθαγένεια της ΕΕ 
— 2020 
Αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης του 2020 για τα δικαιώματα που απορρέουν από την 
ιθαγένεια της ΕΕ — ενημερωτικό δελτίο 
Ιστοσελίδα για την ιθαγένεια της Ένωσης 
________________________________________________________________________________ 

70. Μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή: η Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες για τις 
ψηφιακές πλατφόρμες 

Βρυξέλλες,  15 Δεκεμβρίου 2020 

Η Επιτροπή πρότεινε μια φιλόδοξη μεταρρύθμιση του ψηφιακού χώρου, ένα ολοκληρωμένο 
σύνολο νέων κανόνων για όλες τις ψηφιακές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης, των επιγραμμικών αγορών και άλλων επιγραμμικών πλατφορμών που 
δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση: την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες και την 
πράξη για τις ψηφιακές αγορές. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2347/IP_20_23

47_EL.pdf 

 

Για περισσότερες πληροφορίες 

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την πράξη για τις ψηφιακές αγορές 
Σελίδα πληροφοριών: Η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες 
Σελίδα πληροφοριών: Η πράξη για τις ψηφιακές αγορές 
Αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες 
Αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με το νέο εργαλείο στον τομέα του 
ανταγωνισμού 
Ιστότοπος για τις αντιμονοπωλιακές διαδικασίες 
Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη δημοκρατία 
Πολιτικές κατευθύνσεις της Προέδρου φον ντερ Λάιεν 
Φυλλάδιο – Πώς οι επιγραμμικές πλατφόρμες διαμορφώνουν τις ζωές και τις επιχειρήσεις μας; 
________________________________________________________________________________ 

71. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Η αναθεώρηση του κανονισμού ΔΕΔ-Ε 

Βρυξέλλες,  15 Δεκεμβρίου 2020 

1. Τι είναι ο κανονισμός ΔΕΔ-Ε και ποια είναι τα κυριότερα πλεονεκτήματά του;  
Ο κανονισμός ΔΕΔ-Ε, όταν εκδόθηκε το 2013, καθιέρωσε μια νέα προσέγγιση στον διασυνοριακό 
σχεδιασμό των ενεργειακών υποδομών. Συγκέντρωσε ενδιαφερόμενους σε περιφερειακές 
ομάδες προκειμένου να επιλέξουν και να υλοποιήσουν έργα κοινού ενδιαφέροντος (ΕΚΕ) τα 
οποία συνδέουν ενεργειακά δίκτυα των κρατών μελών, καθώς και περιοχές επί του παρόντος 

https://ec.europa.eu/info/files/eu-citizenship-report-2020_el
https://ec.europa.eu/info/files/eu-citizenship-report-2020-factsheet_en
https://ec.europa.eu/info/files/results-public-consultation-eu-citizenship-rights-2020_en
https://ec.europa.eu/info/files/results-public-consultation-eu-citizenship-rights-2020_en
https://ec.europa.eu/info/files/results-public-consultation-eu-citizenship-rights-2020_en
https://ec.europa.eu/info/files/results-public-consultation-eu-citizenship-rights-2020_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/eu-citizenship_en#eucitizenshipreports
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2347/IP_20_2347_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2347/IP_20_2347_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/QANDA_20_2348
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/QANDA_20_2349
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-markets-act-ensuring-fair-and-open-digital-markets_el
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/696628
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12416-New-competition-tool/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12416-New-competition-tool/public-consultation
https://ec.europa.eu/competition/antitrust/overview_en.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2250
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_el.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/how-do-online-platforms-shape-our-lives-and-businesses-brochure
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=celex%3A32013R0347


12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 - 43 
 

απομονωμένες από τις ευρωπαϊκές αγορές ενέργειας, ενισχύουν τις υφιστάμενες διασυνοριακές 
διασυνδέσεις και συμβάλλουν στην ενσωμάτωση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_2393/QAN
DA_20_2393_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο τύπου - Η Επιτροπή προτείνει αναθεωρημένους κανόνες για τις διασυνοριακές 
ενεργειακές υποδομές, στο πνεύμα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας 
Ενημερωτικό δελτίο για τον αναθεωρημένο κανονισμό ΔΕΔ-Ε 
________________________________________________________________________________ 

72. Πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες – Ερωτήσεις και απαντήσεις 

Βρυξέλλες,  15 Δεκεμβρίου 2020 

Ευρετήριο 

1. Γενικές πληροφορίες σχετικά με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες 
2. Αντίκτυπος της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες στους χρήστες 
3. Αντίκτυπος της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες στις επιχειρήσεις 
4. Αντίκτυπος της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες στα κράτη μέλη 

  
1. Γενικές πληροφορίες σχετικά με την πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες 

Τι είναι η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες; 
Η πράξη για τις ψηφιακές υπηρεσίες ρυθμίζει τις υποχρεώσεις των ψηφιακών υπηρεσιών που 
ενεργούν ως ενδιάμεσοι στο πλαίσιο του ρόλου που διαδραματίζουν στη σύνδεση των 
καταναλωτών με αγαθά, υπηρεσίες και περιεχόμενο. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_2348/QAN
DA_20_2348_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

73. Η Επιτροπή χαιρετίζει την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για το πρόγραμμα «Η ΕΕ για την 
υγεία» (EU4Health) 

Βρυξέλλες,  15 Δεκεμβρίου 2020 

Η Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για το νέο, φιλόδοξο πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία». Το 
πρόγραμμα «Η ΕΕ για την υγεία» θα συμβάλει σημαντικά στην ανάκαμψη κατά την μετά τη νόσο 
COVID-19 εποχή, βελτιώνοντας την υγεία του πληθυσμού της ΕΕ, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα 
των συστημάτων υγείας και προωθώντας την καινοτομία στον τομέα της υγείας. Θα συμβάλει 
επίσης στην κάλυψη των κενών που αποκάλυψε η κρίση COVID-19 και θα διασφαλίσει ότι τα 
συστήματα υγείας της ΕΕ θα είναι ισχυρότερα, αν κληθούν να αντιμετωπίσουν νέες απειλές κατά 
της υγείας, στο πλαίσιο μιας μελλοντικής εύρωστης Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_2393/QANDA_20_2393_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_2393/QANDA_20_2393_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2394
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_2412
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_2348#1
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_2348#2
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_2348#3
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_2348#4
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_2348/QANDA_20_2348_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_2348/QANDA_20_2348_EL.pdf
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2420/IP_20_24
20_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Χρηματοδότηση EU4Health 
Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας 
________________________________________________________________________________ 

74. Η «Ομάδα Ευρώπη» (Team Europe) συνεισφέρει 500 εκατ. ευρώ στην πρωτοβουλία COVAX 
για την παροχή ενός δισεκατομμυρίου δόσεων εμβολίων κατά της νόσου COVID-19 σε χώρες 
χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος 

Βρυξέλλες,  15 Δεκεμβρίου 2020 

Η δίκαιη και ισότιμη πρόσβαση σε ένα αποτελεσματικό εμβόλιο κατά της νόσου COVID-19, 
ανεξαρτήτως εισοδήματος, για εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρη την Αφρική, την Ασία, την 
Καραϊβική και τον Ειρηνικό, καθώς και στις ανατολικές και νότιες γειτονικές χώρες της Ευρώπης, 
κατέστη δυνατή μέσω μιας νέας ευρωπαϊκής χρηματοδοτικής στήριξης ύψους 500 εκατ. ευρώ για 
την παγκόσμια πρωτοβουλία εμβολιασμού COVAX. Η συμμετοχή της «Ομάδας Ευρώπη» θα 
επιταχύνει τις παγκόσμιες προσπάθειες για τον έλεγχο της πανδημίας και την ταχύτερη διανομή 
ενός αποτελεσματικού εμβολίου, μόλις αυτό καταστεί διαθέσιμο. 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ενέκρινε χρηματοδότηση ύψους 400 εκατ. ευρώ για τη 
στήριξη της συμμετοχής οικονομιών χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος στη συμφωνία/δέσμευση 
της Συμμαχίας για τα Εμβόλια για μελλοντική αγορά εμβολίων κατά της COVID-19 (COVAX AMC). 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2262/IP_20_22
62_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

75. Η Επιτροπή χαιρετίζει την τελική συμφωνία για την ποιότητα του νερού και την πρόσβαση 
σε πόσιμο νερό 

Βρυξέλλες,  16 Δεκεμβρίου 2020 

Η Επιτροπή χαιρετίζει την έκδοση της αναθεωρημένης οδηγίας για το πόσιμο νερό από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη σύνοδο ολομέλειας χθες το απόγευμα. Η νέα οδηγία εγγυάται 
ασφαλέστερη πρόσβαση στο νερό για όλους τους Ευρωπαίους. Ταυτόχρονα, θα διασφαλίσει τα 
υψηλότερα πρότυπα στον κόσμο για το πόσιμο νερό, σύμφωνα με τη φιλοδοξία μηδενικής 
ρύπανσης για ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από τοξικές ουσίες που εξαγγέλθηκε στην 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Η συμφωνία βασίζεται στην πρόταση που παρουσίασε η 
Επιτροπή τον Φεβρουάριο του 2018, ως άμεση συνέχεια στην πρώτη μέχρι σήμερα επιτυχημένη 
ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών «Right2Water» (δικαίωμα στο νερό). 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2417/IP_20_24
17_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2420/IP_20_2420_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2420/IP_20_2420_EL.pdf
https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union_el
https://www.gavi.org/covax-facility
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/eu-global-response-covid-19_en
https://www.gavi.org/gavi-covax-amc
https://www.gavi.org/gavi-covax-amc
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2262/IP_20_2262_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2262/IP_20_2262_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_18_429
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_18_429
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2012/000003_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2417/IP_20_2417_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2417/IP_20_2417_EL.pdf
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76. Erasmus+ και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης: επενδύοντας στις μελλοντικές γενιές της 
Ευρώπης 

Βρυξέλλες,  16 Δεκεμβρίου 2020 

Η Επιτροπή δημοσίευσε την ετήσια έκθεση του Erasmus+ για το 2019, η οποία καταδεικνύει ότι 
το πρόγραμμα έχει επιτύχει πλήρως τους στόχους του για το έτος, με εξαιρετικά επίπεδα 
υλοποίησης και αποδοτική χρήση των κονδυλίων. Ο συνολικός προϋπολογισμός για το 
πρόγραμμα Erasmus+ αυξάνεται κάθε χρόνο. Το 2019 ανήλθε σε 3,37 δισ. ευρώ —κατά 547 εκατ. 
ευρώ αυξημένος σε σύγκριση με το 2018, δηλαδή κατά 20 %. Με τον εν λόγω προϋπολογισμό, το 
Erasmus+ στήριξε σχεδόν 940.000 μαθησιακές δραστηριότητες στο εξωτερικό και χρηματοδότησε 
περίπου 25.000 έργα και 111.000 οργανώσεις. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2422/IP_20_24

22_EL.pdf 

 

Για περισσότερες πληροφορίες 

Ερωτήσεις και απαντήσεις για το Erasmus+ 
Ετήσια έκθεση του Erasmus+, συμπεριλαμβανομένων ειδικών ανά χώρα ενημερωτικών δελτίων 
Έκθεση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης 
Ερωτήσεις και απαντήσεις για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 
________________________________________________________________________________ 

77. Αντιμετώπιση του κορονοϊού: Αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) ώστε 
οι τράπεζες να μπορέσουν να στηρίξουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις της ΕΕ 

Βρυξέλλες, 16 Δεκεμβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στρατηγική για την πρόληψη της μελλοντικής συσσώρευσης 
μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως αποτέλεσμα της 
κρίσης του κορονοϊού. Στόχος της στρατηγικής είναι να εξασφαλίζει ότι τα νοικοκυριά και οι 
επιχειρήσεις της ΕΕ εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση που χρειάζονται. 

Οι τράπεζες διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στον μετριασμό των επιπτώσεων της κρίσης του 
κορονοϊού, διατηρώντας τη χρηματοδότηση της οικονομίας. Η χρηματοδότηση της οικονομίας 
είναι καίριας σημασίας για τη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης της ΕΕ. Δεδομένου του 
αντικτύπου του κορονοϊού στην οικονομία της ΕΕ, ο όγκος των ΜΕΔ αναμένεται να αυξηθεί σε 
ολόκληρη την ΕΕ, αν και ο χρόνος εκδήλωσης και το μέγεθος αυτής της αύξησης εξακολουθούν να 
είναι αβέβαια. Ανάλογα με την ταχύτητα ανάκαμψης της οικονομίας της ΕΕ από την κρίση του 
κορονοϊού, η ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών — και, με τη σειρά της, η 
δανειοδοτική τους ικανότητα — θα μπορούσαν να επιδεινωθούν. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2422/IP_20_2422_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2422/IP_20_2422_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/QANDA_20_2447
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/statistics_el
https://europa.eu/youth/solidarity/publications_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/QANDA_20_2448
https://ec.europa.eu/info/publications/201216-non-performing-loans-action-plan_en
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2375/IP_20_23

75_EL.pdf 

 

Για περισσότερες πληροφορίες 

Ανακοίνωση της Επιτροπής 
Πρόταση οδηγίας για τους διαχειριστές πιστώσεων, τους αγοραστές πιστώσεων και την ανάκτηση 
εξασφαλίσεων 
ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ της Επιτροπής - Σχέδιο στρατηγικής ΕΔΠΣ που συνοδεύει την 
ανακοίνωση της Επιτροπής – 
Δεύτερη έκθεση προόδου σχετικά με τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Ευρώπη 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
________________________________________________________________________________ 

78. Νέα στρατηγική της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια και νέοι κανόνες για την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας των φυσικών και ψηφιακών κρίσιμων οντοτήτων 

Βρυξέλλες,  16 Δεκεμβρίου 2020 

Η Επιτροπή και ο ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφαλείας παρουσιάζουν μια νέα στρατηγική της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια. Ως βασική 
συνιστώσα της στρατηγικής για τη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης, του 
σχεδίου ανάκαμψης για την Ευρώπη και της στρατηγικής της ΕΕ για την Ένωση Ασφάλειας, η 
στρατηγική για την κυβερνοασφάλεια θα ενισχύσει τη συλλογική ανθεκτικότητα της Ευρώπης 
έναντι των κυβερνοαπειλών και θα διασφαλίσει ότι όλοι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα 
μπορούν να επωφεληθούν πλήρως από αξιόπιστες υπηρεσίες και αξιόπιστα ψηφιακά εργαλεία.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2391/IP_20_23

91_EL.pdf 

 

Περισσότερες πληροφορίες 

Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τη νέα στρατηγική της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια 
Ενημερωτικό δελτίο για την πρόταση οδηγίας σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο 
κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την Ένωση (αναθεωρημένη οδηγία NIS) 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την κυβερνοασφάλεια: εξωτερική δράση της ΕΕ 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Νέα στρατηγική της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια και νέοι κανόνες για 
την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των φυσικών και ψηφιακών κρίσιμων οντοτήτων 
Πρόταση οδηγίας σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη 
την Ένωση (αναθεωρημένη οδηγία NIS ή «NIS 2») 
Πρόταση οδηγίας σχετικά με την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων (βλ. επίσης το 
παράρτημα 1 της πρότασης, καθώς και την εκτίμηση επιπτώσεων και την περίληψή της) 
Ευρωπαϊκή Ένωση Ασφάλειας 
Αποτελέσματα των ανοικτών διαβουλεύσεων σχετικά με την οδηγία NIS 
Εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με την αναθεωρημένη οδηγία NIS («NIS 2») 
Περισσότερα για την κυβερνοασφάλεια 
Περισσότερα για την οδηγία NIS   
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2375/IP_20_2375_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2375/IP_20_2375_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/201216-non-performing-loans-action-plan_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/ALL/?uri=CELEX%3A52018PC0135
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/el/ALL/?uri=CELEX%3A52018PC0135
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=SWD:2018:72:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=SWD:2018:72:FIN
https://ec.europa.eu/info/publications/180314-non-performing-loans-progress-report_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2376
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/697293
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europe-digital-future_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-security-union_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2391/IP_20_2391_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2391/IP_20_2391_EL.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/696980
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/697104
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/90593/cybersecurity-eu-external-action_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_2392
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/696976
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/15122020_proposal_directive_resilience_critical_entities_com-2020-829_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/15122020_proposal_directive_resilience_critical_entities_annex-1_com-2020-829-1_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/15122020_proposal_directive_resilience_critical_entities_impact_assessment_swd-2020-358_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/15122020_proposal_directive_resilience_critical_entities_impact_assessment_summary_swd-2020-359_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-security-union_el
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/697291
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/697292
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/cyber-security
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/network-and-information-security-nis-directive
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79. Νέα στρατηγική της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια και νέοι κανόνες για την ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας των φυσικών και ψηφιακών κρίσιμων οντοτήτων — Ερωτήσεις και απαντήσεις 

Βρυξέλλες,  16 Δεκεμβρίου 2020 

Ευρετήριο 

1. Στρατηγική της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια για την ψηφιακή δεκαετία 
2. Πρόταση οδηγίας σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο κυβερνοασφάλειας σε 

ολόκληρη την Ένωση («NIS 2») 
3. Έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο της σύστασης της Επιτροπής για την κυβερνοασφάλεια 

δικτύων 5G 
4. Πρόταση οδηγίας σχετικά με την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων 

  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_2392/QAN
DA_20_2392_EL.pdf 
 

Περισσότερες πληροφορίες 

Δελτίο Τύπου:  Νέα στρατηγική της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια και νέοι κανόνες για την 
ενίσχυση της ανθεκτικότητας των φυσικών και ψηφιακών κρίσιμων οντοτήτων 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τη νέα στρατηγική της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια 
Ενημερωτικό δελτίο για την πρόταση οδηγίας σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο 
κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την Ένωση (αναθεωρημένη οδηγία NIS) 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την κυβερνοασφάλεια: εξωτερική δράση της ΕΕ 
Πρόταση οδηγίας σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη 
την Ένωση (αναθεωρημένη οδηγία NIS ή «NIS 2») 
Πρόταση οδηγίας σχετικά με την ανθεκτικότητα των κρίσιμων οντοτήτων (βλ. επίσης παράρτημα 
1 της πρότασης, καθώς και την εκτίμηση επιπτώσεων και την περίληψή της) 
Ευρωπαϊκή Ένωση Ασφάλειας 
Αποτελέσματα των ανοικτών διαβουλεύσεων σχετικά με την οδηγία NIS 
Εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με την αναθεωρημένη οδηγία NIS («NIS 2») 
Περισσότερα για την κυβερνοασφάλεια 
Περισσότερα για την οδηγία NIS  
________________________________________________________________________________ 
 
80. Η ΕΕ, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και η Global Wildlife Conservation ενώνουν τις δυνάμεις τους 
για την προστασία της βιοποικιλότητας 
 
Βρυξέλλες,  16 Δεκεμβρίου 2020 

 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός και περιβαλλοντικός ακτιβιστής 
Λεονάρντο ντι Κάπριο και η περιβαλλοντική οργάνωση Global Wildlife Conservation (GWC) 
εγκαινίασαν δύο πρωτοβουλίες για την καλύτερη προστασία του πλανήτη το 2021, οι οποίες 
έχουν προϋπολογισμό 34 εκατ. ευρώ.  
 
Η πρώτη πρωτοβουλία, η οποία ονομάζεται Rapid RESCUE («ταχεία αντίδραση για τα 
οικοσυστήματα, τα είδη και τις κοινότητες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης») θα δώσει άμεσες 
απαντήσεις σε αναδυόμενες απειλές κατά της βιοποικιλότητας.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2392#cybersecurity
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2392#directive
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2392#directive
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2392#report
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2392#report
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2392#proposal
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_2392/QANDA_20_2392_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_2392/QANDA_20_2392_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2391
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/696980
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/697104
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/90593/cybersecurity-eu-external-action_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/696976
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/15122020_proposal_directive_resilience_critical_entities_com-2020-829_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/15122020_proposal_directive_resilience_critical_entities_annex-1_com-2020-829-1_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/15122020_proposal_directive_resilience_critical_entities_annex-1_com-2020-829-1_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/15122020_proposal_directive_resilience_critical_entities_impact_assessment_swd-2020-358_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/15122020_proposal_directive_resilience_critical_entities_impact_assessment_summary_swd-2020-359_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-security-union_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/697291
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/697292
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/cyber-security
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/network-and-information-security-nis-directive
https://www.globalwildlife.org/
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Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου.  
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τους ειδικούς ιστοτόπους σχετικά με την παγκόσμια 
δράση της ΕΕ για τη διατήρηση των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας και την αντίδραση 
της ΕΕ στην κρίση της COVID-19. 
________________________________________________________________________________ 
 
81. Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: «Ας ξεκινήσουμε 
τον εμβολιασμό το συντομότερο δυνατόν» 
 
Βρυξέλλες,  16 Δεκεμβρίου 2020 

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εκφώνησε ομιλία στην 
Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κατά την οποία ενημέρωσε τους ευρωβουλευτές για 
τις θετικές εξελίξεις στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της προηγούμενης εβδομάδας 
όσον αφορά τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ και τον νέο κλιματικό στόχο για μείωση 
των εκπομπών ρύπων κατά 55 % ως το 2030.  
 
Παρακολουθήστε την ομιλία στην πλατφόρμα EbS και διαβάστε την εδώ 
________________________________________________________________________________ 

82. Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία σχετικά με το 
Ευρωπαϊκό Διαστημικό Πρόγραμμα 

Βρυξέλλες,  16 Δεκεμβρίου 2020 

H Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την πολιτική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και των κρατών μελών της ΕΕ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Διαστημικό Πρόγραμμα, η 
δημιουργία του οποίου προτάθηκε από την Επιτροπή στα τέλη Ιουνίου του 2018. Οι τριμερείς 
διαπραγματεύσεις έχουν πλέον ολοκληρωθεί με την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας, εν αναμονή 
της τελικής έγκρισης των νομικών κειμένων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Το 
διαστημικό πρόγραμμα της ΕΕ θα συγκεντρώσει όλες τις υφιστάμενες και τις νέες διαστημικές 
δραστηριότητες της ΕΕ σε ένα ενιαίο πρόγραμμα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2449/IP_20_24

49_EL.pdf 

 

Για περισσότερες πληροφορίες 

Διαστημική πολιτική της ΕΕ 
Δελτίο Τύπου σχετικά με την πρόταση για διαστημικό πρόγραμμα της ΕΕ 
Σχέδιο ανάκαμψης 
Μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 και NextGenerationEU 
________________________________________________________________________________ 

83. Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζομένους 

Βρυξέλλες,  16 Δεκεμβρίου 2020 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2435
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/ecosystems-and-biodiversity_el
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/ecosystems-and-biodiversity_el
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/eu-global-response-covid-19_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/eu-global-response-covid-19_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/speech_20_2442
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-200077
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/speech_20_2442
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2449/IP_20_2449_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2449/IP_20_2449_EL.pdf
https://ec.europa.eu/defence-industry-space/eu-space-policy_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_18_4022
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/eu-budget-2021-2027_el
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Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και των κρατών μελών της ΕΕ στο Συμβούλιο σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για τους απολυμένους εργαζομένους (ΕΤΠ). Εν αναμονή 
της τελικής έγκρισής της, η συμφωνία αυτή θα επιτρέψει στο Ταμείο να συνεχίσει να στηρίζει 
τους εργαζομένους και τους αυτοαπασχολούμενους οι οποίοι έχουν απωλέσει τη δραστηριότητά 
τους. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2446/IP_20_24

46_EL.pdf 

 

Για περισσότερες πληροφορίες 

Ενημερωτικό δελτίο για το ΕΤΠ 
Ιστοσελίδα ΕΤΠ 
Νομοθετική διαδικασία σχετικά με την πρόταση κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση 
Σχέδιο ανάκαμψης 
Μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 και NextGenerationEU 
________________________________________________________________________________ 

84. Διεθνής Ημέρα Μεταναστών: κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ύπατου 
εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας 

Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2020 

Επ' ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Μεταναστών, ο ύπατος εκπρόσωπος και η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή προέβησαν στην ακόλουθη δήλωση: 
 «Κάθε χρόνο, περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι εγκαθίστανται στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
και περίπου 1 εκατομμύριο μεταναστεύουν από την ΕΕ για να εγκατασταθούν αλλού. Η 
μετανάστευση ανέκαθεν αποτελούσε —και θα αποτελεί πάντα— μέρος της ευρωπαϊκής μας 
ταυτότητας.  
 Από τα βάθη των αιώνων, έχει επηρεάσει τις κοινωνίες μας, έχει εμπλουτίσει τους 
πολιτισμούς μας, έχει συμβάλει στην οικονομική μας ανάπτυξη και έχει διαμορφώσει πολλές από 
τις ζωές μας. Μπορεί να αποτελέσει πηγή ευημερίας, καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης — 
όταν τυγχάνει ορθής διαχείρισης. Η διαχείριση αυτή περιλαμβάνει την προστασία των 
δικαιωμάτων των ανθρώπων, τη θέσπιση σαφών και δίκαιων κανόνων για το άσυλο και τη 
μετανάστευση, την ελαχιστοποίηση της εκτόπισης πληθυσμού, την προώθηση της ένταξης και την 
αντιμετώπιση των αναγκών των κοινοτήτων υποδοχής.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_2441/S
TATEMENT_20_2441_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

85. Κορονοϊός: Η Επιτροπή ολοκληρώνει τις διερευνητικές συνομιλίες με τη Novavax για την 
εξασφάλιση νέου πιθανού εμβολίου 

Βρυξέλλες,  17 Δεκεμβρίου 2020 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2446/IP_20_2446_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2446/IP_20_2446_EL.pdf
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23267&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&langId=el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/HIS/?uri=COM:2018:380:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/HIS/?uri=COM:2018:380:FIN
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/eu-budget-2021-2027_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_2441/STATEMENT_20_2441_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_2441/STATEMENT_20_2441_EL.pdf
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκλήρωσε τις διερευνητικές συνομιλίες με τη φαρμακευτική εταιρεία 
Novavax, με σκοπό την αγορά του πιθανού εμβολίου της κατά της νόσου COVID-19. Η 
προβλεπόμενη σύμβαση με τη Novavax θα δώσει τη δυνατότητα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να 
αγοράσουν 100 εκατομμύρια δόσεις, ενώ θα μπορούν να αγοράσουν ακόμα έως και 100 
εκατομμύρια επιπλέον δόσεις. 

Η ολοκλήρωση των διερευνητικών συνομιλιών με τη Novavax προστίθεται σε ένα ήδη 
εξασφαλισμένο ευρύ φάσμα εμβολίων που πρόκειται να παραχθούν στην Ευρώπη, στο οποίο 
περιλαμβάνονται οι συμβάσεις που έχουν ήδη υπογραφεί με τις εταιρείες AstraZeneca, Sanofi-
GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNtech-Pfizer, CureVac και Moderna. Αυτό το 
διαφοροποιημένο πακέτο εμβολίων θα διασφαλίσει ότι η Ευρώπη είναι καλά προετοιμασμένη 
για εμβολιασμό, μόλις τα εμβόλια αποδειχθούν ασφαλή και αποτελεσματικά. Τα κράτη μέλη θα 
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_2305/IP_20_23
05_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια 
Ασφαλή εμβόλια κατά της COVID-19 για τους Ευρωπαίους 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Άδεια κυκλοφορίας υπό όρους για εμβόλια κατά της COVID-19 στην 
ΕΕ 
Αντιμετώπιση του κορονοϊού από την ΕΕ 
Επισκόπηση της δράσης της Επιτροπής 
Ενημερωτικό δελτίο: Πώς λειτουργούν τα εμβόλια κατά της νόσου COVID-19; 
Ενημερωτικό δελτίο: Τα οφέλη του εμβολιασμού για την υγεία 
Ενημερωτικό δελτίο: Εμβόλια κατά της COVID-19: πώς αναπτύσσονται, λαμβάνουν άδεια 
κυκλοφορίας και διατίθενται στην αγορά; 
Ενημερωτικό δελτίο: Εμβόλια κατά της COVID-19: εξασφαλίζοντας ότι είναι ασφαλή 
Ενημερωτικό δελτίο: Εξασφάλιση μελλοντικών εμβολίων κατά της COVID-19 για τους Ευρωπαίους 
________________________________________________________________________________ 

86. Νέοι κανόνες για την OLAF βοηθούν τους ερευνητές και τους εισαγγελείς της ΕΕ στην 
καταπολέμηση της απάτης 

Βρυξέλλες,  17 Δεκεμβρίου 2020 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε νέους κανόνες με τους οποίους ενισχύεται ο ρόλος της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και προλειαίνεται το έδαφος για την 
ομαλή συνεργασία με τη νέα Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. 
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναμένεται να ξεκινήσει τις εργασίες της στις αρχές του 2021, ενώ στο 
πλαίσιο του αναθεωρημένου κανονισμού 883/2013 (του λεγόμενου «κανονισμού για την OLAF») 
καθορίζεται ο τρόπος με τον οποίο η OLAF θα εργάζεται παράλληλα με τους εισαγγελείς της 
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής προστασία της χρηματοδότησης της 
ΕΕ. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  

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_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/detail/el/ip_20_2200
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2305/IP_20_2305_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2305/IP_20_2305_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/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_2390
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_2390
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/fs_20_2363
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_2364
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_2245
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_2245
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_2365
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_2244
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2431/IP_20_24
31_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
________________________________________________________________________________ 

87. Συμφωνία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ σχετικά με τις προτεραιότητες για τα επόμενα έτη: 
Κοινό θεματολόγιο για την ανάκαμψη και την ανάκτηση της ζωτικότητας της Ένωσης 

Βρυξέλλες,  17 Δεκεμβρίου 2020 

Η πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, κ. Ντάβιντ Σασόλι, και η καγκελάριος της Γερμανίας, κ. Άνγκελα Μέρκελ, εξ 
ονόματος της Προεδρίας του Συμβουλίου, υπέγραψαν την κοινή δήλωση σχετικά με τις 
νομοθετικές προτεραιότητες για το 2021. Η δήλωση παγιώνει τη δέσμευση των τριών θεσμικών 
οργάνων να εγκρίνουν χωρίς καθυστέρηση νομοθετικές προτάσεις αναγκαίες για την προώθηση 
της ανάκαμψης της ΕΕ από την πανδημία της COVID-19, αξιοποιώντας παράλληλα τις ευκαιρίες 
της κλιματικής και ψηφιακής μετάβασης. Οι τρεις πρόεδροι υπέγραψαν επίσης τα πρώτα μέχρι 
σήμερα κοινά συμπεράσματα σχετικά με τους στόχους και τις προτεραιότητες πολιτικής για την 
περίοδο 2020-2024 και συμφώνησαν να εκπονήσουν ένα φιλόδοξο πολιτικό και νομοθετικό 
θεματολόγιο για την ανάκαμψη και την ανάκτηση της ζωτικότητας έως το 2024. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2340/IP_20_23
40_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Κοινά συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τους στόχους πολιτικής και τις προτεραιότητες για την 
περίοδο 2020-2024 
Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Νομοθετικές προτεραιότητες της ΕΕ για το 2021 
Έγγραφο εργασίας σχετικά με τις νομοθετικές προτεραιότητες της ΕΕ για το 2021 
Ιστότοπος κοινής δήλωσης και κοινών συμπερασμάτων 
________________________________________________________________________________ 

88. Τελωνειακοί έλεγχοι: Το 2019, τα τελωνεία της ΕΕ σταμάτησαν παραποιημένα και δυνητικά 
επικίνδυνα εμπορεύματα αξίας σχεδόν 760 εκατ. ευρώ 

Βρυξέλλες,  17 Δεκεμβρίου 2020 

Το 2019, παραποιημένα εμπορεύματα λιανικής αξίας άνω των 760 εκατ. ευρώ κατασχέθηκαν στα 
εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, σύμφωνα με νέα έκθεση που δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. Ενώ ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει αύξηση της αξίας κατά 20 εκατ. ευρώ σε 
σύγκριση με το 2018, ο αριθμός των δεσμεύσεων αυξήθηκε κατά περισσότερο από 30 % την ίδια 
περίοδο. Η παρούσα ετήσια έκθεση παρέχει γενική επισκόπηση του έργου που επιτελούν οι 
τελωνειακοί υπάλληλοι της ΕΕ, αρμόδιοι για την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας (ΔΔΙ), στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2431/IP_20_2431_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2431/IP_20_2431_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2437
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2340/IP_20_2340_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2340/IP_20_2340_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/joint-conclusions-policy-objectives-and-priorities-2020-2024_el
https://ec.europa.eu/info/files/joint-conclusions-policy-objectives-and-priorities-2020-2024_el
https://ec.europa.eu/info/files/joint-conclusions-policy-objectives-and-priorities-2020-2024_el
https://ec.europa.eu/info/files/working-document-eus-legislative-priorities-2021_el
https://ec.europa.eu/info/files/working-document-eus-legislative-priorities-2021_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/eu-institutions-joint-priorities-2021-2024_el
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Συνολικά, το 2019, οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών προέβησαν σε περισσότερες από 
90 000 κατασχέσεις εμπορευμάτων που παραβίαζαν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, 
αποτελούμενα από σχεδόν 41 εκατομμύρια μεμονωμένα είδη (αύξηση κατά 53 % σε σύγκριση με 
το προηγούμενο έτος).  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2401/IP_20_24

01_EL.pdf 

 

Για περισσότερες πληροφορίες 

Το πλήρες κείμενο της έκθεσης και ένα ενημερωτικό δελτίο είναι διαθέσιμα εδώ. 
Η έκθεση του EUIPO σχετικά με τις δεσμεύσεις στην εσωτερική αγορά της ΕΕ είναι διαθέσιμη εδώ. 

________________________________________________________________________________ 

89. 182,9 εκατ. ευρώ για την προώθηση των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων διατροφής, με 
έμφαση στη βιώσιμη γεωργία 

Βρυξέλλες,  17 Δεκεμβρίου 2020 

Το 2021 διατέθηκαν συνολικά 182,9 εκατ. ευρώ για την προώθηση των ενωσιακών γεωργικών 
προϊόντων διατροφής εντός και εκτός της ΕΕ. Αυτό το πρόγραμμα εργασίας για την πολιτική 
προώθησης δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση προϊόντων και μεθόδων γεωργίας που 
στηρίζουν πιο άμεσα τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, δίνοντας 
προτεραιότητα στα βιολογικά προϊόντα, στα οπωροκηπευτικά και στη βιώσιμη γεωργία. 

Η πολιτική της ΕΕ για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων διατροφής αποσκοπεί στην 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας του τομέα μέσω της αξιοποίησης της επέκτασης των παγκόσμιων 
αγορών γεωργικών προϊόντων διατροφής και της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα υψηλά 
πρότυπα που χρησιμοποιούνται στη γεωργία της ΕΕ, μεταξύ άλλων όσον αφορά την ποιότητα και 
τη βιωσιμότητα. Το επόμενο έτος θα τεθεί σε εφαρμογή ένα νέο πλαίσιο για την πολιτική 
προώθησης, όπως προβλέπεται στη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο». 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2436/IP_20_24
36_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας 2021 
Ετήσιο πρόγραμμα εργασίας 2021 Πίνακας 
Πολιτική προώθησης 
Πράσινη Συμφωνία 
________________________________________________________________________________ 

90. Προϋπολογισμός της ΕΕ: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση του 
μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 

Βρυξέλλες,  17 Δεκεμβρίου 2020 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2401/IP_20_2401_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2401/IP_20_2401_EL.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/counterfeit-piracy-other-ipr-violations/ipr-infringements-facts-figures_en
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2020_Report_on_detentions_in_EU_MS_during_2019/2020_Report_on_detentions_in_EU_MS_during_2019_FullR_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/promotion-eu-farm-products_el
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/promotion-eu-farm-products_el
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/promotion-eu-farm-products_el
https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2436/IP_20_2436_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2436/IP_20_2436_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/promotion-eu-farm-products_el
https://ec.europa.eu/assets/agri/pdf/table-AWP-2021.pdf
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/market-measures/promotion-eu-farm-products_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου να εγκρίνει τον επόμενο 
μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, που αποτελεί το τελικό 
στάδιο της διαδικασίας έγκρισης. Με την απόφαση αυτή, πληρούνται πλέον όλες οι 
προϋποθέσεις ώστε το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 να 
τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021. Συνολικά 1,074 τρισεκατομμύρια ευρώ [σε τιμές 2018] θα 
διατεθούν στους δικαιούχους ενωσιακής χρηματοδότησης κατά την επόμενη επταετία. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2469/IP_20_24
69_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις & απαντήσεις 
Ιστότοπος για το ΠΔΠ 
________________________________________________________________________________ 

91. Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου (Brexit): Η συμφωνία αποχώρησης θα τεθεί σε πλήρη 
εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2021 

Βρυξέλλες,  17 Δεκεμβρίου 2020 

Η μικτή επιτροπή ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου συνεδρίασε μέσω διαδικτύου, για να εγκρίνει όλες τις 
επίσημες αποφάσεις και άλλες πρακτικές λύσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή της 
συμφωνίας αποχώρησης από την 1η Ιανουαρίου 2021. Η συνεδρίαση αυτή ακολουθεί κατ' αρχήν 
συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι συμπρόεδροι της μικτής επιτροπής —ο αντιπρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Μάρος Σέφτσοβιτς, και ο καγκελάριος του Δουκάτου του Λάνκαστερ 
του Ηνωμένου Βασιλείου, εξοχότατος Μάικλ Γκόουβ— την Τρίτη 8 Δεκεμβρίου 2020. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2478/IP_20_24
78_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συμφωνία αποχώρησης 
________________________________________________________________________________ 
 
92. Η ΕΕ υπογράφει τις τελευταίες συμβάσεις στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης για τους 
Πρόσφυγες στην Τουρκία, προϋπολογισμού ύψους 6 δισ. ευρώ 
 
Βρυξέλλες,  17 Δεκεμβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνήψε τις τελευταίες συμβάσεις στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης για τους 
Πρόσφυγες στην Τουρκία, προϋπολογισμού ύψους 6 δισ. ευρώ.  
 
Η υπογραφή των οκτώ τελευταίων συμβάσεων ύψους 780 εκατ. ευρώ καλύπτει τη στήριξη των 
βασικών αναγκών, της υγειονομικής περίθαλψης, της προστασίας, των δημοτικών υποδομών, 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2469/IP_20_2469_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2469/IP_20_2469_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_2465
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/eu-budget-2021-2027_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/statement_20_2346
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2478/IP_20_2478_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2478/IP_20_2478_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2472
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement_el
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement_el
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καθώς και της κατάρτισης, της απασχόλησης και της επιχειρηματικής ανάπτυξης για τους 
πρόσφυγες αλλά και για τους τοπικούς ευάλωτους πληθυσμούς.  
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου.  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2487/IP_20_24
87_EN.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στον ειδικό ιστότοπο της Διευκόλυνσης της ΕΕ για τους 
Πρόσφυγες στην Τουρκία, στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο και στην επισκόπηση των έργων που 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης. 
________________________________________________________________________________ 

93. Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας 

Βρυξέλλες,  18 Δεκεμβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας (RRF). 

Ο RRF είναι το κύριο εργαλείο του μέσου NextGenerationEU, που είναι το σχέδιο της ΕΕ για να 
εξέλθει ισχυρότερη από την τρέχουσα κρίση. Θα καταστήσει διαθέσιμα 672,5 δισ. ευρώ σε 
δάνεια και επιχορηγήσεις για τη στήριξη των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων που θα 
αναλάβουν τα κράτη μέλη. Ο Μηχανισμός θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον μετριασμό 
των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού και στην προσπάθεια 
να καταστούν οι ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες βιωσιμότερες, ανθεκτικότερες και 
καλύτερα προετοιμασμένες για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2397/IP_20_23

97_EL.pdf 

 

Για περισσότερες πληροφορίες 

Ιστοσελίδα της Επιτροπής σχετικά με τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
Πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
________________________________________________________________________________ 
 
94. Ενίσχυση της διαφάνειας: Κατόπιν δράσης της ΕΕ, η Booking.com και η Expedia 
ευθυγραμμίζουν τις πρακτικές τους με το δίκαιο της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών 
 

Βρυξέλλες,  18 Δεκεμβρίου 2020 

 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η Booking.com και η Expedia Group βελτίωσαν τον τρόπο 
παρουσίασης των καταλυμάτων που προσφέρουν, ευθυγραμμίζοντάς τον με το δίκαιο της ΕΕ για 
την προστασία των καταναλωτών.  
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2487
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2487/IP_20_2487_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2487/IP_20_2487_EN.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/migration_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/news_corner/migration_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/frit_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/facility_table.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2397/IP_20_2397_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2397/IP_20_2397_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1602841299376&uri=CELEX:52020PC0408
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Οι αλλαγές επήλθαν κατόπιν στενού διαλόγου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρχές 
προστασίας των καταναλωτών στην ΕΕ και αφορούν τις πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές 
και τις εκπτώσεις, καθώς και τις τεχνικές επηρεασμού.  
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ. 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_2444/IP_20_2
444_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
95. Κορονοϊός: μεγάλο φορτίο προστατευτικού εξοπλισμού αποστέλλεται στη Σερβία μέσω του 
rescEU 
 
Βρυξέλλες,  18 Δεκεμβρίου 2020 

 
Κατόπιν αιτήματος για βοήθεια που απηύθυνε η Σερβία, η ΕΕ αποστέλλει 500.000 
προστατευτικές μάσκες FFP2 και FFP3, 540.000 ιατρικά γάντια, 49 200 προστατευτικές στολές, 
49.200 καλύμματα υποδημάτων και 5.500 γυαλιά από το απόθεμα ιατρικού εξοπλισμού rescEU 
που είναι αποθηκευμένο στην Ελλάδα.  
 
Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο εδώ. 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_2495/IP_20_2
495_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

96. Ισότητα των φύλων: Η Επιτροπή διασφαλίζει την αριστεία και βελτιώνει την ισόρροπη 
εκπροσώπηση των φύλων στη διαιτησία στον τομέα του εμπορίου και των επενδύσεων 

Βρυξέλλες,  18 Δεκεμβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε εφαρμογή νέο σύστημα διορισμού διαιτητών, που θα καλούνται 
επίσης κριτές, για την επίλυση διαφορών στο πλαίσιο των εμπορικών και επενδυτικών 
συμφωνιών της ΕΕ. Με το νέο αυτό σύστημα η Επιτροπή επιδιώκει να εντείνει την επιβολή των 
εμπορικών συμφωνιών και να διασφαλίσει την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων. 

Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για διαιτητές που προκηρύχθηκε σήμερα επιδιώκει να 
διασφαλίσει την αριστεία και να αντιμετωπίσει την έλλειψη ισόρροπης εκπροσώπησης των 
φύλων στην υφιστάμενη ομάδα διαιτητών της ΕΕ. Η Επιτροπή έχει επίσης θεσπίσει νέο σύστημα 
επιλογής υποψηφίων, το οποίο θα διασφαλίζει ότι όλοι οι διαιτητές ανταποκρίνονται στα 
υψηλότερα επαγγελματικά και δεοντολογικά πρότυπα. Εκτός από τις προσπάθειες αυτές, η 
Επιτροπή έχει υπογράψει τη δέσμευση για ίση εκπροσώπηση στη διαιτησία, η οποία αποσκοπεί 
στην αύξηση της εκπροσώπησης των γυναικών στη διεθνή επίλυση διαφορών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2485/IP_20_24
85_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ιστοσελίδα της Επιτροπής για την επίλυση διαφορών και επικαιροποιήσεις σχετικά με την εν 
λόγω διαδικασία 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2444
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_2444/IP_20_2444_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_2444/IP_20_2444_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2495
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_2495/IP_20_2495_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_2495/IP_20_2495_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2485/IP_20_2485_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2485/IP_20_2485_EL.pdf
https://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/dispute-settlement/
https://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/dispute-settlement/
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https://trade.ec.europa.eu/doclib/press 
________________________________________________________________________________ 

97. Η Επιτροπή δημοσιεύει συστάσεις σχετικά με τα εθνικά στρατηγικά σχέδια της κοινής 
γεωργικής πολιτικής 

Βρυξέλλες,  18 Δεκεμβρίου 2020 

Η Επιτροπή εξέδωσε συστάσεις προς κάθε κράτος μέλος, οι οποίες συνοδεύονται από σχετική 
ανακοίνωση, για να συνδράμει στην κατάρτιση των στρατηγικών τους σχεδίων της κοινής 
γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ). Με τις συστάσεις αυτές, που αποτελούν μέρος του διαλόγου μεταξύ 
της Επιτροπής και των κρατών μελών, παρέχεται στήριξη στα κράτη μέλη για την εφαρμογή της 
ΚΓΠ από το 2023 και διασφαλίζεται η φιλόδοξη συμβολή των στρατηγικών τους σχεδίων της ΚΓΠ 
στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2473/IP_20_24
73_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση και συστάσεις 
Το μέλλον της ΚΓΠ 
Στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» 
Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα 
________________________________________________________________________________ 

98. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Η Επιτροπή δημοσιεύει συστάσεις σχετικά με τα εθνικά 
στρατηγικά σχέδια της κοινής γεωργικής πολιτικής 

Βρυξέλλες,  18 Δεκεμβρίου 2020 

Ποιες είναι οι συστάσεις αυτές; 
Οι συστάσεις που δημοσιεύτηκαν αποτελούν μέρος του διαρθρωμένου διαλόγου μεταξύ της 
Επιτροπής και των κρατών μελών, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της Κοινής Γεωργικής 
Πολιτικής (ΚΓΠ) και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. 

Επιδίωξή τους είναι να βοηθήσουν τα κράτη μέλη στην κατάρτιση των στρατηγικών τους σχεδίων 
της ΚΓΠ, προσδιορίζοντας τα βασικά ζητήματα στα οποία θα πρέπει να εστιάσει κάθε κράτος 
μέλος, προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων της ΚΓΠ, καθώς και η συμβολή στους 
στόχους της Πράσινης Συμφωνίας. Παρουσιάζουν επίσης ανάλυση των γεωργικών τομέων και 
των αγροτικών περιοχών, υπό το πρίσμα των στόχων της μελλοντικής ΚΓΠ, καθώς και ειδικές 
τιμές αναφοράς για κάθε στόχο της Πράσινης Συμφωνίας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_2481/QAN
DA_20_2481_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/press
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2473/IP_20_2473_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2473/IP_20_2473_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-strategic-plans_en#cap-strategic-plans-recommendations
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_el
https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_2481/QANDA_20_2481_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_2481/QANDA_20_2481_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2473
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Ανακοίνωση και συστάσεις 
Το μέλλον της ΚΓΠ 
Στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» 
Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα 
________________________________________________________________________________ 

99. Κορονοϊός: Η Επιτροπή προτείνει κανόνες για ταχείες δοκιμασίες αντιγόνων και 
εξασφαλίζει 20 εκατομμύρια δοκιμασίες για τα κράτη μέλη 

Βρυξέλλες,  18 Δεκεμβρίου 2020 

Με βάση τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου, η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση 
σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με κοινό πλαίσιο για τη χρήση, την επικύρωση και την 
αμοιβαία αναγνώριση ταχειών δοκιμασιών αντιγόνων. Από την έξαρση της πανδημίας COVID-19, 
οι διαγνωστικές εξετάσεις εξελίσσονται ταχέως, αποδεικνύοντας τον κεντρικό ρόλο τους στον 
έλεγχο των επιδημικών εξάρσεων. Οι συστάσεις που διατυπώνει η Επιτροπή θα εξασφαλίσουν 
την ομοιόμορφη χρήση, επικύρωση και αναγνώριση των ταχειών δοκιμασιών αντιγόνων στην ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2483/IP_20_24
83_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με κοινό πλαίσιο για τη χρήση, την επικύρωση και 
την αμοιβαία αναγνώριση ταχειών δοκιμασιών αντιγόνων 
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 
Ανακοίνωση με τίτλο ″«Στρατηγική ‘Μένουμε ασφαλείς από την COVID-19 τον χειμώνα'»″ 
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 
________________________________________________________________________________ 

100. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή προτείνει πρωτοβουλίες για την περαιτέρω διευκόλυνση 
της εφαρμογής των μέτρων ανάκαμψης και στήριξης που συνδέονται με τον κορονοϊό 

Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε υποδείγματα καθοδήγησης για να βοηθήσει τα κράτη μέλη 
στον σχεδιασμό των εθνικών τους σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, σύμφωνα με τους 
κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Επιπλέον, για να διευκολυνθεί περαιτέρω η 
υλοποίηση του InvestEU και η εκτέλεση των ενωσιακών και των εθνικών κονδυλίων που 
διατίθενται για την ανάκαμψη, η Επιτροπή διαβουλεύεται επίσης με τα κράτη μέλη σχετικά με 
πιθανή επέκταση του γενικού κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία. Τέλος, η Επιτροπή 
διεξάγει έρευνα σε όλα τα κράτη μέλη για να συγκεντρώσει τις απόψεις τους σχετικά με την 
εφαρμογή του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-strategic-plans_el
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/future-cap_el
https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_el
https://www.consilium.europa.eu/media/47347/1011-12-20-euco-conclusions-el.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_recommendation_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2483/IP_20_2483_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2483/IP_20_2483_EL.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_recommendation_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_recommendation_en.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2020/EL/C-2020-8037-F1-EL-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2020/EL/C-2020-8037-F1-EL-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2020/EL/C-2020-7502-F1-EL-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2020/EL/C-2020-7502-F1-EL-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_stayingsafe_communication_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/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:02014R0651-20170710
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_496
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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_2494/IP_20_24
94_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

101. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το πρώτο ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο κατά της 
νόσου COVID-19 

Βρυξέλλες,  21 Δεκεμβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε άδεια κυκλοφορίας υπό όρους για το εμβόλιο κατά της νόσου 
COVID-19 που αναπτύχθηκε από τις BioNTech και Pfizer, το οποίο γίνεται έτσι το πρώτο εμβόλιο 
κατά της COVID-19 που λαμβάνει άδεια κυκλοφορίας στην ΕΕ. Η άδεια αυτή αποτελεί συνέχεια 
της θετικής επιστημονικής σύστασης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) που 
βασίστηκε σε ενδελεχή αξιολόγηση της ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας 
του εμβολίου, και εγκρίνεται από τα κράτη μέλη. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2466/IP_20_24
66_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Δήλωση της προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν 
Στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Εμβολιασμός κατά της COVID-19 στην ΕΕ 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Άδεια κυκλοφορίας υπό όρους για εμβόλια κατά της COVID-19 
Ασφαλή εμβόλια κατά της COVID-19 για τους Ευρωπαίους 
Αντιμετώπιση του κορονοϊού από την ΕΕ 
Νομοθεσία της ΕΕ για τα φάρμακα 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων και εμβόλια κατά της νόσου COVID-19 
Ενημερωτικό δελτίο: Πώς λειτουργούν τα εμβόλια 
Ενημερωτικό δελτίο: Τα οφέλη του εμβολιασμού για την υγεία 
Ενημερωτικό δελτίο: Διαδικασία αδειοδότησης 
Ενημερωτικό δελτίο: Μακροπρόθεσμη ασφάλεια 
Εξασφάλιση μελλοντικών εμβολίων κατά της COVID-19 για τους Ευρωπαίους 
________________________________________________________________________________ 

102. Νέοι κανόνες της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες: τελευταία μέτρα εντός της προθεσμίας 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο 

Βρυξέλλες,  21 Δεκεμβρίου 2020 

Λήγει η προθεσμία για τη μεταφορά των νέων κανόνων της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες στο εθνικό 
δίκαιο των κρατών μελών. Ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, ο οποίος τέθηκε 
σε ισχύ τον Δεκέμβριο του 2018, εκσυγχρονίζει το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για τις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες, με σκοπό την ενίσχυση των επιλογών και των δικαιωμάτων των 
καταναλωτών, τη διασφάλιση υψηλότερων προτύπων για τις υπηρεσίες επικοινωνίας, καθώς και 
την τόνωση των επενδύσεων για μεγαλύτερη συνδεσιμότητα και περισσότερη ψηφιακή 
καινοτομία. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2494/IP_20_2494_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2494/IP_20_2494_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2466/IP_20_2466_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2466/IP_20_2466_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/statement_20_2510
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1597339415327&uri=CELEX:52020DC0245
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_2467
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_2390
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://ec.europa.eu/health/human-use_el
https://www.ema.europa.eu/en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_2363
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_2364
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_2245
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_2365
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_2244
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32018L1972
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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_2482/IP_20_24

82_EL.pdf 

 

Για περισσότερες πληροφορίες 

Ενημερωτικό δελτίο για τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
Ευρωπαϊκός Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
Συνδεσιμότητα για μια ευρωπαϊκή κοινωνία των Gigabit 
Κατ' εξουσιοδότηση πράξη 
Σύσταση για τις σχετικές αγορές 
________________________________________________________________________________ 
 
103. Δήλωση της Προέδρου φον ντερ Λάιεν σχετικά με την άδεια κυκλοφορίας του εμβολίου 
της BioNTech-Pfizer κατά της νόσου COVID-19 
 «Ισχύει μόνο ό,τι λεχθεί προφορικά»  
 
Βρυξέλλες,  21 Δεκεμβρίου 2020 

Καλησπέρα σας.  
Σήμερα προστίθεται ένα σημαντικό κεφάλαιο στον αγώνα μας κατά της νόσου COVID-19. Λάβαμε 
την απόφαση να διαθέσουμε στους Ευρωπαίους πολίτες το πρώτο εμβόλιο κατά της νόσου 
COVID-19. Χορηγήσαμε άδεια κυκλοφορίας υπό όρους στο εμβόλιο που παράγεται από τις 
εταιρείες BioNTech και Pfizer.  
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων εξέτασε ενδελεχώς το εν λόγω εμβόλιο. Και κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι είναι ασφαλές και αποτελεσματικό κατά της νόσου COVID-19. Με βάση αυτή την 
επιστημονική αξιολόγηση, προχωρήσαμε στην έγκρισή του για την αγορά της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_2510/S

TATEMENT_20_2510_EN.pdf 

________________________________________________________________________________ 

104. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Εμβολιασμός κατά της COVID-19 στην ΕΕ 

Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 2020 

Με ποιες εταιρείες έχετε συνάψει συμφωνίες για εμβόλια κατά της COVID-19; 
Η Επιτροπή διεξάγει εντατικές διαπραγματεύσεις προκειμένου να εξασφαλίσει μια 
διαφοροποιημένη γκάμα εμβολίων για τους πολίτες της ΕΕ σε δίκαιες τιμές. Έχουν συναφθεί 
συμφωνίες με τις εταιρείες AstraZeneca (400 εκατομμύρια δόσεις), Sanofi-GSK (300 εκατομμύρια 
δόσεις), Johnson and Johnson (400 εκατομμύρια δόσεις), BioNTech-Pfizer (300 εκατομμύρια 
δόσεις), CureVac (405 εκατομμύρια δόσεις) και Moderna (160 εκατομμύρια δόσεις). Η Επιτροπή 
έχει επίσης ολοκληρώσει διερευνητικές συνομιλίες με τη φαρμακευτική εταιρεία Novavax με 
σκοπό την αγορά έως και 200 εκατομμυρίων δόσεων. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2482/IP_20_2482_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2482/IP_20_2482_EL.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-electronic-communications-code-updating-eu-telecom-rules
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32018L1972
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/connectivity-european-gigabit-society
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/697789
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/697790
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_2510/STATEMENT_20_2510_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_2510/STATEMENT_20_2510_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1438
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_1494
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_2200
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_2467/QAN

DA_20_2467_EL.pdf 

________________________________________________________________________________ 

105. Η Επιτροπή εκδίδει σύσταση σχετικά με την εφαρμογή συντονισμένης προσέγγισης της ΕΕ 
όσον αφορά τα ταξίδια και τις μεταφορές ως απάντηση στη νέα παραλλαγή του κορονοϊού στο 
Ηνωμένο Βασίλειο 

Βρυξέλλες,  22 Δεκεμβρίου 2020 

Μετά την ταχεία αύξηση κρουσμάτων COVID-19 σε τμήματα της Αγγλίας, μεγάλο μέρος των 
οποίων ανήκει σε μια νέα παραλλαγή του ιού, η Επιτροπή εξέδωσε σήμερα σύσταση σχετικά με 
την εφαρμογή συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τα μέτρα για τα ταξίδια και τις 
μεταφορές. Η σύσταση βασίζεται στη σύσταση του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου, σχετικά με 
την εφαρμογή συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τον περιορισμό της ελεύθερης 
κυκλοφορίας ως απάντηση στην πανδημία COVID-19 και σε διάφορα άλλα έγγραφα 
καθοδήγησης που εξέδωσε η Επιτροπή τους τελευταίους μήνες, ειδικότερα την ανακοίνωση για 
τις «πράσινες λωρίδες». 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2520/IP_20_25
20_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Σύσταση σχετικά με την εφαρμογή συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τα ταξίδια και τις 
μεταφορές ως απάντηση στην παραλλαγή του SARS-COV-2 που παρατηρήθηκε στο Ηνωμένο 
Βασίλειο 
Σύσταση σχετικά με την εφαρμογή συντονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τον περιορισμό της 
ελεύθερης κυκλοφορίας 
Σύσταση σχετικά με τον προσωρινό περιορισμό των μη αναγκαίων ταξιδιών προς την ΕΕ 
Συχνές ερωτήσεις σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση 
________________________________________________________________________________ 
 
106. ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ: Η Επιτροπή εγκρίνει πρόσθετη χρηματοδότηση  για τη στήριξη των 
εγκαταστάσεων υποδοχής μεταναστών στην Ελλάδα 
 
Βρυξέλλες,  22 Δεκεμβρίου 2020 

Η Επιτροπή θα διαθέσει 25 εκατομμύρια ευρώ στην Ελλάδα στο πλαίσιο του μέσου στήριξης 
έκτακτης ανάγκης για τη στήριξη της ιατρικής ικανότητας σε εγκαταστάσεις υποδοχής 
μεταναστών που ζουν στην ηπειρωτική Ελλάδα και στα νησιά. Η χρηματοδότηση αυτή θα 
ενισχύσει τις ιατρικές υποδομές στα κέντρα υποδοχής και θα στηρίξει τα δημόσια νοσοκομεία 
στις κοινότητες υποδοχής στην Ελλάδα που αντιμετωπίζουν αυξημένη ζήτηση λόγω της 
πανδημίας του κορονοϊού.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2519/MEX_

20_2519_EN.pdf 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_2467/QANDA_20_2467_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_2467/QANDA_20_2467_EL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1604080584943&uri=CELEX%3A52020DC0499
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2520/IP_20_2520_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2520/IP_20_2520_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/commission-recommendation-coordinated-approach-travel-and-transport-response-sars-cov-2-variant-observed-united-kingdom_en
https://ec.europa.eu/info/files/commission-recommendation-coordinated-approach-travel-and-transport-response-sars-cov-2-variant-observed-united-kingdom_en
https://ec.europa.eu/info/files/commission-recommendation-coordinated-approach-travel-and-transport-response-sars-cov-2-variant-observed-united-kingdom_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32020H1475
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32020H1475
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32020H0912
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_104
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2519/MEX_20_2519_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2519/MEX_20_2519_EN.pdf
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________________________________________________________________________________ 
 
107. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει τροποποιημένο ελληνικό πρόγραμμα 
επιστρεπτέων προκαταβολών ύψους 5,7 δισ. ευρώ για τη στήριξη επιχειρήσεων που έχουν 
πληγεί από την έξαρση του κορονοϊού 
 
Βρυξέλλες,  22 Δεκεμβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι η τροποποίηση του υφιστάμενου ελληνικού 
προγράμματος επιστρεπτέων προκαταβολών για τη στήριξη επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από 
την έξαρση του κορονοϊού είναι σύμφωνη με το προσωρινό πλαίσιο. Το αρχικό πρόγραμμα είχε 
εγκριθεί από την Επιτροπή στις 7 Απριλίου 2020 με αριθμό υπόθεσης SA.56815. Η Επιτροπή 
ενέκρινε τροποποιήσεις του προγράμματος στις 31 Ιουλίου 2020 (SA.58047) και στις 27 
Νοεμβρίου 2020 (SA.59069). Η Ελλάδα κοινοποίησε τις εξής περαιτέρω τροποποιήσεις του 
προγράμματος:  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2519/MEX_
20_2519_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

108. Κρατική ενίσχυση: η Επιτροπή εγκρίνει στήριξη ύψους 120 εκατ. ευρώ της Ελλάδας με 
σκοπό την αποζημίωση της Aegean Airlines για τις ζημίες που υπέστη λόγω της πανδημίας του 
κορονοϊού 

Βρυξέλλες, 23 Δεκεμβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι η επιχορήγηση ύψους 120 εκατ. ευρώ της Ελλάδας στην 
Aegean Airlines είναι σύμφωνη με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Το μέτρο 
αποσκοπεί στην αποζημίωση της αεροπορικής εταιρείας για τις ζημίες που υπέστη άμεσα λόγω 
της πανδημίας του κορονοϊού και των ταξιδιωτικών περιορισμών που επέβαλε η Ελλάδα και 
άλλες χώρες προορισμού για την ανάσχεση της εξάπλωσης του κορονοϊού. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2521/IP_20_25
21_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο και άλλα μέτρα που έχει λάβει η 
Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού 
διατίθενται εδώ : https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html 
________________________________________________________________________________ 

109. Συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου: προστασία των 
ευρωπαϊκών συμφερόντων, διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού και συνέχιση της συνεργασίας 
σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος 

Βρυξέλλες,  24 Δεκεμβρίου 2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ%3AJOC_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/detail/en/mex_20_2252
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_2252
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_59069
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2519/MEX_20_2519_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_2519/MEX_20_2519_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2521/IP_20_2521_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2521/IP_20_2521_EL.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
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Μετά από εντατικές διαπραγματεύσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε σήμερα σε συμφωνία 
με το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με τους όρους της μελλοντικής συνεργασίας του με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2531/IP_20_25
31_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 

 Πλήρης «κατ' αρχήν συμφωνία» 
 Ερωτήσεις & Απαντήσεις 
 Συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου: νέα σχέση, με μεγάλες 

αλλαγές - Ενημερωτικό φυλλάδιο 
 Συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου: νέα σχέση, με μεγάλες 

αλλαγές - Επισκόπηση των συνεπειών και των οφελών 
 Σχέσεις ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου: από το δημοψήφισμα του Ηνωμένου Βασιλείου σε μια 

νέα συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας - Ενημερωτικό γράφημα 
 Σχέσεις ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου: από το δημοψήφισμα του Ηνωμένου Βασιλείου σε μια 

νέα συμφωνία εμπορίου και συνεργασίας - Χρονοδιάγραμμα 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συμφωνία αποχώρησης 
________________________________________________________________________________ 
  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2531/IP_20_2531_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_2531/IP_20_2531_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/draft-eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_2532
https://ec.europa.eu/info/files/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement-new-relationship-big-changes-brochure_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement-new-relationship-big-changes-brochure_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement-new-relationship-big-changes-overview-consequences-and-benefits_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-uk-trade-and-cooperation-agreement-new-relationship-big-changes-overview-consequences-and-benefits_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-uk-relations-uk-referendum-new-trade-and-cooperation-agreement-infographic_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-uk-relations-uk-referendum-new-trade-and-cooperation-agreement-infographic_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-uk-relations-uk-referendum-new-trade-and-cooperation-agreement-timeline_en
https://ec.europa.eu/info/files/eu-uk-relations-uk-referendum-new-trade-and-cooperation-agreement-timeline_en
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement_el
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/eu-uk-withdrawal-agreement_el
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και για τα 27 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 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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