
   

  

ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
EUROPE DIRECT – INFORMATION CENTER (EDIC) 

 
Οδός : Π. Πετρουτσόπουλου 10 

ΤΚ : 453 33, ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
Τηλ. : 26516 07231  

URL :  www.edic.gr,   www.europedirect.gr 

email : info@edic.gr 
Facebook: www.facebook.com/EuropeDirect.Epirus.Ioannina  

________________________________________________________________________________ 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 

του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - EUROPE DIRECT - ΗΠΕΙΡΟΥ 

01 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2018 

________________________________________________________________________________ 

Κρατική ενίσχυση: η Επιτροπή εγκρίνει τον ελληνικό μηχανισμό δημοπρασιών για ηλεκτρική 
ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές 

Βρυξέλλες, 4 Ιανουαρίου 2018 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο ελληνικός μηχανισμός δημοπρασιών για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τη συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης συνάδει 
με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Ο μηχανισμός θα συμβάλει στην επίτευξη των 
στόχων της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα, ενώ διαφυλάσσει ταυτόχρονα τον ανταγωνισμό. 

Η Επίτροπος Margrethe Vestager, αρμόδια σε θέματα πολιτικής ανταγωνισμού, δήλωσε τα εξής: 
«Η Ελλάδα θα μειώσει το κόστος της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με ανταγωνιστικές 
δημοπρασίες για τη στήριξη της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές. Το γεγονός αυτό 
είναι πολύ θετικό και ο μηχανισμός θα διευκολύνει τις προσπάθειες που καταβάλλει η Ελλάδα 
για την επίτευξη των στόχων της για το κλίμα για το 2020.»  
περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5461_el.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
Πληροφορική υψηλών επιδόσεων και πρωτοβουλία EuroHPC 

Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2018 

Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Τι είναι η πληροφορική υψηλών επιδόσεων και τα υπολογιστικά συστήματα σε κλίμακα exa; 
Η πληροφορική υψηλών επιδόσεων (HPC) είναι ένας κλάδος της πληροφορικής που ασχολείται 
με επιστημονικές και τεχνικές εργασίες τόσο υπολογιστικά απαιτητικές ώστε οι υπολογισμοί δεν 
μπορούν να εκτελεστούν με υπολογιστές γενικής χρήσης. Οι μηχανές που χρησιμοποιούνται στην 
πληροφορική υψηλών επιδόσεων αναφέρονται συχνά ως υπερυπολογιστές. 

Το επόμενο στάδιο υπερυπολογιστών είναι τα υπολογιστικά συστήματα με επιδόσεις σε κλίμακα 
exa (δηλ. τουλάχιστον 1018 ή 1 δισεκατομμύριο υπολογισμοί ανά δευτερόλεπτο), που αναμένεται 
να επιτευχθούν γύρω στο 2021-2022. 
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Τι είδους επιστημονικές, βιομηχανικές και κοινωνικές προκλήσεις μπορεί να αντιμετωπίσει η 
πληροφορική υψηλών επιδόσεων;   
Δεδομένου του διεπιστημονικού χαρακτήρα της και της ικανότητάς της να επεξεργάζεται μεγάλο 
όγκο δεδομένων και να κάνει πολύπλοκους υπολογισμούς, η πληροφορική υψηλών επιδόσεων 
είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση ευρέος φάσματος επιστημονικών, βιομηχανικών 
και κοινωνικών προκλήσεων: 
 

1. Επιστήμη της Γης και κλίμα:  
2. Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια: 
3. Υγεία, δημογραφική αλλαγή και ευημερία:  
4. Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία, θαλάσσια έρευνα και βιοοικονομία:  
5. Ασφάλεια και άμυνα στον κυβερνοχώρο:  
6. Έξυπνη, «πράσινη» και ολοκληρωμένη πολεοδομία: 
7. Κοσμολογία και αστροφυσική 

περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3_el.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 

Η Επιτροπή προτείνει την επένδυση 1 δισ. EUR σε ευρωπαϊκούς υπερυπολογιστές παγκόσμιας 
κλάσης 

Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2018 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα την πρόθεσή της να επενδύσει από κοινού με τα 
κράτη μέλη στην οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής υποδομής υπερυπολογιστών παγκόσμιας κλάσης. 

Οι υπερυπολογιστές είναι απαραίτητοι για να επεξεργάζονται ολοένα και μεγαλύτερο όγκο 
δεδομένων και για να αποφέρουν οφέλη για την κοινωνία σε ποικίλους τομείς, από την 
υγειονομική περίθαλψη και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως την ασφάλεια των αυτοκινήτων 
και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. 

Το σημερινό βήμα έχει καθοριστική σημασία για την ανταγωνιστικότητα και την ανεξαρτησία της 
ΕΕ στην οικονομία των δεδομένων. Σήμερα, η ευρωπαϊκή επιστημονική κοινότητα και βιομηχανία 
επεξεργάζονται όλο και συχνότερα τα δεδομένα τους εκτός της ΕΕ, επειδή ο χρόνος υπολογισμού 
που διατίθεται στην ΕΕ δεν καλύπτει τις ανάγκες τους. Αυτή η έλλειψη ανεξαρτησίας συνιστά 
απειλή για την ιδιωτικότητα, την προστασία των δεδομένων, το εμπορικό απόρρητο και την 
κυριότητα των δεδομένων, ιδίως όσον αφορά ευαίσθητες εφαρμογές.  
περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-64_el.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης πρώτη συνεδρίαση της πολυσυμμετοχικής πλατφόρμας υψηλού 
επιπέδου της Επιτροπής 

Βρυξέλλες, 11 Ιανουαρίου 2018 

Η πολυσυμμετοχική πλατφόρμα υψηλού επιπέδου της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που θα 
δοθεί στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών στην ΕΕ πραγματοποίησε την 
πρώτη της συνεδρίαση την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου. 
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Η ενεργοποίηση της πλατφόρμας αυτής αποτυπώνει μια νέα προσέγγιση που φέρνει σε επαφή 
τους ενδιαφερόμενους φορείς με στόχο την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της Επιτροπής. 
Εκπρόσωποι της πανεπιστημιακής κοινότητας, μη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ), 
επιχειρήσεων, της κοινωνίας των πολιτών, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών συναντήθηκαν με σκοπό την παροχή 
υποστήριξης και συμβουλών στην Επιτροπή για την επίτευξη των ΣΒΑ σε ενωσιακό επίπεδο. 
Διεθνείς οργανισμοί όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, τα Ηνωμένα Έθνη και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Βιώσιμης Ανάπτυξης (ESDN) συμμετείχαν στη συνεδρίαση ως παρατηρητές.  
περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-82_el.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
Προώθηση των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων: η Επιτροπή αυξάνει τη χρηματοδότηση 

Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2018 

Η Επιτροπή θα διαθέσει πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 169 εκατ. EUR για την προώθηση των 
γεωργικών προϊόντων της ΕΕ σε ολόκληρο τον κόσμο, 27 εκατ. EUR περισσότερα από το 2017. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκήρυξε σήμερα τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για 
προγράμματα προώθησης των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων σε όλο τον κόσμο και στην ΕΕ. 
Συνολικά διατίθενται 169 εκατ. EUR για τη συγχρηματοδότηση των προγραμμάτων, έναντι 142 
εκατ. EUR το 2017. Τα προγράμματα μπορεί να καλύπτουν ευρύ φάσμα θεμάτων, από γενικές 
εκστρατείες για την υγιεινή διατροφή έως συγκεκριμένους τομείς της αγοράς.  
περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-101_el.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
Υπηρεσίες πληρωμών: οι καταναλωτές θα ωφεληθούν από φθηνότερες, ασφαλέστερες και 
περισσότερο καινοτόμες ηλεκτρονικές πληρωμές 

Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2018 

Με τους νέους κανόνες που θα καταστήσουν τις ηλεκτρονικές πληρωμές φθηνότερες, 
ευκολότερες και ασφαλέστερες, οι Ευρωπαίοι θα μπορέσουν να αποκομίσουν όλα τα οφέλη από 
την πραγματοποίηση πληρωμών διαδικτυακά για αγαθά και υπηρεσίες. 

Σκοπός της αναθεωρημένης οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών («PSD2»), η οποία θα αρχίσει 
να ισχύει στις 13 Ιανουαρίου 2018, είναι να εκσυγχρονιστούν οι υπηρεσίες πληρωμών στην 
Ευρώπη προς όφελος τόσο των καταναλωτών όσο και των επιχειρήσεων, ώστε να συμβαδίζουν 
με αυτήν την ταχέως εξελισσόμενη αγορά. 

Ο αντιπρόεδρος Βάλντις Ντομπρόβσκις, αρμόδιος για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε τα εξής: «Η νομοθεσία 
αυτή αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την ψηφιακή ενιαία αγορά στην ΕΕ. Θα προωθήσει την 
ανάπτυξη καινοτόμων πληρωμών μέσω διαδικτύου ή κινητού τηλεφώνου, οι οποίες θα 
ωφελήσουν την οικονομία και την ανάπτυξη. Με την εφαρμογή της PSD2, απαγορεύουμε τις 
πρόσθετες χρεώσεις για πληρωμές με καταναλωτικές χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες. Με 
αυτόν τον τρόπο, οι καταναλωτές της ΕΕ μπορούν να εξοικονομούν περισσότερα από 550 εκατ. 
ευρώ ετησίως. Οι καταναλωτές θα προστατεύονται επίσης περισσότερο κατά την 
πραγματοποίηση πληρωμών.» 
περισσότερες πληροφορίες :  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-141_el.pdf 
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________________________________________________________________________________ 
 
Πλαστικά απορρίμματα: μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την προστασία του πλανήτη και των 
πολιτών μας και για την ενίσχυση των βιομηχανιών μας 

Στρασβούργο, 16 Ιανουαρίου 2018 

Η πρώτη πανευρωπαϊκή στρατηγική για τα πλαστικά υλικά, που εγκρίθηκε σήμερα, αποτελεί 
μέρος της μετάβασης προς μια πιο κυκλική οικονομία. 

Με τη στρατηγική αυτή θα προστατευτεί το περιβάλλον από τη ρύπανση από πλαστικά υλικά και 
παράλληλα θα ενισχυθεί η ανάπτυξη και η καινοτομία, ώστε αυτή η πρόκληση να μετατραπεί σε 
θετική ατζέντα για το μέλλον της Ευρώπης. Η ριζική αλλαγή στον τρόπο σχεδίασης, παραγωγής, 
χρήσης και ανακύκλωσης των προϊόντων στην ΕΕ έχει ισχυρή επιχειρηματική βάση: 
αναλαμβάνοντας ηγετικό ρόλο στη μετάβαση αυτή, μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες 
επενδυτικές ευκαιρίες και θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με τα νέα σχέδια, το 2030 θα διατίθενται 
πλέον μόνο ανακυκλώσιμες πλαστικές συσκευασίες στην αγορά της ΕΕ, η κατανάλωση 
πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης θα μειωθεί και η σκόπιμη χρήση μικροπλαστικών θα 
περιοριστεί. 
περισσότερες πληροφορίες :  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5_el.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
Πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση και την κατάρτιση 

Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 2018 

Ερωτήσεις και απαντήσεις 
1. Σχέδιο σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με τις βασικές ικανότητες της διά βίου μάθησης 
Ποιος είναι ο βασικός στόχος αυτής της σύστασης; 
Στόχος της προτεινόμενης σύστασης είναι να βελτιωθεί η ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων (π.χ. 
γραμματισμός, ξένες γλώσσες ή δεξιότητες που σχετίζονται με την άσκηση της ιδιότητας του 
πολίτη, καθώς και ψηφιακές δεξιότητες) για άτομα όλων των ηλικιών σε όλη τη διάρκεια της ζωής 
και να δοθεί καθοδήγηση στα κράτη μέλη σχετικά με το πώς μπορούν να επιτύχουν τον στόχο 
αυτό. Κάτι τέτοιο είναι σημαντικό προκειμένου να είναι τα άτομα καλύτερα προετοιμασμένα για 
τις αλλαγές που συντελούνται στις αγορές εργασίας και για την ενεργό συμμετοχή τους ως 
πολιτών σε όλο και περισσότερο ποικιλόμορφες, κινητικές, ψηφιακές και παγκόσμιες κοινωνίες. 
Για τον σκοπό αυτό, η σύσταση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη επιχειρηματικών 
συμπεριφορών και πνεύματος καινοτομίας. 

Η πρόταση αποτελεί επίσης μέρος της απάντησης που δίνεται για τη βελτίωση των 
εκπαιδευτικών συστημάτων σε όλη την Ευρώπη με στόχο την καλύτερη διαχείριση των διαφόρων 
προκλήσεων που επισημάνθηκαν στην τελευταία κατάταξη της PISA , η οποία επέστησε την 
προσοχή στη μη ικανοποιητικές μέσες επιδόσεις της ΕΕ όσον αφορά τις βασικές δεξιότητες. 

Με ποιο τρόπο θα βοηθήσει η σύσταση τα κράτη μέλη να κάνουν πράξη την εκπαίδευση, την 
κατάρτιση και τη μάθηση που προσανατολίζονται στην ανάπτυξη ικανοτήτων;  
περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-103_el.pdf 
________________________________________________________________________________ 
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Νέα μέτρα για την προώθηση βασικών ικανοτήτων και ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς και την 
ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης 

Βρυξέλλες, 17 Ιανουαρίου 2018 

Σε συνέχεια της συνόδου του Γκέτεμποργκ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα νέες 
πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των βασικών ικανοτήτων και των ψηφιακών δεξιοτήτων των 
ευρωπαίων πολιτών, για την προώθηση των κοινών αξιών και της ευαισθητοποίησης των 
μαθητών σχετικά με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι νέες προτάσεις υποβάλλονται μόλις δύο μήνες αφότου οι Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και 
κυβερνήσεων συζήτησαν τα θέματα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και του πολιτισμού, στο 
πλαίσιο της συνόδου κορυφής του Γκέτεμποργκ τον Νοέμβριο του 2017. Σκοπός των προτάσεων 
είναι να μειώσουν τις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες ενώ παράλληλα υποστηρίζουν την 
ανταγωνιστικότητα, έτσι ώστε να οικοδομηθεί μια πιο ενωμένη, ισχυρή και δημοκρατική Ευρώπη.  
περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-102_el.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
ΦΠΑ: μεγαλύτερη ευελιξία σχετικά με τους συντελεστές ΦΠΑ, λιγότερη γραφειοκρατία για τις 
μικρές επιχειρήσεις 

Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2018 

*Επικαιροποιήθηκε για να ληφθεί υπόψη η επίσημη μετάφραση που εγκρίθηκε από την 
Επιτροπή* 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα νέους κανόνες για να δοθεί στα κράτη μέλη μεγαλύτερη 
ευελιξία όσον αφορά τον καθορισμό των συντελεστών του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) και 
να δημιουργηθεί ευνοϊκότερο φορολογικό περιβάλλον για την ανάπτυξη των ΜΜΕ. 
Οι σημερινές προτάσεις αποτελούν τα τελικά στάδια της αναμόρφωσης των κανόνων ΦΠΑ από 
την Επιτροπή, με τη δημιουργία ενιαίου χώρου ΦΠΑ στην ΕΕ για να μειωθούν δραστικά τα 50 δισ. 
ευρώ που χάνονται ετησίως εξαιτίας της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ στην ΕΕ και, παράλληλα, με 
τη στήριξη των επιχειρήσεων και τη διασφάλιση των δημόσιων εσόδων.  
περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-185_el.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 

Τραπεζική Ένωση: πρώτη έκθεση προόδου για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων στο πλαίσιο των μέτρων μείωσης των κινδύνων 
 
Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2018 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πρόοδο που σημειώθηκε στην 
αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) στην ΕΕ στο πλαίσιο των προσπαθειών 
που καταβάλλονται σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο για τη μείωση των κινδύνων που 
εξακολουθούν να απειλούν τμήματα του ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα. 
Στην πρώτη της έκθεση προόδου, μετά την έγκριση από τους υπουργούς Οικονομικών ενός 
σχεδίου δράσης για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), η Επιτροπή επισημαίνει 
την περαιτέρω βελτίωση των ποσοστών των ΜΕΔ και παρουσιάζει τα μελλοντικά μέτρα για την 
ακόμη μεγαλύτερη μείωση των συσσωρευμένων ΜΕΔ.  
περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-266_el.pdf 
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________________________________________________________________________________ 
 
Καταπολέμηση της παράνομης ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο — Η πρωτοβουλία της 
Επιτροπής επιτυγχάνει συνεχή βελτίωση και προσχωρούν σ' αυτήν περισσότερες πλατφόρμες 

Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2018 

Η τρίτη αξιολόγηση του κώδικα δεοντολογίας σχετικά με την καταπολέμηση της παράνομης 
ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο, που διενεργήθηκε από ΜΚΟ και δημόσιους φορείς και η οποία 
δημοσιεύτηκε σήμερα, δείχνει ότι οι επιχειρήσεις ΤΠ αφαίρεσαν κατά μέσο όρο το 70 % της 
παράνομης ρητορικής μίσους που τους κοινοποιήθηκε. 

Από τον Μάιο του 2016 το Facebook, το Twitter, το YouTube και η Microsoft έχουν δεσμευτεί να 
καταπολεμούν τη διάδοση τέτοιου περιεχομένου στην Ευρώπη μέσω του κώδικα δεοντολογίας. Ο 
τρίτος γύρος παρακολούθησης δείχνει ότι οι επιχειρήσεις τηρούν πλέον ολοένα και περισσότερο 
τη δέσμευσή τους για αφαίρεση του μεγαλύτερου μέρους της παράνομης ρητορικής μίσους εντός 
24 ωρών. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες προκλήσεις, ιδίως η έλλειψη 
συστηματικής ανατροφοδότησης προς τους χρήστες. 

Το Instagram και το Google+ ανακοίνωσαν σήμερα ότι υιοθετούν τον κώδικα δεοντολογίας, 
διευρύνοντας έτσι περισσότερο τον αριθμό των φορέων που καλύπτονται από αυτόν.  
περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-261_el.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
Έκθεση: Τα εμπορικά συστήματα της ΕΕ προάγουν την οικονομική ανάπτυξη και τα ανθρώπινα 
δικαιώματα 

Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2018 

Η έκθεση που δημοσιεύεται σήμερα από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή 
Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης δείχνει τον θετικό αντίκτυπο των ενωσιακών συστημάτων 
δασμολογικών εκπτώσεων στις αναπτυσσόμενες οικονομίες. 

Το εμπόριο αποτελεί κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και συμβάλλει στην προώθηση των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου και των εργασιακών δικαιωμάτων, της χρηστής διακυβέρνησης και 
των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Από το 2014, όταν άρχισε να ισχύει η αναθεωρημένη πρωτοβουλία της ΕΕ που είναι γνωστή ως 
σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ), οι εξαγωγές προς την ΕΕ από τις χώρες που 
επωφελούνται απ' αυτές τις περικοπές δασμών αυξήθηκαν σχεδόν κατά το ένα τέταρτο 
φτάνοντας στο ποσό των 63 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες 
επωφελήθηκαν περισσότερο: οι εξαγωγές τους προς την ΕΕ αυξήθηκαν κατά σχεδόν 40 % και 
έφτασαν τα 23,5 δισεκατομμύρια ευρώ το 2016.  
περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-301_el.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
Ένταξη των μεταναστών: η Επιτροπή παρουσιάζει δέσμη εργαλείων για να βοηθήσει τα κράτη 
μέλη να αξιοποιήσουν με τον βέλτιστο τρόπο τα ταμεία της ΕΕ 

Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2018 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-261_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-301_el.pdf


Η Επιτροπή δημοσιοποιεί σήμερα μια δέσμη εργαλείων για να βοηθήσει τις εθνικές και 
περιφερειακές αρχές να χαράξουν στρατηγικές και να σχεδιάσουν έργα για την ένταξη των 
μεταναστών, καθώς και να εντοπίσουν τους διαθέσιμους συναφώς ενωσιακούς πόρους. 

Στόχος της δέσμης εργαλείων είναι να συμβάλει στη χάραξη τοπικών στρατηγικών για την ένταξη 
των μεταναστών, οι οποίες θα υποστηρίζονται συνδυαστικά από ενωσιακούς πόρους από 
διάφορες πηγές, ήδη κατά την τρέχουσα δημοσιονομική περίοδο 2014-2020.  
περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-364_el.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
Ένωση Ασφάλειας: η Επιτροπή δίνει συνέχεια στις ενέργειες κατά της ριζοσπαστικοποίησης 

Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2018 

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση για την πρόοδο που σημειώθηκε προς την 
κατεύθυνση της δημιουργίας μιας αποτελεσματικής και πραγματικής Ένωσης Ασφάλειας, καθώς 
και σε σχέση με τις ορισθείσες προτεραιότητες, όπως η αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης, 
η ενίσχυση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και η προστασία των δημόσιων χώρων. 

Δεδομένου ότι η ασφάλεια αναγνωρίζεται ως βασική προτεραιότητα στην Κοινή δήλωση σχετικά 
με τις νομοθετικές προτεραιότητες της ΕΕ για την περίοδο 2018-19, η Επιτροπή θέσπισε μια σειρά 
μέτρων που πρέπει να ληφθούν τους επόμενους μήνες για να ενισχυθεί η στήριξη των κρατών 
μελών και να επισπευσθεί το έργο της ΕΕ. Η Επιτροπή θα συνεχίσει τις ενέργειες για επίτευξη 
προόδου ενόψει της άτυπης συνόδου των ηγετών, που θα διεξαχθεί τον Σεπτέμβριο με θέμα την 
ασφάλεια, όπως ανακοινώθηκε στο Θεματολόγιο των Ηγετών.  
περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-381_el.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
Η Επιτροπή δημοσιεύει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με επερχόμενους κανόνες 
προστασίας των δεδομένων 

Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2018 

Η Επιτροπή δημοσιεύει σήμερα κατευθυντήριες γραμμές για να διευκολυνθεί η απευθείας και 
ομαλή εφαρμογή των νέων κανόνων προστασίας των δεδομένων από όλους τους φορείς σε 
ολόκληρη την ΕΕ από την 25 Μαΐου. Η Επιτροπή επίσης εγκαινιάζει ένα νέο διαδικτυακό εργαλείο 
αφιερωμένο στις ΜΜΕ. 

Με μόλις λίγο πάνω από 100 μέρες έως την έναρξη εφαρμογής του νέου νόμου, οι 
κατευθυντήριες γραμμές περιγράφουν το τι θα πρέπει να κάνουν επιπλέον η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, οι εθνικές αρχές προστασίας δεδομένων και οι εθνικές διοικήσεις ώστε να 
ολοκληρωθεί επιτυχώς το στάδιο της προετοιμασίας. 

Ενώ ο νέος κανονισμός προβλέπει ένα ενιαίο σύνολο κανόνων που θα εφαρμόζονται άμεσα σε 
όλα τα κράτη μέλη, εξακολουθεί να χρειάζεται σημαντικές προσαρμογές σε ορισμένες πτυχές, 
όπως η τροποποίηση υφιστάμενων νόμων των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων ή η σύσταση του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων από τις αρχές προστασίας δεδομένων. Οι 
κατευθυντήριες γραμμές υπενθυμίζουν τις κύριες καινοτομίες και ευκαιρίες που δημιούργησαν 
οι νέοι κανόνες, λαμβάνουν υπόψη την προπαρασκευαστική εργασία που έχει ήδη αναληφθεί 
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και περιγράφουν το τι θα πρέπει να κάνουν επιπλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι εθνικές αρχές 
προστασίας δεδομένων και οι εθνικές διοικήσεις.  
περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-386_el.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
Η Επιτροπή θα φιλοξενήσει την πρώτη σύνοδο κορυφής για την εκπαίδευση: θέτοντας τα 
θεμέλια για έναν Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης 
 
Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2018 
 
Η πρώτη ευρωπαϊκή σύνοδος κορυφής για την εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 
Βρυξέλλες, με την παρουσία του επιτρόπου Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, 
κ. Tibor Navracsics. 
Η παρούσα σύνοδος κορυφής αποτελεί συνέχεια της συνόδου κορυφής του Γκέτεμποργκ, τον 
Νοέμβριο του 2017, όπου η Επιτροπή εξέθεσε το όραμά της για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού 
Χώρου Εκπαίδευσης μέχρι το 2025, και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου, όπου τα 
κράτη μέλη δήλωσαν πρόθυμα να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες στον τομέα της 
εκπαίδευσης. Είναι μια σημαντική ευκαιρία για τους 18 υπουργούς Παιδείας της ΕΕ, καθώς και 
τους επαγγελματίες και τους εκπροσώπους της εκπαίδευσης από όλη την Ευρώπη να 
συναντηθούν και να συζητήσουν το μέλλον της εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Αυτή η ευρωπαϊκή 
σύνοδος κορυφής για την εκπαίδευση αποτελεί την απαρχή μιας σειράς συνόδων, με τη δεύτερη 
να ακολουθεί το φθινόπωρο του 2019.  
περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-388_el.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
Δέσμη παραβάσεων Ιανουαρίου: κυριότερες αποφάσεις 
 
Βρυξέλλες, 25 Ιανουαρίου 2018 
 
Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή («Επιτροπή»), στη μηνιαία της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις 
παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις 
υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν 
διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής 
εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων. 

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω 
ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 86 
υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να 
χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το 
πλήρες MEMO/12/12. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις αποφάσεις που 
ελήφθησαν, βλ. το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης. 
περισσότερες πληροφορίες :  http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-349_el.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων: η Επιτροπή παραπέμπει την Πολωνία στο Δικαστήριο και 
περατώνει οκτώ υποθέσεις 
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Βρυξέλλες, 25 Ιανουαρίου 2018 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να παραπέμψει την Πολωνία στο Δικαστήριο της ΕΕ, 
επειδή δεν έχει κοινοποιήσει την πλήρη μεταφορά στο εθνικό της δίκαιο (μερική μη μεταφορά) 
των ενωσιακών κανόνων σχετικά με τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, καθώς και τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για 
επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων (οδηγία 2014/26/ΕΕ). 

Η Επιτροπή ζητεί από το Δικαστήριο να επιβάλει στην Πολωνία ημερήσια χρηματική ποινή ύψους 
87 612.00 EUR. Τα κράτη μέλη όφειλαν να έχουν μεταφέρει την εν λόγω οδηγία στο εθνικό τους 
δίκαιο έως τις 10 Απριλίου 2016.  
περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-353_el.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
Επενδύσεις στην Αφρική: Η ΕΕ και το Ίδρυμα Bill και Melinda Gates δεσμεύουν πρόσθετα 
κονδύλια ύψους 100 εκατ. ευρώ 

Βρυξέλλες, 25 Ιανουαρίου 2018 

Το Ίδρυμα Bill και Melinda Gates ανακοίνωσε σήμερα την απόφασή του να συμβάλει στο 
Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο της ΕΕ. 

Το Ίδρυμα Gates θα συνεισφέρει με 50 εκατ. δολάρια (40,9 εκατ. ευρώ) υπό μορφή 
χρηματοδότησης, καθώς και με πρόσθετα κονδύλια ύψους 12,5 εκατ. δολαρίων (10,2 εκατ. ευρώ) 
υπό μορφή τεχνικής βοήθειας, σε επενδυτικά έργα στον τομέα της υγείας στην Αφρική μέσω του 
πλαισίου της ΕΕ για τη βελτίωση των βιώσιμων επενδύσεων στην Αφρική. Στόχος αυτής της 
συγκέντρωσης πόρων είναι να ενθαρρυνθεί η υλοποίηση πρόσθετων ιδιωτικών επενδύσεων, έτσι 
ώστε να επιτευχθούν οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης και να αναβαθμιστούν ταχύτερα τα επιτυχή 
έργα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη δυναμική στήριξη των προσπαθειών της για την 
επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης στην Αφρική και αποφάσισε να χορηγήσει επιπλέον 50 εκατ. ευρώ.  
περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-361_el.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 

Αύξηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης: η ΕΕ επενδύει 873 εκατ. ευρώ σε υποδομές 
καθαρής ενέργειας 

Βρυξέλλες, 25 Ιανουαρίου 2018 

Τα κράτη μέλη της ΕΕ ενέκριναν την πρόταση της Επιτροπής για επενδύσεις ύψους 873 εκατ. 
ευρώ σε σημαντικά ευρωπαϊκά έργα ενεργειακών υποδομών. 

Η μετάβαση της ΕΕ σε μια καθαρή και σύγχρονη οικονομία είναι στόχος της ενεργειακής ένωσης, 
η οποία αποτελεί προτεραιότητα για την Επιτροπή Γιούνκερ. Πρόκειται πλέον για τη νέα 
επικρατούσα πραγματικότητα, και ένα σημαντικό στοιχείο για την υλοποίησή της είναι η 
προσαρμογή των ευρωπαϊκών υποδομών στις μελλοντικές ενεργειακές ανάγκες. Η κατάλληλη 
διασύνδεση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και των αγωγών φυσικού αερίου αποτελεί το 
θεμέλιο μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς που στηρίζεται στην αρχή της 
αλληλεγγύης. Ως εκ τούτου, η στήριξη αυτών των 17 επιλεγέντων έργων στους τομείς της 
ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, σηματοδοτεί την επιθυμία της Ευρώπης να 
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αναβαθμίσει το ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα και να το κάνει πιο ανταγωνιστικό, με τελικό 
αποτέλεσμα την παροχή φθηνότερης και ασφαλούς ενέργειας σε όλους τους Ευρωπαίους 
καταναλωτές.  
περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-383_el.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
Μήνυμα του προέδρου κ. Jean-Claude Juncker επί τη ευκαιρία της Ημέρας Μνήμης του 
Ολοκαυτώματος 2018. 
Βρυξέλλες, 26 Ιανουαρίου 2018 

Η 27η Ιανουαρίου έχει χαραχτεί στην ιστορία ως ημέρα θλίψης και θρήνου. Την ημέρα αυτή πριν 
από 73 χρόνια, οι συμμαχικές δυνάμεις απελευθέρωσαν τους κρατούμενους στο στρατόπεδο 
συγκέντρωσης Άουσβιτς-Μπιρκενάου, θέτοντας τέρμα στις φρικαλεότητες που διαδραματίζονταν 
σ' αυτό. Για να εορτάσουμε αυτή την επέτειο, τιμούμε σήμερα τη μνήμη των έξι εκατομμυρίων 
Εβραίων και των άλλων θυμάτων που χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα. Επίσης, αποτίνουμε φόρο τιμής 
σε όσους επέζησαν από το Ολοκαύτωμα, μεταξύ των οποίων ήταν και η πρώτη πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Simone Veil, η οποία αφιέρωσε τη ζωή της στη συμφιλίωση και 
δυστυχώς απεβίωσε πέρυσι.  

Το 2018 συμπληρώνονται 80 χρόνια από τη «Νύχτα των Κρυστάλλων» (Reichspogromnacht) 
καθώς και 80 χρόνια από τη θέσπιση των ρατσιστικών νόμων στη φασιστική Ιταλία. Αλλά το 2018 
είναι επίσης η 70ή επέτειος της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η 
οποία απορρέει από τη φρίκη του Ολοκαυτώματος.  
περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-393_el.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
Κανόνες προστασίας των δεδομένων κατάλληλοι για μια ψηφιακή και παγκοσμιοποιημένη 
εποχή: Κοινή δήλωση του πρώτου αντιπροέδρου κ. Timmermans, του αντιπροέδρου κ. Ansip 
και των επιτρόπων κας Jourová και κας Gabriel 

Βρυξέλλες, 26 Ιανουαρίου 2018 

 «Στις 28 Ιανουαρίου γιορτάζουμε την ευρωπαϊκή ημέρα προστασίας των δεδομένων.  
Δεδομένα βρίσκονται παντού. Όταν χρησιμοποιείτε το έξυπνο κινητό σας, μπορεί να συλλέγονται 
δεδομένα σχετικά με το πού βρίσκεστε, τις προτιμήσεις σας, τους φίλους σου, την υγεία σας …. 
Στην Ευρώπη, η προστασία των δεδομένων αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, το οποίο πρέπει να 
προστατεύουμε.  
 
Το 2018 θα είναι έτος-σταθμός για την προστασία των δεδομένων στην Ευρώπη.  
Τον Μάιο του 2018 θα γίνουν πραγματικότητα εκσυγχρονισμένοι ενωσιακοί κανόνες για την 
προστασία των δεδομένων. Οι κανόνες αυτοί απαντούν στις προκλήσεις που ο ψηφιακός κόσμος 
μας θέτει στο δικαίωμά μας σε προστασία των δεδομένων μας. 
περισσότερες πληροφορίες :  http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-461_el.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
Brexit: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει εντολή για την έναρξη διαπραγματεύσεων με το 
Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με τις μεταβατικές ρυθμίσεις 

Βρυξέλλες, 29 Ιανουαρίου 2018 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-383_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-393_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-461_el.pdf


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη σημερινή απόφαση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων 
(άρθρο 50) να επιτρέψει την έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με τις πιθανές μεταβατικές 
ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν στο πλαίσιο της συντεταγμένης αποχώρησης του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Στις σχετικές οδηγίες διαπραγμάτευσης, οι οποίες συμπληρώνουν τις οδηγίες διαπραγμάτευσης 
του Μαΐου 2017 και βασίστηκαν στη σύσταση της Επιτροπής της 20ής Δεκεμβρίου 2017, 
προβλέπονται πρόσθετες λεπτομέρειες σχετικά με πιθανές μεταβατικές ρυθμίσεις. Σε αυτές 
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:  
περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-463_el.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
Αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας στην ΕΕ: Η Επιτροπή προτείνει την ενίσχυση της 
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών 

Βρυξέλλες, 31 Ιανουαρίου 2018 

Η Επιτροπή υπέβαλε σήμερα πρόταση για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών 
μελών της ΕΕ για την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας. Η μεγαλύτερη διαφάνεια θα ενισχύσει 
της θέση των ασθενών, διασφαλίζοντας την πρόσβασή τους σε πληροφορίες σχετικά με την 
προστιθέμενη κλινική αξία νέων τεχνολογιών από τις οποίες θα μπορούν δυνητικά να 
επωφεληθούν. Από τη διενέργεια περισσότερων αξιολογήσεων θα μπορέσουν να προκύψουν 
αποτελεσματικά και καινοτόμα μέσα στον τομέα της υγείας που θα τίθενται πιο άμεσα στη 
διάθεση των ασθενών. Οι εθνικές αρχές θα είναι σε θέση να διαμορφώνουν πολιτικές για τα 
συστήματα υγείας με βάση μια πιο στέρεη βάση τεκμηρίωσης. Επιπλέον, οι κατασκευαστές δεν 
θα χρειάζεται πλέον να προσαρμόζονται σε διαφορετικές εθνικές διαδικασίες.  
περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-486_el.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
Οι νέοι καταθέτουν τις ιδέες τους για το μέλλον της Ευρώπης 

Βρυξέλλες, 31 Ιανουαρίου 2018 

Ο επίτροπος κ. Tibor Navracsics υποδέχεται ομάδα νέων για να συζητήσουν τις απόψεις τους για 
το μέλλον της Ευρώπης, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ληφθούν καλύτερα 
υπόψη οι προτεραιότητές τους. 

Σήμερα, 100 νέοι από όλη την Ευρώπη παρουσιάζουν συγκεκριμένες ιδέες για τον τρόπο με τον 
οποίο μπορεί να διασφαλιστεί ένα λαμπρό μέλλον για την Ευρώπη, έπειτα από συζητήσεις που 
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Νέα αφήγηση για την Ευρώπη». Οι 
προτάσεις αυτές παρουσιάζονται παράλληλα με τα αποτελέσματα νέας έρευνας του 
Ευρωβαρόμετρου, από την οποία προκύπτει ότι, τα τελευταία χρόνια, έχει αυξηθεί η συμμετοχή 
των νέων σε εθελοντικές δραστηριότητες, οργανώσεις και εκλογές. 

Η τελετή λήξης της πρωτοβουλίας «Νέα αφήγηση για την Ευρώπη», που διεξάγεται σήμερα στις 
Βρυξέλλες, συγκεντρώνει τα αποτελέσματα των συζητήσεων που πραγματοποίησαν οι νέοι κατά 
τα τελευταία δύο έτη. Το έργο προσέγγισε 62 000 νέους μέσω σειράς διαλόγων που διεξήχθηκαν 
σε όλη την Ευρώπη. Ως αποτέλεσμα, οι νέοι διατύπωσαν δώδεκα συγκεκριμένες ιδέες για το 
μέλλον της Ευρώπης. 
περισσότερες πληροφορίες :  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-506_el.pdf 
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________________________________________________________________________________ 
 
Τίθεται σε ισχύ ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας, που καθιστά αυστηρότερους τους κανόνες 
δεοντολογίας για τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Βρυξέλλες, 31 Ιανουαρίου 2018 

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επισήμως τον νέο Κώδικα Δεοντολογίας για τα μέλη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον οποίο είχε εξαγγείλει ο πρόεδρος Juncker στην ομιλία του για την 
κατάσταση της Ένωσης. Έπειτα από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο νέος κώδικας 
τίθεται σε ισχύ σήμερα, στο πλαίσιο της εκστρατείας που διεξάγει ο πρόεδρος Juncker για 
μεγαλύτερη διαφάνεια από την αρχή της θητείας του. 

Οι εκσυγχρονισμένοι κανόνες καθορίζουν νέα πρότυπα για τους κανόνες δεοντολογίας στην 
Ευρώπη. Πέρα από την παλαιότερη πρόταση του προέδρου για επέκταση της «περιόδου 
αναμονής» από 18 μήνες, που είναι σήμερα, σε δύο χρόνια για τους πρώην επιτρόπους και σε 
τρία χρόνια για τον πρόεδρο της Επιτροπής, ο νέος κώδικας δεοντολογίας θεσπίζει σαφέστερους 
κανόνες και υψηλότερα πρότυπα δεοντολογίας, ενώ εισάγει μεγαλύτερη διαφάνεια σε 
ορισμένους τομείς. Δημιουργείται επίσης ανεξάρτητη επιτροπή δεοντολογίας με ενισχυμένο 
καθεστώς, η οποία θα αντικαταστήσει τη σημερινή ad hoc επιτροπή δεοντολογίας με σκοπό την 
άσκηση αυστηρότερων ελέγχων και την παροχή συμβουλών σχετικά με τα πρότυπα 
δεοντολογίας. 

Πιο συγκεκριμένα, ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας για τα μέλη της Επιτροπής επιφέρει τις 
παρακάτω βελτιώσεις:  
περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-504_el.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
Βιώσιμα Χρηματοοικονομικά: Ομάδα εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου εκδίδει χάρτη 
πορείας για πιο πράσινη και καθαρή οικονομία 
 
Βρυξέλλες, 31 Ιανουαρίου 2018 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την τελική έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων υψηλού 
επιπέδου (ΟΕΥΕ) για βιώσιμα χρηματοοικονομικά, όπου διατυπώνονται στρατηγικές συστάσεις 
για ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα που θα στηρίζει τις βιώσιμες επενδύσεις. 

Η Επιτροπή θα προχωρήσει τώρα στην ολοκλήρωση της στρατηγικής της για βιώσιμα 
χρηματοοικονομικά με βάση τις εν λόγω συστάσεις. Η υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ για 
βιώσιμα χρηματοοικονομικά αποτελεί προτεραιότητα του σχεδίου δράσης για την Ένωση 
Κεφαλαιαγορών (CMU) της Επιτροπής, καθώς και μία από τις βασικές ενέργειες για την 
εφαρμογή της ιστορικής συμφωνίας του Παρισιού και της Ατζέντας της ΕΕ για την βιώσιμη 
ανάπτυξη. Για να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ για το 2030 που συμφωνήθηκαν στο Παρίσι, 
συμπεριλαμβανομένης της μείωσης κατά 40 % των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, χρειάζονται 
περίπου 180 δισ. EUR πρόσθετων επενδύσεων κάθε χρόνο. Ο χρηματοπιστωτικός τομέας καλείται 
να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων αυτών, καθώς μεγάλα ποσά 
ιδιωτικών κεφαλαίων θα μπορούσαν να κινητοποιηθούν προς τέτοιου είδους βιώσιμες 
επενδύσεις. Η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να ηγηθεί των παγκόσμιων προσπαθειών στον 
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τομέα αυτό και να βοηθήσει τους επενδυτές που ενδιαφέρονται συνειδητά για τη βιωσιμότητα 
στην επιλογή κατάλληλων έργων και επιχειρήσεων.  
περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-542_el.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διορίζει την κ. Παρασκευή Μίχου ως νέα Γενική Διευθύντρια 
Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων 
 
Βρυξέλλες, 31 Ιανουαρίου 2018 
 
Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διόρισε την νυν Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα Παρασκευή 
Μίχου, ως Γενική Διευθύντρια Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων — την πρώτη γυναίκα 
που κατέχει τη θέση αυτή. 
Ο διορισμός θα τεθεί σε ισχύ την 1η Μαρτίου. Ο νυν Γενικός Διευθυντής Matthias Ruete, ένα από 
τα πιο πεπειραμένα ανώτερα στελέχη της Επιτροπής, θα καταστεί σύμβουλος εκτός κατατάξεως 
(Hors-Classe) για στρατηγικά θέματα Ενεργειακής Ένωσης, Ένωσης Ασφάλειας, στην εν λόγω 
Γενική Γραμματεία. Ο διορισμός θα τεθεί σε ισχύ την 1η Μαρτίου επίσης, και θα διαρκέσει έως το 
τέλος του τρέχοντος έτους. 
Η κ. Παρασκευή Μίχου, ελληνίδα υπήκοος, προσλήφθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1995 και 
εργάστηκε σε διάφορες υπηρεσίες της Επιτροπής, ενώ έχει ασκήσει και καθήκοντα Γενικής 
Διευθύντριας Δικαιοσύνης μεταξύ Οκτωβρίου 2014 και Οκτωβρίου 2015.  
περισσότερες πληροφορίες : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-544_el.pdf 
________________________________________________________________________________ 
  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-542_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-544_el.pdf


 

 
 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
EUROPE DIRECT – INFORMATION CENTER (EDIC) 

 
Οδός : Π. Πετρουτσόπουλου 10  

Τ.Κ. : 453 33, ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
 

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

 

 

 

 

Τηλ. :  26516 07231 
 

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

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

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ 
 

και για τα 28 κράτη μέλη : 00 800 6 7 8 9 10 11 

  

________________________________________________________________________________ 
 

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