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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  
 

1. Καθαρότερος αέρας το 2020: Νέο ανώτατο όριο περιεκτικότητας σε θείο 0,5 % τίθεται σε 
ισχύ παγκοσμίως για τα πλοία. 
 

2. Η νέα συμφωνία για τους καταναλωτές: αρχίζουν να ισχύουν νέοι κανόνες για την 
ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών.  
 

3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενισχύει την προστασία της ευρωπαϊκής διανοητικής ιδιοκτησίας 
στις παγκόσμιες αγορές. 
 

4. Λιγότεροι από τους μισούς ταξιδιώτες της ΕΕ γνωρίζουν τα δικαιώματα των επιβατών στην 
ΕΕ. 
 

5. Φυτοφάρμακα: Η Επιτροπή απαγορεύει νεονικοτινοειδές εντομοκτόνο από την αγορά της 
ΕΕ. 
 

6. Η Επιτροπή επιλέγει τρία έργα στα Δυτικά Βαλκάνια και την Αφρική για το πιλοτικό 

πρόγραμμα κινητικότητας στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. 
 

7. Η Επιτροπή παρουσιάζει τις πρώτες σκέψεις της σχετικά με την οικοδόμηση μιας ισχυρής 
κοινωνικής Ευρώπης για δίκαιη μετάβαση. 
 

8. Χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης: το επενδυτικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας και ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης. 
 

9. Εμπόριο/ΠΟΕ: Η ΕΕ, οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία συμφωνούν σχετικά με νέους τρόπους 
ενίσχυσης των παγκόσμιων κανόνων για τις βιομηχανικές επιδοτήσεις. 
 

10. DiscoverEU: ακόμη 20 000 νέοι θα εξερευνήσουν την Ευρώπη το 2020. 
 

http://europedirect.cci-ioannina.gr/
file:///C:/Users/ΔΗΜΗΤΡΗΣ/Desktop/Europe%20Direct%202018%20-%202020/News%20Letter/www.europedirect.gr
file:///C:/Users/ΔΗΜΗΤΡΗΣ/Desktop/Europe%20Direct%202018%20-%202020/News%20Letter/info@edic.gr
http://www.facebook.com/EuropeDirect.Epirus.Ioannina
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11. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή κρίνει ότι η πώληση της βουλγαρικής θυγατρικής της 
Τράπεζας Πειραιώς στη Eurobank δεν παραβίασε τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών 
ενισχύσεων.  
 

12. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει την παράταση του ελληνικού καθεστώτος 
εγγυήσεων για τις τράπεζες.  
 

13. Πολιτική συνοχής: η ΕΕ χρηματοδοτεί νέο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου στην Κεντρική 
Ελλάδα.  
 

14. Η Επιτροπή εγκρίνει μια νέα προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη για την Ελλάδα.  
 

15. Προετοιμασία της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. 
 

16. Κοινή δήλωση της προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν, του προέδρου κ. Μισέλ, του προέδρου κ. 
Σασόλι ενόψει της 75ης επετείου της απελευθέρωσης του Άουσβιτς-Μπίρκεναου. 
 

17. Εμπόριο: Η ΕΕ και 16 μέλη του ΠΟΕ συμφωνούν να αναπτύξουν από κοινού μεταβατική 
ρύθμιση για την υπαγωγή της δευτεροβάθμιας εκδίκασης των διαφορών τους σε 
διαιτησία. 
 

18. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Ιανουαρίου 2020. 
 

19. Erasmus+ και προηγούμενα προγράμματα: εμπειρία ζωής για 10 εκατομμύρια νέους 
Ευρωπαίους. 
 

20. Πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2020: ένας φιλόδοξος οδικός 
χάρτης για μια Ένωση που αγωνίζεται για περισσότερα. 
 

21. Ασφαλή δίκτυα 5G: η Επιτροπή εγκρίνει την εργαλειοθήκη της ΕΕ και καθορίζει τα επόμενα 
βήματα. 
 

22. Ασφαλή δίκτυα 5G: ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την εργαλειοθήκη της ΕΕ. 
 

23. Η ΕΕ συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Κοσσυφοπέδιο με 
76,4 εκατ. ευρώ. 
 

24. Αριστεία στη μετάφραση: 28 μαθητές κερδίζουν το βραβείο του διαγωνισμού «Juvenes 
Translatores» της ΕΕ. 
 

25. Εμπόριο: Κατά το πρώτο έτος της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας 
παρατηρείται αύξηση των εξαγωγών της ΕΕ. 
 

26. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επενδύει στη σύγχρονη και ταχεία πρόσβαση στο διαδίκτυο στην 

Ελλάδα. 
 

27. Η ΕΕ κινητοποιεί 10 εκατ. ευρώ για έρευνα σχετικά με τον νέο κορονοϊό. 
 

28. Μια νέα εποχή ξημερώνει για την Ευρώπη. 
________________________________________________________________________________ 
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1. Καθαρότερος αέρας το 2020: Νέο ανώτατο όριο περιεκτικότητας σε θείο 0,5 % τίθεται σε 
ισχύ παγκοσμίως για τα πλοία 
Βρυξέλλες,  3 Ιανουαρίου 2020 

Από την 1η Ιανουαρίου 2020, η ανώτατη περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων πλοίων μειώνεται 
σε 0,5 % (από 3,5 %) παγκοσμίως — με σκοπό τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την 
προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος. Οι εκπομπές οξειδίων του θείου (SOx) από τους 
κινητήρες καύσης των πλοίων προκαλούν όξινη βροχή και παράγουν λεπτόκοκκη σκόνη που 
μπορεί να οδηγήσει σε αναπνευστικές και καρδιαγγειακές παθήσεις, καθώς και σε μείωση του 
προσδόκιμου ζωής. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6837/IP_19_68
37_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
Ατμοσφαιρικές εκπομπές από τη ναυτιλία 
Δελτίο Τύπου — ΓΔ Περιβάλλοντος 
Οδηγία για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής  
Νέο υλικό βίντεο 
________________________________________________________________________________ 

2. Η νέα συμφωνία για τους καταναλωτές: αρχίζουν να ισχύουν νέοι κανόνες για την ενίσχυση 
της προστασίας των καταναλωτών  

Βρυξέλλες,  7 Ιανουαρίου 2020 
 

Η Επιτροπή χαιρέτισε την έναρξη ισχύος των νέων ενωσιακών κανόνων για την προστασία των 
καταναλωτών, στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας για τους καταναλωτές. Οι νέοι κανόνες 
αποσκοπούν στη βελτίωση της επιβολής και στον εκσυγχρονισμό των ισχυόντων ενωσιακών 
κανόνων προστασίας των καταναλωτών, σύμφωνα με τις ψηφιακές εξελίξεις. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_2 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους νέους κανόνες για τους καταναλωτές είναι 
διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/review-eu-consumer-law-
new-deal-consumers_en 
________________________________________________________________________________ 

3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενισχύει την προστασία της ευρωπαϊκής διανοητικής ιδιοκτησίας 
στις παγκόσμιες αγορές 

Βρυξέλλες,  9 Ιανουαρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την τελευταία έκθεσή της σχετικά με την προστασία και την 
επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε τρίτες χώρες. Μολονότι υπήρξαν εξελίξεις 
από τη δημοσίευση της προηγούμενης έκθεσης και μετά, εξακολουθούν να υφίστανται ανησυχίες 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6837/IP_19_6837_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6837/IP_19_6837_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/communication-european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/environment/air/sources/maritime.htm
https://ec.europa.eu/info/news/concerted-eu-action-reduces-air-pollution-shipping-european-coastlines-and-ports-2018-apr-12_en
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/883/oj
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-182524
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_new_deal_consumer_benefits_2019.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_2
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/review-eu-consumer-law-new-deal-consumers_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/review-eu-consumer-law-new-deal-consumers_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/review-eu-consumer-law-new-deal-consumers_en
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/158561.htm
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και τομείς στους οποίους πρέπει να αναληφθεί δράση και να επιτευχθεί βελτίωση. Οι 
παραβιάσεις δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε παγκόσμιο επίπεδο κοστίζουν στις 
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δισεκατομμύρια ευρώ σε διαφυγόντα έσοδα και θέτουν χιλιάδες θέσεις 
εργασίας σε κίνδυνο. Η σημερινή έκθεση εντοπίζει τρεις ομάδες χωρών στις οποίες η ΕΕ θα 
εστιάσει τη δράση της. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_12/IP_20_12_E
L.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  
Έκθεση σχετικά με την προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε 
τρίτες χώρες 
Διανοητική ιδιοκτησία και εμπορική πολιτική της ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

4. Λιγότεροι από τους μισούς ταξιδιώτες της ΕΕ γνωρίζουν τα δικαιώματα των επιβατών στην 
ΕΕ 

Βρυξέλλες, 13 Ιανουαρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τα αποτελέσματα έρευνας του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με 
τα δικαιώματα των επιβατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EE). Σύμφωνα με την έρευνα, το 43 % των 
πολιτών της ΕΕ που έχουν ταξιδέψει με αεροπλάνο, τρένο μεγάλων αποστάσεων, λεωφορείο, 
πλοίο ή πορθμείο τους προηγούμενους 12 μήνες («ταξιδιώτες») γνωρίζουν ότι η ΕΕ έχει θεσπίσει 
δικαιώματα για τους επιβάτες. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6814/IP_19_68
14_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Τα πλήρη αποτελέσματα της έρευνας του Ευρωβαρόμετρου σχετικά με τα δικαιώματα των 
επιβατών 
Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών στην ΕΕ διατίθενται στις ιστοσελίδες της 
διαδικτυακής πύλη «Η Ευρώπη σου». 
________________________________________________________________________________ 
 
5. Φυτοφάρμακα: Η Επιτροπή απαγορεύει νεονικοτινοειδές εντομοκτόνο από την αγορά της ΕΕ 
 
Βρυξέλλες,  13 Ιανουαρίου 2020 
 
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να μην ανανεώσει την έγκριση του νεονικοτινοειδούς 
thiacloprid.  
 
H απόφαση αυτή ελήφθη με βάση επιστημονική συμβουλή της EFSA (Ευρωπαϊκή Αρχή για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων) ότι η ουσία ενέχει κινδύνους για υγεία και το περιβάλλον.  
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_12/IP_20_12_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_12/IP_20_12_EL.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/158561.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/158561.htm
https://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/intellectual-property/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6814/IP_19_6814_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_19_6814/IP_19_6814_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2200
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2200
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/index_el.htm
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/approval_active_substances/approval_renewal/neonicotinoids_en
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Πρόκειται για το 4ο νεονικοτινοειδές, από τα 5 των οποίων η χρήση είχε εγκριθεί προγενέστερα 
στην ΕΕ, για το οποίο εγκρίνεται περιορισμός χρήσης ή απαγόρευση από το 2013 μέχρι σήμερα.  
 
Η Επίτροπος κ. Στέλλα Κυριακίδου, αρμόδια για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, 
δήλωσε σχετικά: «Η επιστημονική συμβουλή της EFSA είναι σαφής: η χρήση του εν λόγω 
φυτοφαρμάκου συνδέεται με περιβαλλοντικές ανησυχίες, ιδίως όσον αφορά τις επιπτώσεις του 
στα υπόγεια ύδατα, αλλά και στην ανθρώπινη υγεία και την τοξικότητα για το αναπαραγωγικό 
σύστημα. Η σημερινή απαγόρευση αποτελεί μία ακόμη σαφή απόδειξη της δέσμευσης της 
Επιτροπής να προστατεύσει την υγεία των Ευρωπαίων πολιτών και του περιβάλλοντος. Απόδειξη 
της προτεραιότητας αυτής είναι η στρατηγική “από το αγρόκτημα στο πιάτο”, στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας».  
 
Ο κανονισμός που εγκρίθηκε θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
τις προσεχείς ημέρες. 
 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_20_38/MEX_20_

38_EN.pdf 

________________________________________________________________________________ 
 

6. Η Επιτροπή επιλέγει τρία έργα στα Δυτικά Βαλκάνια και την Αφρική για το πιλοτικό 

πρόγραμμα κινητικότητας στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

Βρυξέλλες,  13 Ιανουαρίου 2020 
 
Η Επιτροπή διέθεσε 8,5 εκατ. ευρώ για δύο πιλοτικά έργα επαγγελματικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης (ΕΕΚ) στην Αφρική και για ένα στα Δυτικά Βαλκάνια.  
 
Η Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, Μαρίγια Γκαμπριέλ, 
δήλωσε σχετικά: «Η Αφρική και τα Δυτικά Βαλκάνια αποτελούν πολιτική και στρατηγική 
προτεραιότητα για την ΕΕ. Γι’ αυτό πρέπει να αξιοποιήσουμε πλήρως όλα τα μέσα που 
διαθέτουμε για να προσφέρουμε πραγματικές ευκαιρίες στους εταίρους μας. Τα τρία έργα που 
επελέγησαν για το πιλοτικό πρόγραμμα κινητικότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και 
κατάρτιση αποτελούν συγκεκριμένα παραδείγματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τόσο των 
χωρών της διεύρυνσης όσο και της Αφρικής. Πρέπει να διασφαλίσουμε τη σύνδεση της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας, 
ειδικά σε τομείς όπως η μεταποίηση και η γεωργία, που παρουσιάζουν μεγάλες προοπτικές 
δημιουργίας θέσεων εργασίας.»  

Το πιλοτικό πρόγραμμα «Διεθνοποίηση συστημάτων ΕΕΚ στα Δυτικά Βαλκάνια» περιλαμβάνει έξι 
εταίρους από τα Δυτικά Βαλκάνια και οκτώ εταίρους από κράτη μέλη της ΕΕ.  

Στην «Κοινή συμμαχία για την ανάπτυξη προγράμματος κινητικότητας και για την ανταλλαγή 
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των συστημάτων ΕΕΚ της Αφρικής και της Ευρώπης» συμμετέχουν 
τρία κράτη μέλη της ΕΕ και δέκα αφρικανικές χώρες.  

Στη «Συμμαχία στήριξης της αφρικανικής κινητικότητας (SAAM)» συμμετέχουν 32 οργανισμοί από 
οκτώ κράτη μέλη της ΕΕ (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Πορτογαλία και 
Ισπανία) και από 13 αφρικανικές χώρες.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_20_38/MEX_20_38_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_20_38/MEX_20_38_EN.pdf
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Οι δραστηριότητες των έργων ξεκινούν τον Ιανουάριο του 2020.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_20_38/MEX_20_
38_EN.pdf 
 
Περισσότερες λεπτομέρειες για τα επιλεγέντα έργα είναι διαθέσιμες εδώ 
https://ec.europa.eu/education/news/vet-mobility-results_el 

________________________________________________________________________________ 

7. Η Επιτροπή παρουσιάζει τις πρώτες σκέψεις της σχετικά με την οικοδόμηση μιας ισχυρής 
κοινωνικής Ευρώπης για δίκαιη μετάβαση 

Στρασβούργο,  14 Ιανουαρίου 2020 

Η Επιτροπή υποβάλλει ανακοίνωση σχετικά με την οικοδόμηση μιας ισχυρής κοινωνικής Ευρώπης 
για δίκαιη μετάβαση. Εξηγεί πώς η κοινωνική πολιτική θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των 
προκλήσεων και στην αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζονται στη σημερινή εποχή, 
προτείνει την ανάληψη δράσης στο επίπεδο της ΕΕ κατά τους προσεχείς μήνες και ζητεί 
ανατροφοδότηση ως προς τη λήψη πρόσθετων μέτρων σε όλα τα επίπεδα στον τομέα της 
απασχόλησης και των κοινωνικών δικαιωμάτων. Η Επιτροπή κηρύσσει ήδη σήμερα την έναρξη 
του πρώτου σταδίου της διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους - τις επιχειρήσεις και τις 
συνδικαλιστικές ενώσεις - σχετικά με το θέμα των δίκαιων κατώτατων μισθών για τους 
εργαζομένους στην ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_18/IP_20_18_E
L.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη για δίκαιες μεταβάσεις 
Ενημερωτικό δελτίο: Μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη για δίκαιες μεταβάσεις 
Ανακοίνωση: Μια ισχυρή κοινωνική Ευρώπη για δίκαιες μεταβάσεις 
Πρώτο στάδιο της διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους για τους δίκαιους κατώτατους 
μισθούς στην ΕΕ 
Ιστοσελίδα για την ανατροφοδότηση εκ μέρους των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με την 
εφαρμογή του πυλώνα 
________________________________________________________________________________ 

8. Χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης: το επενδυτικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας και ο Μηχανισμός Δίκαιης Μετάβασης 

Βρυξέλλες,  14 Ιανουαρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να καταστεί η πρώτη κλιματικά ουδέτερη περιοχή σε 
παγκόσμιο επίπεδο έως το 2050. Για τον σκοπό αυτό, απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις, τόσο 
από την ΕΕ όσο και από τον εθνικό δημόσιο τομέα, καθώς και από τον ιδιωτικό τομέα. Το 
επενδυτικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας —το επενδυτικό σχέδιο «Βιώσιμη 
Ευρώπη»— που παρουσιάστηκε σήμερα θα κινητοποιήσει δημόσιες επενδύσεις και θα βοηθήσει 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_20_38/MEX_20_38_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_20_38/MEX_20_38_EN.pdf
https://ec.europa.eu/education/news/vet-mobility-results
https://ec.europa.eu/education/news/vet-mobility-results_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_18/IP_20_18_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_18/IP_20_18_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_20
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22213&langId=en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_49
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_51
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_51
https://ec.europa.eu/social/yoursay-socialeurope
https://ec.europa.eu/social/yoursay-socialeurope
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να αποδεσμευτούν ιδιωτικά κεφάλαια μέσω των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ, ιδίως του 
InvestEU, που θα οδηγήσουν σε επενδύσεις ύψους τουλάχιστον 1 τρισ. ευρώ. 

Μολονότι για τη μετάβαση θα χρειαστεί η συμβολή όλων των κρατών μελών, περιφερειών και 
τομέων, η κλίμακα της πρόκλησης δεν είναι η ίδια. Ορισμένες περιφέρειες θα επηρεαστούν 
ιδιαίτερα και θα υποστούν βαθύ οικονομικό και κοινωνικό μετασχηματισμό. Ο Μηχανισμός 
Δίκαιης Μετάβασης θα παράσχει προσαρμοσμένη χρηματοδοτική και πρακτική στήριξη για να 
βοηθηθούν οι εργαζόμενοι και να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες επενδύσεις στις εν λόγω 
περιοχές. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_17/IP_20_17_E
L.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ: επεξήγηση του επενδυτικού σχεδίου της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας και του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης  
 
Ενημερωτικά δελτία 

 Επενδύσεις σε μια κλιματικά ουδέτερη και κυκλική οικονομία 
 Ο μηχανισμός δίκαιης μετάβασης: μέριμνα ώστε κανείς να μη μένει στο περιθώριο 
 Έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ με στόχο την πράσινη οικονομία 

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με το επενδυτικό σχέδιο «Βιώσιμη Ευρώπη» 
Πρόταση κανονισμού για την ίδρυση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης 
Τροποποιήσεις του κανονισμού περί κοινών διατάξεων 
Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
________________________________________________________________________________ 

9. Εμπόριο/ΠΟΕ: Η ΕΕ, οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία συμφωνούν σχετικά με νέους τρόπους ενίσχυσης 
των παγκόσμιων κανόνων για τις βιομηχανικές επιδοτήσεις 

Βρυξέλλες,  14 Ιανουαρίου 2020 

Σε κοινή δήλωση που εκδόθηκε, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών 
και της Ιαπωνίας ανακοίνωσαν τη συμφωνία τους για την ενίσχυση των υφιστάμενων κανόνων 
για τις βιομηχανικές επιδοτήσεις και καταδίκασαν τις πρακτικές αναγκαστικής μεταφοράς 
τεχνολογίας. 

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Ουάσινγκτον, η ΕΕ, οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία 
συμφώνησαν ότι ο ισχύων κατάλογος απαγορευμένων επιδοτήσεων βάσει των κανόνων του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) είναι ανεπαρκής για την αντιμετώπιση των 
επιδοτήσεων που στρεβλώνουν την αγορά και το εμπόριο οι οποίες υπάρχουν σε ορισμένες 
έννομες τάξεις. Ως εκ τούτου, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πρέπει να προστεθούν νέοι τύποι 
απολύτως απαγορευμένων επιδοτήσεων στη συμφωνία του ΠΟΕ για τις επιδοτήσεις και τα 
αντισταθμιστικά μέτρα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_43/IP_20_43_E
L.pdf 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_17/IP_20_17_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_17/IP_20_17_EL.pdf
https://europa.eu/!mx49Bn
https://europa.eu/!mx49Bn
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_40
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_39
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_37
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_48
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_50
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_52
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/158567.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_43/IP_20_43_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_43/IP_20_43_EL.pdf
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Για περισσότερες πληροφορίες 
Κοινή Δήλωση 
________________________________________________________________________________ 

10. DiscoverEU: ακόμη 20 000 νέοι θα εξερευνήσουν την Ευρώπη το 2020 

Βρυξέλλες,  15 Ιανουαρίου 2020 

Περίπου 20 000 δεκαοκτάχρονοι θα λάβουν ταξιδιωτική κάρτα κατά τον τέταρτο και τελευταίο 
γύρο του DiscoverEU, που προσέλκυσε περίπου 75 000 αιτήσεις από όλη την Ευρώπη. Αυτοί οι 
νέοι Ευρωπαίοι, οι οποίοι επιλέχθηκαν βάσει καθιερωμένων κριτηρίων και ειδικών ποσοστώσεων 
των κρατών μελών, μπορούν να ταξιδέψουν μεταξύ 1ης Απριλίου και 31ης Οκτωβρίου 2020 για 
διάστημα έως 30 ημερών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_54/IP_20_54_E
L.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ενημερωτικό δελτίο 
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας, στη σελίδα 
της Ευρωπαϊκής Νεολαίας στο Facebook, καθώς και στους λογαριασμούς Twitter και Instagram 
της Ευρωπαϊκής Νεολαίας. 
________________________________________________________________________________ 

11. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή κρίνει ότι η πώληση της βουλγαρικής θυγατρικής της 
Τράπεζας Πειραιώς στη Eurobank δεν παραβίασε τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών 
ενισχύσεων  

Βρυξέλλες,  15 Ιανουαρίου 2020 

Κατόπιν καταγγελίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι η πώληση της βουλγαρικής 
θυγατρικής της Τράπεζας Πειραιώς στη Eurobank συνάδει με τους κανόνες της ΕΕ περί κρατικών 
ενισχύσεων. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_20_62/MEX_20_
62_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

12. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει την παράταση του ελληνικού καθεστώτος 
εγγυήσεων για τις τράπεζες  

Βρυξέλλες,  16 Ιανουαρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την παράταση του ελληνικού καθεστώτος εγγυήσεων για τα 
πιστωτικά ιδρύματα έως τις 31 Μαΐου 2020, βάσει των ενωσιακών κανόνων για τις κρατικές 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/158567.htm
https://europa.eu/youth/discovereu_el
https://europa.eu/youth/discovereu_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_54/IP_20_54_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_54/IP_20_54_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_63
https://europa.eu/youth/sites/default/files/discovereu_factsheet.pdf
https://europa.eu/youth/travelling_el
https://www.facebook.com/EuropeanYouthEU
https://www.facebook.com/EuropeanYouthEU
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_20_62/MEX_20_62_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_20_62/MEX_20_62_EN.pdf
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ενισχύσεις. Η κατάσταση ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών σταδιακά βελτιώνεται, ωστόσο 
εξακολουθούν να υφίστανται ορισμένες προκλήσεις. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_20_75/MEX_20_
75_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες θα καταστούν προσεχώς διαθέσιμες στον ιστότοπο της Επιτροπής 
για τον ανταγωνισμό, στο δημόσιο μητρώο υποθέσεων, με αριθμό υπόθεσης SA.55767. 
________________________________________________________________________________ 

13. Πολιτική συνοχής: η ΕΕ χρηματοδοτεί νέο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου στην Κεντρική 
Ελλάδα  

Βρυξέλλες,  17 Ιανουαρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επένδυση ύψους 255 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Συνοχής για την 
κατασκευή τμήματος αυτοκινητοδρόμου στην Ελλάδα. 

Η σύνδεση που έλλειπε μεταξύ Λαμίας και Ξυνιάδας θα ολοκληρώσει το νότιο τμήμα του 
αυτοκινητοδρόμου E65, συνδέοντας με τον τρόπο αυτό τις περιφέρειες της Στερεάς Ελλάδας και 
της Δυτικής Θεσσαλίας με το κεντρικό δίκτυο αυτοκινητοδρόμων. 

Η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων κ. Ελίζα Φερέιρα, δήλωσε: «Το εν λόγω έργο αποτελεί 
απτή απόδειξη του ότι η ΕΕ εξακολουθεί να επενδύει στη βελτίωση των υποδομών στην Ελλάδα. 
Οι Έλληνες πολίτες, οι επιχειρήσεις και οι τουρίστες θα επωφεληθούν εξίσου από τη νέα 
σύνδεση.» 

Ο αυτοκινητόδρομος θα προωθήσει την οικονομική, πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη της 
Στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλίας, ενώ παράλληλα θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης και 
θα αυξήσει τα εισοδήματα στην περιοχή. Το τμήμα Λαμία – Ξυνιάδα του αυτοκινητοδρόμου 
αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Δεκέμβριο του 2021. (For more information: Stefan De 
Keersmaecker – Tel.: +32 229 84680, Sara Soumillion - Tel.: +32 229 67094) 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_20_78/MEX_20_
78_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

14. Η Επιτροπή εγκρίνει μια νέα προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη για την Ελλάδα  

Βρυξέλλες,  20 Ιανουαρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την αίτηση καταχώρισης του «Αρσενικού Νάξου» στο μητρώο 
των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης (ΠΟΠ). 

Το «Αρσενικό Νάξου» είναι ένα ώριμο, σκληρό τυρί που παρασκευάζεται παραδοσιακά από μη 
παστεριωμένο αιγοπρόβειο γάλα. Ξεχωρίζει από τα άλλα τυριά χάρη στην έντονη, πικάντικη και 
αλμυρόγλυκη γεύση του. Το «Αρσενικό Νάξου» παράγεται και ωριμάζει σε διάφορες κοινότητες 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_20_75/MEX_20_75_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_20_75/MEX_20_75_EN.pdf
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_20_78/MEX_20_78_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_20_78/MEX_20_78_EN.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/publishedName.html?denominationId=21419
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της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων. Η διαδικασία παραγωγής του συνδέεται στενά με τις 
γνώσεις των τυροκόμων, οι οποίοι είναι σε θέση να γνωρίζουν τον χρόνο τυροκόμησης 
λαμβάνοντας υπόψη τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής και τη σύσταση της χλωρίδας  Η 
νέα αυτή ονομασία έρχεται να προστεθεί σε πάνω από 1 460 ήδη προστατευόμενα διατροφικά 
προϊόντα, κατάλογος των οποίων είναι διαθέσιμος στη βάση δεδομένων eAmbrosia. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_85/MEX_20
_85_EN.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. τις σελίδες για την πολιτική ποιότητας. 
________________________________________________________________________________ 

15. Προετοιμασία της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης 

Βρυξέλλες,  22 Ιανουαρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τις ιδέες της για την προετοιμασία της Διάσκεψης για το 
Μέλλον της Ευρώπης, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει την Ημέρα της Ευρώπης, 9 Μαΐου 2020, 
και να διαρκέσει δύο χρόνια. Η εκδοθείσα ανακοίνωση αποτελεί τη συμβολή της Επιτροπής στην 
ήδη έντονη συζήτηση γύρω από τη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης — ένα εγχείρημα που 
εξαγγέλθηκε από την πρόεδρο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στις πολιτικές κατευθύνσεις της, με 
σκοπό να παρασχεθούν στους Ευρωπαίους και στις Ευρωπαίες περισσότερες δυνατότητες να 
επηρεάζουν τη δράση της Ένωσης και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί γι' αυτούς. Η διάσκεψη 
θα βασιστεί σε εμπειρίες του παρελθόντος, όπως οι διάλογοι με τους πολίτες, ενώ παράλληλα θα 
εισαγάγει ευρύ φάσμα νέων στοιχείων για μεγαλύτερη προβολή και ενίσχυση των τρόπων με 
τους οποίους τα άτομα θα μπορούν να διαμορφώνουν τη μελλοντική δράση της ΕΕ. Η διάσκεψη 
θα δώσει τη δυνατότητα να διεξαχθεί μια ανοικτή, χωρίς αποκλεισμούς, διαφανής και δομημένη 
συζήτηση με πολίτες από διαφορετικά περιβάλλοντα και από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Η 
Επιτροπή δεσμεύεται να δώσει συνέχεια στο αποτέλεσμα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_89/IP_20_89_E
L.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  
Προετοιμασία της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης 
Ερωτήσεις και απαντήσεις   
________________________________________________________________________________ 

16. Κοινή δήλωση της προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν, του προέδρου κ. Μισέλ, του προέδρου κ. 
Σασόλι ενόψει της 75ης επετείου της απελευθέρωσης του Άουσβιτς-Μπίρκεναου 

Jerusalem, 23 Ιανουαρίου 2020 

 «Αν ξεχάσουμε τους νεκρούς είναι σαν να τους σκοτώνουμε για δεύτερη φορά.» ― Ελί Βιζέλ, Η 
νύχτα 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/%23
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_85/MEX_20_85_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_85/MEX_20_85_EN.pdf
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/index_fr.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_el.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_89/IP_20_89_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_89/IP_20_89_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/commissions-contribution-shaping-conference-future-europe_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_88
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Πριν από εβδομήντα πέντε χρόνια, οι συμμαχικές δυνάμεις απελευθέρωσαν το ναζιστικό 
στρατόπεδο συγκέντρωσης Άουσβιτς-Μπίρκεναου, θέτοντας τέλος στο πιο αποτρόπαιο έγκλημα 
της ευρωπαϊκής ιστορίας, την προγραμματισμένη εξόντωση των Εβραίων στην Ευρώπη. Έξι 
εκατομμύρια Εβραίοι, παιδιά, γυναίκες και άνδρες, δολοφονήθηκαν και εκατομμύρια άλλοι 
αθώοι, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες χιλιάδες Ρομά, διώχθηκαν λόγω της εθνοτικής 
καταγωγής τους. Το τίμημα αυτό ήταν ανείπωτα βαρύ, αλλά δεν θα μπορούσε να υπάρξει 
συμβολικότερη και θριαμβευτικότερη νίκη κατά του ναζισμού από τον εορτασμό της επετείου 
αυτής στο Ισραήλ. 

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Σαρλ Μισέλ Νταβίντ Μαρία Σασόλι 
Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_90/STA
TEMENT_20_90_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

17. Εμπόριο: Η ΕΕ και 16 μέλη του ΠΟΕ συμφωνούν να αναπτύξουν από κοινού μεταβατική 
ρύθμιση για την υπαγωγή της δευτεροβάθμιας εκδίκασης των διαφορών τους σε διαιτησία 

Βρυξέλλες,  24 Ιανουαρίου 2020 

Στο Νταβός της Ελβετίας, η ΕΕ και οι υπουργοί 16 μελών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(ΠΟΕ) συμφώνησαν να αναπτύξουν μια πολυμερή μεταβατική ρύθμιση για την υπαγωγή της 
δευτεροβάθμιας εκδίκασης των διαφορών τους σε διαιτησία, η οποία θα επιτρέψει στα 
συμμετέχοντα μέλη του ΠΟΕ να διατηρήσουν ένα λειτουργικό και αποτελούμενο από δύο 
βαθμούς δικαιοδοσίας σύστημα επίλυσης στο πλαίσιο του ΠΟΕ των μεταξύ τους διαφορών. Η 
πρωτοβουλία αυτή δρομολογήθηκε στα μέσα Δεκεμβρίου του 2019 από την ΕΕ και ορισμένα 
άλλα μέλη του ΠΟΕ, μετά την ουσιαστική παράλυση του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου 
του ΠΟΕ εξαιτίας της παρακώλυσης κάθε νέου διορισμού από το 2017 και μετά. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_113/IP_20_113
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  
Κοινή Δήλωση 
________________________________________________________________________________ 

18. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Ιανουαρίου 2020 

Βρυξέλλες,  24 Ιανουαρίου 2020 

Το Ηνωμένο Βασίλειο πρόκειται να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 31 Ιανουαρίου 
2020 τα μεσάνυχτα (ώρα Βρυξελλών). Δεν θα αποτελεί πλέον κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η ΕΕ εκφράζει μεν την απογοήτευση της, αλλά σέβεται την εν λόγω απόφαση. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_90/STATEMENT_20_90_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_90/STATEMENT_20_90_EL.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/january/tradoc_158596.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_113/IP_20_113_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_113/IP_20_113_EL.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/january/tradoc_158596.pdf
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Η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο διεξήγαγαν εντατικές διαπραγματεύσεις για να συμφωνήσουν 
σχετικά με τους όρους της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου και να δημιουργήσουν 
ασφάλεια δικαίου, μόλις το δίκαιο της ΕΕ παύσει να ισχύει για το Ηνωμένο Βασίλειο. Καθ' όλη τη 
διάρκεια των εν λόγω διαπραγματεύσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διασφάλισε μια διαδικασία 
χωρίς αποκλεισμούς και με τακτικές διαβουλεύσεις των 27 κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και με 
διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια. Συμπληρωματικές 
παρατηρήσεις συμβουλευτικών οργάνων της ΕΕ και ενδιαφερόμενων μερών βοήθησαν την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συγκεντρώσει στοιχεία κατά τη διαδικασία. Καθ' όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας, διασφαλίστηκε πρωτοφανής διαφάνεια, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε 
τα έγγραφα των διαπραγματεύσεων και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο στον ιστότοπό της. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_104/QAND
A_20_104_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας 
Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας και 
πολιτική διακήρυξη για τον καθορισμό του πλαισίου της μελλοντικής σχέσης μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου (12 Νοεμβρίου 2019) 
 
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στον ιστότοπό μας. 
[1] Όσον αφορά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, ένα κράτος μέλος μπορεί να αρνηθεί να 
παραδώσει τους υπηκόους του στο Ηνωμένο Βασίλειο για λόγους που αφορούν θεμελιώδεις 
αρχές του εθνικού του δικαίου (άρθρο 185 της συμφωνίας αποχώρησης). 
* διoρθώθηκε στις 27/01/2020 στις 17:25 
** διορθώθηκε στις 27/01/2020 στις 17:25 
________________________________________________________________________________ 

19. Erasmus+ και προηγούμενα προγράμματα: εμπειρία ζωής για 10 εκατομμύρια νέους 
Ευρωπαίους 

Βρυξέλλες,  28 Ιανουαρίου 2020 

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση για το πρόγραμμα Erasmus+ 2018, η οποία δημοσιεύθηκε, την 
τελευταία τριετία περισσότερα από 10 εκατομμύρια άτομα έχουν συμμετάσχει στο πρόγραμμα, 
γεγονός που, για πολλά από αυτά, αποδείχτηκε εμπειρία ζωής. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_115/IP_20_115
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ετήσια έκθεση του 2018 για το Erasmus+ — Γενικά και ειδικά ανά χώρα ενημερωτικά δελτία 
________________________________________________________________________________ 

20. Πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2020: ένας φιλόδοξος οδικός 
χάρτης για μια Ένωση που αγωνίζεται για περισσότερα 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_104/QANDA_20_104_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_104/QANDA_20_104_EL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2019:384I:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2019:384I:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2019:384I:FULL&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2019:384I:FULL&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/brexit-negotiations_en
https://webgate.ec.europa.eu/PRD/PressReleaseDatabase/remote/%22#_ftnref1"
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_115/IP_20_115_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_115/IP_20_115_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_130
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/about/statistics_el
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Βρυξέλλες,  29 Ιανουαρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα εργασίας της για το 2020. Το πρόγραμμα 
καθορίζει τις δράσεις που θα αναλάβει η Επιτροπή το 2020 για να μετατρέψει τις πολιτικές 
κατευθύνσεις της προέδρου φον ντερ Λάιεν σε απτά οφέλη για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και 
την κοινωνία της Ευρώπης. Σκοπός αυτού του πρώτου προγράμματος εργασίας είναι να 
αξιοποιηθούν με επιτυχία οι ευκαιρίες που θα αποφέρει η διπλή, οικολογική και ψηφιακή, 
μετάβαση. 

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε: «Αυτή η Επιτροπή 
είναι προσηλωμένη στην αντιμετώπιση των διαγενεακών προκλήσεών μας, όπως η κλιματική 
αλλαγή, η ψηφιοποίηση και η μετανάστευση. Έχουμε δεσμευτεί να υλοποιήσουμε την Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία και να βελτιώσουμε τις ευκαιρίες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της 
Ευρώπης κατά τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Αυτό το πρόγραμμα εργασίας θα συμβάλει στην 
οικοδόμηση μιας Ένωσης που αγωνίζεται για περισσότερα». 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_124/IP_20_124
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικά δελτία σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής 
Πολιτικές κατευθύνσεις της προέδρου φον ντερ Λάιεν 
Προηγούμενα προγράμματα εργασίας της Επιτροπής και βασικά έγγραφα 
Ιστότοπος του προγράμματος REFIT της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
________________________________________________________________________________ 

21. Ασφαλή δίκτυα 5G: η Επιτροπή εγκρίνει την εργαλειοθήκη της ΕΕ και καθορίζει τα επόμενα 
βήματα 

Βρυξέλλες,  29 Ιανουαρίου 2020 

Η Επιτροπή ενέκρινε την κοινή εργαλειοθήκη μέτρων μετριασμού που συμφωνήθηκε από τα 
κράτη μέλη της ΕΕ για την αντιμετώπιση των κινδύνων για την ασφάλεια που σχετίζονται με την 
ανάπτυξη των δικτύων 5G, της πέμπτης γενιάς δικτύων κινητών επικοινωνιών. Προηγήθηκε η 
έκκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για μια συντονισμένη προσέγγιση όσον αφορά την 
ασφάλεια του 5G και η επακόλουθη σύσταση της Επιτροπής του Μαρτίου 2019. Έκτοτε, τα κράτη 
μέλη προσδιόρισαν τους κινδύνους και τα τρωτά σημεία σε εθνικό επίπεδο και δημοσίευσαν 
κοινή αξιολόγηση επικινδυνότητας της ΕΕ. Μέσω της εργαλειοθήκης, τα κράτη μέλη δεσμεύονται 
να κάνουν μαζί τα επόμενα βήματα βάσει αντικειμενικής αξιολόγησης των προσδιορισθέντων 
κινδύνων και αναλογικών μέτρων μετριασμού. Με την ανακοίνωσή της που εκδόθηκε σήμερα, η 
Επιτροπή δρομολογεί σχετικές δράσεις στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και ζητεί να 
εφαρμοστούν κάποια βασικά μέτρα έως τις 30 Απριλίου 2020. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_123/IP_20_123
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 

https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_en
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_el.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_el.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_124/IP_20_124_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_124/IP_20_124_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_en
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_el.pdf
http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_el.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/index_el.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/667123
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/cybersecurity-5g-networks
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/667132
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_123/IP_20_123_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_123/IP_20_123_EL.pdf
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Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ασφαλή εγκατάσταση του 5G στην ΕΕ 
Εργαλειοθήκη της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια των δικτύων 5G 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ενημερωτικό δελτίο 
Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου 
Ομάδα συνεργασίας NIS 
________________________________________________________________________________ 

22. Ασφαλή δίκτυα 5G: ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την εργαλειοθήκη της ΕΕ 

Βρυξέλλες,  29 Ιανουαρίου 2020 

Γιατί είναι σημαντική η κυβερνοασφάλεια των δικτύων 5G;  
Ως σημαντικός παράγοντας διευκόλυνσης των μελλοντικών ψηφιακών υπηρεσιών, οι τεχνολογίες 
5G θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας τα 
επόμενα χρόνια. Από την εξατομικευμένη ιατρική ως τη γεωργία ακριβείας, από τα έξυπνα 
ενεργειακά δίκτυα ως τη συνδεδεμένη κινητικότητα, το 5G θα επηρεάσει δυνητικά σχεδόν κάθε 
πτυχή της ζωής των πολιτών της ΕΕ. Ταυτόχρονα, λόγω της λιγότερο συγκεντρωτικής 
αρχιτεκτονικής τους, της έξυπνης υπολογιστικής ισχύος αιχμής, της ανάγκης περισσότερων 
κεραιών και αυξημένης εξάρτησης από το λογισμικό, τα δίκτυα 5G προσφέρουν περισσότερα 
δυνητικά σημεία εισόδου για τους επιτιθέμενους. Ως εκ τούτου, η μέριμνα για την ασφάλεια των 
μελλοντικών δικτύων 5G της ΕΕ είναι υψίστης σημασίας. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_127/QAND
A_20_127_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

23. Η ΕΕ συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Κοσσυφοπέδιο με 
76,4 εκατ. ευρώ 

Βρυξέλλες,  30 Ιανουαρίου 2020 

Στο πλαίσιο της πρώτης επίσκεψης που πραγματοποιεί στο Κοσσυφοπέδιο, ο Ύπατος 
Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος Ζόζεπ Μπορέλ θα εγκαινιάσει σήμερα ένα μεγάλο έργο το οποίο 
χρηματοδοτεί η ΕΕ για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του θερμοηλεκτρικού 
σταθμού Kosovo B – της μεγαλύτερης μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του 
Κοσσυφοπεδίου. Το έργο θα μειώσει σημαντικά τις εκπομπές, θα συμβάλει στην αξιόπιστη 
παροχή καθαρής ενέργειας και θα βελτιώσει την υγεία και την ευημερία του πληθυσμού. 
Ειδικότερα, το σχέδιο αυτό θα περιορίσει την ατμοσφαιρική ρύπανση στο Κοσσυφοπέδιο 
μειώνοντας τις εκπομπές επιβλαβούς σκόνης κατά 35 φορές και οξειδίων του αζώτου κατά 4 
φορές, ώστε τα επίπεδα αυτών των εκπομπών να ευθυγραμμιστούν με τα πρότυπα της ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_141/IP_20_141
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Γραφείο της ΕΕ στο Κοσσυφοπέδιο 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/667132
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/667123
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_127
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/667477
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2249
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/nis-cooperation-group
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_127/QANDA_20_127_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_127/QANDA_20_127_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_141/IP_20_141_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_141/IP_20_141_EL.pdf
https://eeas.europa.eu/delegations/kosovo/1386/about-eu-office-kosovo-eusr_el
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Συνεργασία της ΕΕ με το Κοσσυφοπέδιο 
________________________________________________________________________________ 

24. Αριστεία στη μετάφραση: 28 μαθητές κερδίζουν το βραβείο του διαγωνισμού «Juvenes 
Translatores» της ΕΕ 

Βρυξέλλες,  30 Ιανουαρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τους 28 νικητές του μεταφραστικού διαγωνισμού Juvenes 
Translatores της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το θέμα του 
φετινού έτους ήταν τι μπορούν να κάνουν οι νέοι για να βοηθήσουν στη διαμόρφωση του 
μέλλοντος της Ευρώπης. Οι μεταφραστές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επέλεξαν τους νικητές 
μεταξύ 3 116 συμμετεχόντων από σχολεία σε όλη την Ευρώπη. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_100/IP_20_100
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες: 
Ανακοίνωση του διαγωνισμού 
Διαγωνισμός Juvenes Translatores 
- Ακολουθήστε τη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης στο Twitter: @translatores 
________________________________________________________________________________ 

25. Εμπόριο: Κατά το πρώτο έτος της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας 
παρατηρείται αύξηση των εξαγωγών της ΕΕ 

Βρυξέλλες,  31 Ιανουαρίου 2020 

Η 1η Φεβρουαρίου 2020 σηματοδοτεί την πρώτη επέτειο της έναρξης ισχύος της συμφωνίας 
οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) ΕΕ-Ιαπωνίας. Τους πρώτους δέκα μήνες εφαρμογής της 
συμφωνίας, οι εξαγωγές της ΕΕ προς την Ιαπωνία αυξήθηκαν κατά 6,6 % σε σύγκριση με την ίδια 
περίοδο το προηγούμενο έτος. Ο ρυθμός αυτός υπερβαίνει τον ρυθμό ανάπτυξης των τριών 
τελευταίων ετών, ο οποίος ήταν κατά μέσο όρο 4,7 % (στοιχεία της Eurostat). Οι ιαπωνικές 
εξαγωγές προς την Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 6,3 % την ίδια περίοδο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_161/IP_20_161
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  
Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας 
Δελτίο Τύπου: Η εμπορική συμφωνία ΕΕ-Ιαπωνίας τίθεται σε ισχύ 
Ενημερωτικό σημείωμα: Βασικά στοιχεία της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-
Ιαπωνίας 
Ενημερωτικά δελτία για τη συμφωνία 
________________________________________________________________________________ 
 

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/countries/detailed-country-information/kosovo_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_100/IP_20_100_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_100/IP_20_100_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_19_5491
https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores_el
https://ec.europa.eu/info/departments/translation_el
https://twitter.com/home
https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_161/IP_20_161_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_161/IP_20_161_EL.pdf
https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_19_785
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/MEMO_18_6784
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/MEMO_18_6784
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1697
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26. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επενδύει στη σύγχρονη και ταχεία πρόσβαση στο διαδίκτυο στην 

Ελλάδα 

Βρυξέλλες,  31 Ιανουαρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε έργο για την υπερταχεία ευρυζωνικότητα στην Ελλάδα, ύψους 

223 εκατ. ευρώ από κονδύλια της ΕΕ, με πάνω από 196 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 27 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ). Η επένδυση αυτή θα προσφέρει σύγχρονη και ταχεία πρόσβαση 

στο διαδίκτυο στους χρήστες σε ολόκληρη τη χώρα, ωφελώντας περίπου 11 εκατομμύρια 

ανθρώπους.  

Η Επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, κ. Ελίζα Φερέιρα, δήλωσε: «Πρόκειται για ένα σαφές 

παράδειγμα της προστιθέμενης αξίας της πολιτικής συνοχής που διασφαλίζει ότι κανείς δεν μένει 

στο περιθώριο. Χάρη σε αυτή την επένδυση, οι Έλληνες πολίτες —και ιδίως εκείνοι που κατοικούν 

σε απομακρυσμένες περιοχές— θα επωφεληθούν από αποτελεσματική, σύγχρονη και υπερταχεία 

πρόσβαση στο διαδίκτυο.».  

Η υπερταχεία ευρυζωνικότητα θα συνεισφέρει επίσης στη δημιουργία άμεσων και έμμεσων 

θέσεων εργασίας και επιχειρήσεων. Θα ωφελήσει τους καταναλωτές, παρέχοντάς τους καλύτερη 

πρόσβαση σε υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου, τους πολίτες, οι οποίοι θα επωφεληθούν από 

μέσα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, και τους εργαζομένους, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα 

τηλεργασίας, μειώνοντας έτσι τον χρόνο που αφιερώνουν στις μετακινήσεις τους και δαπάνες 

όπως το μίσθωμα γραφείου. Το έργο υπερταχείας ευρυζωνικότητας θα τεθεί σε λειτουργία τον 

Μάιο του 2021. 

 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_175/MEX_2

0_175_EN.pdf 

________________________________________________________________________________ 
 

27. Η ΕΕ κινητοποιεί 10 εκατ. ευρώ για έρευνα σχετικά με τον νέο κορονοϊό 

Βρυξέλλες,  31 Ιανουαρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα χορηγήσει 10 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα έρευνας 

και καινοτομίας «Ορίζων 2020» για να στηρίξει την έρευνα σχετικά με τη νόσο του νέου 

κορονοϊού. Η Επιτροπή δρομολόγησε μία επείγουσα αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 

ερευνητικά έργα που θα προαγάγουν την κατανόηση της επιδημίας του νέου κορονοϊού και θα 

συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη κλινική διαχείριση των ασθενών που έχουν προσβληθεί 

από αυτόν, καθώς και στη βελτίωση της ετοιμότητας και της απόκρισης του τομέα της δημόσιας 

υγείας. 

Η χρηματοδότηση αναμένεται να στηρίξει 2 έως 4 ερευνητικά έργα. Οι αιτούντες έχουν χρονικό 

περιθώριο έως τις 12 Φεβρουαρίου  για να υποβάλουν αίτηση και οι συμφωνίες επιδότησης θα 

πρέπει να υπογραφούν ταχύτατα, ώστε η έρευνα να αρχίσει το συντομότερο δυνατό. Η Επιτροπή 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_175/MEX_20_175_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_175/MEX_20_175_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sc1-phe-coronavirus-2020;freeTextSearchKeyword=Coronavirus;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
x-apple-data-detectors://22/
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συνεργάζεται στενά με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και με άλλους διεθνείς φορείς για να 

εξασφαλιστεί αποτελεσματική και συντονισμένη απόκριση στην έξαρση του κορονοϊού. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή τη νέα ερευνητική δράση είναι διαθέσιμες  εδώ, ενώ 

πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα έρευνα σχετικά με τον κορονοϊό, την οποία χρηματοδοτεί 

η ΕΕ, είναι διαθέσιμες εδώ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_175/MEX_2

0_175_EN.pdf 

________________________________________________________________________________ 

28. Μια νέα εποχή ξημερώνει για την Ευρώπη 
 
Βρυξέλλες , 31 Ιανουαρίου 2020 
 
Καθώς θα πέφτει η νύχτα απόψε, ο ήλιος θα δύσει και για τα 45 και πλέον χρόνια συμμετοχής 
του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  
Για εμάς, τους προέδρους των τριών κύριων θεσμικών οργάνων της ΕΕ, όπως και για πολύ κόσμο, 
η σημερινή μέρα θα είναι αναπόφευκτα μέρα προβληματισμού και ανάμεικτων συναισθημάτων. 
 
Οι σκέψεις μας είναι σε όλους εκείνους που συνέβαλαν στο να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό 
που είναι σήμερα· σε όσους ανησυχούν για το μέλλον τους ή βλέπουν με απογοήτευση την 
αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου· στα βρετανικά μέλη των θεσμικών μας οργάνων που 
συνέβαλαν στη χάραξη πολιτικών οι οποίες βελτίωσαν τη ζωή εκατομμυρίων Ευρωπαίων. Οι 
σκέψεις μας θα είναι στο ΗΒ και τους πολίτες του, τη δημιουργικότητά τους, την επινοητικότητα, 
τον πολιτισμό και τις παραδόσεις τους, που αποτέλεσαν ζωτικό κομμάτι του μωσαϊκού της 
Ένωσης. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ac_20_162/AC_20_16
2_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 
  

https://ec.europa.eu/info/news/coronavirus-eu-mobilises-eur10-million-for-research-2020-jan-31_en
https://ec.europa.eu/info/files/european-commission-research-actions-coronavirus_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_175/MEX_20_175_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_175/MEX_20_175_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ac_20_162/AC_20_162_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ac_20_162/AC_20_162_EL.pdf
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
EUROPE DIRECT – INFORMATION CENTER (EDIC) 

 
Οδός : Ζώη Καπλάνη 10 (Πεζόδρομος) 

Τ.Κ. : 454 44, ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
 

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

 

 

 

 

Τηλ. :  2651 607 231 
 

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

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

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ 
 

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

  

________________________________________________________________________________ 
 

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

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

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

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

ΓΡΑΦΕΙΟ του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ στην 
ΕΛΛΑΔΑ 

http://www.europarl.gr/el  

 

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

Η Ευρώπη σου: ΠΟΛΙΤΕΣ 

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

 

 

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

Η Ευρώπη σου: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη. 

 

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