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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  
 

1. Εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της Αλβανίας και της Βόρειας Μακεδονίας. 
 

2. EU4FairWork: Η Επιτροπή ξεκινά εκστρατεία για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας. 
 

3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστήνει παγκόσμιο συνασπισμό για τη βιολογική ποικιλότητα. 
 

4. Νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου: Η προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος είναι 
σημαντική για πάνω από το 90 % των ευρωπαίων πολιτών. 
 

5. H Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν και ο Αντιπρόεδρος Σχοινάς σήμερα στην Ελλάδα, ο Ύπατος 
Εκπρόσωπος / Αντιπρόεδρος Μπορέλ και ο Επίτροπος Λέναρτσιτς στην Τουρκία. 
 

6. COVID-19: Η ΕΕ και η βιομηχανία χρηματοδοτούν περισσότερη έρευνα μέσω της 
Πρωτοβουλίας για Καινοτόμα Φάρμακα. 
 

7. Προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας: η Επιτροπή προτείνει να ανακηρυχθεί το 2021 
Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων. 
 

8. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα και το ευρωπαϊκό 
σύμφωνο για το κλίμα. 
 

9. Δέσμευση για επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας ως το 2050: η Επιτροπή προτείνει έναν 
ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα και δρομολογεί διαβούλευση σχετικά με το ευρωπαϊκό 
σύμφωνο για το κλίμα. 
 

10. Έκτακτο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων: Η Επιτροπή παρουσιάζει 
σχέδιο δράσης με άμεσα μέτρα στήριξης της Ελλάδας. 
 

11. Στρατηγική για την ισότητα των φύλων: Με στόχο μια Ένωση ισότητας. 
 

http://europedirect.cci-ioannina.gr/
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12. Τουρκία: Η Επιτροπή συνεχίζει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας για τους πρόσφυγες. 
 

13. Ιστορική συμφωνία με τις πλατφόρμες συνεργατικής οικονομίας για τη δημοσίευση 
βασικών δεδομένων σχετικά με τα τουριστικά καταλύματα. 
 

14. Μια Ένωση που επιδιώκει περισσότερα: οι πρώτες 100 ημέρες. 
 

15. COVID-19: Η Επιτροπή επιταχύνει τη χρηματοδότηση για την έρευνα και επιλέγει 17 σχέδια 
για την ανάπτυξη εμβολίων, θεραπειών και διαγνωστικών δοκιμών. 
 

16. Μετανάστευση: Η Επιτροπή αναλαμβάνει δράση για την εξεύρεση λύσεων για τα 
ασυνόδευτα παιδιά-μετανάστες στα ελληνικά νησιά. 
 

17. Μετανάστευση: Η ΕΕ κινητοποιεί στήριξη προς την Ελλάδα μέσω του Μηχανισμού 
Πολιτικής Προστασίας. 
 

18. Προχωρούμε γρήγορα, χτίζουμε για το μέλλον: Η νέα γενιά της Ευρώπης - Άρθρο της 
προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. 
 

19. Η ΕΕ ανοίγει τον δρόμο για μια ισχυρότερη, πιο φιλόδοξη εταιρική σχέση με την Αφρική. 
 

20. Δήλωση της Προέδρου φον ντερ Λάιεν στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Πρόεδρο 
Μισέλ, μετά τη συνάντησή τους με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. 
 

21. Η προετοιμασία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για το μέλλον: η νέα βιομηχανική 
στρατηγική για μια ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο, πράσινη και ψηφιακή Ευρώπη. 
 

22. Η Επιτροπή προτείνει μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων της επιδημίας COVID-19 
στον αεροπορικό κλάδο και στο περιβάλλον. 
 

23. Κρίση του κοροναϊού: «Η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που διαθέτει 
προκειμένου η ευρωπαϊκή οικονομία να ξεπεράσει τις δυσκολίες». 
 

24. Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς και η Επίτροπος 
κυρία Μαρία Γκάμπριελ στην τελετή Αφής της Ολυμπιακής φλόγας.  Επαφές με την 
Ελληνική Κυβέρνηση. 
 

25. Αλλάζουμε τον τρόπο με τον οποίο παράγουμε και καταναλώνουμε: το νέο σχέδιο δράσης 
για την κυκλική οικονομία δείχνει τον δρόμο για μια κλιματικά ουδέτερη και 
ανταγωνιστική οικονομία υπεύθυνων καταναλωτών. 
 

26. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Ένα νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία με στόχο μια 
πιο καθαρή και πιο ανταγωνιστική Ευρώπη. 
 

27. Στήριξη για τη διαχείριση της μετανάστευσης: Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν και η Επίτροπος 
Γιούανσον στην Ελλάδα. 
 

28. Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα θύματα της 
τρομοκρατίας. 
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29. Κοροναϊός: Μέτρα που καθιερώνονται για το προσωπικό της Επιτροπής. 

 
30. Το πιλοτικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας στηρίζει 107 πρωτοποριακές ιδέες 

ερευνητών, νεοφυών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 
 

31. Οι Επίτροποι Κυριακίδου, Γιούανσον και Λέναρτσιτς στην αυριανή συνεδρίαση των 
Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. 
 

32. Ευρωπαϊκή συντονισμένη αντίδραση στον κοροναϊό: Ερωτήσεις και απαντήσεις. 
 

33. COVID-19: Η Επιτροπή καθορίζει την ευρωπαϊκή συντονισμένη απόκριση για την 
αντιμετώπιση του οικονομικού αντικτύπου του κοροναϊού* 
 

34. Κοροναϊός: Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καλεί τα κράτη μέλη να 
προστατεύσουν τη δημόσια υγεία και να διαφυλάξουν την ενιαία αγορά. 
 

35. COVID-19: Η Επιτροπή παρουσιάζει κατευθυντήριες γραμμές για τα μέτρα στα σύνορα, οι 
οποίες αποσκοπούν στην προστασία της υγείας και στη διασφάλιση της διαθεσιμότητας 
αγαθών και βασικών υπηρεσιών. 
 

36. Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίσει τον εφοδιασμό της ΕΕ με εξοπλισμό 
ατομικής προστασίας. 
 

37. Κοροναϊός: Η Επιτροπή προσφέρει χρηματοδότηση στην καινοτόμο εταιρεία εμβολίων 
CureVac. 
 

38. Δηλώσεις του Επιτρόπου Τζεντιλόνι στη συνέντευξη Τύπου της Ευρωομάδας. 
 

39. Στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή η ΕΕ επενδύει πάνω από 1,4 δισ. ευρώ για 
πράσινα έργα σε 7 κράτη μέλη. 
 

40. Δήλωση της εκτελεστικής αντιπροέδρου κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ σχετικά με το σχέδιο 
πρότασης για ένα προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων με στόχο τη στήριξη της 
οικονομίας στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19. 
 

41. Η Επιτροπή δίνει σε όλα τα κράτη μέλη τη δυνατότητα να παρατείνουν την προθεσμία 
υποβολής αιτήσεων για τις ενισχύσεις της ΚΓΠ. 
 

42. COVID-19: Η Επιτροπή συγκροτεί ευρωπαϊκή ομάδα εμπειρογνωμόνων επιστημόνων για 
την ενίσχυση του συντονισμού και της ιατρικής αντίδρασης της ΕΕ. 
 

43. Δηλώσεις της Προέδρου φον ντερ Λάιεν στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Πρόεδρο 
Μισέλ, μετά την τηλεδιάσκεψη των ηγετών της ΕΕ για την επιδημία COVID-19 – 
17/03/2020. 
 

44. COVID-19: η Επιτροπή παρέχει οδηγίες σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών στην ΕΕ. 
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45. Ανατολική Εταιρική Σχέση: η Επιτροπή προτείνει νέους στόχους πολιτικής για την περίοδο 
μετά το 2020. 
 

46. Μελλοντική εταιρική σχέση ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει 
σχέδιο νομικού κειμένου. 
 

47. COVID-19 : Η Επιτροπή δημοσιεύει συστάσεις για ορθές πρακτικές όσον αφορά τα 
κοινοτικά μέτρα δημόσιας υγείας και τη διάγνωση. 
 

48. COVID-19: Η Επιτροπή και οι αρχές της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών λαμβάνουν 
μέτρα κατά της πώλησης πλαστών προϊόντων στο διαδίκτυο. 
 

49. Η Επιτροπή καλεί τις υπηρεσίες συνεχούς ροής, τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών και τους 
χρήστες να αποτρέψουν τη συμφόρηση του δικτύου και συζητά το θέμα με τις ευρωπαϊκές 
ρυθμιστικές αρχές. 
 

50. COVID-19: Η Επιτροπή δημιουργεί το πρώτο απόθεμα ιατρικού εξοπλισμού στο πλαίσιο 
του μηχανισμού rescEU. 
 

51. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει προσωρινό πλαίσιο ώστε τα κράτη μέλη να 
μπορούν στηρίξουν περαιτέρω την οικονομία λόγω της έξαρσης της νόσου της COVID-19 
 

52. Κοροναϊός: η Επιτροπή προτείνει την ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής του 
δημοσιονομικού πλαισίου για την αντιμετώπιση της πανδημίας. 
 

53. Η Επιτροπή χαιρετίζει τα μέτρα των υπηρεσιών συνεχούς ροής για μείωση της πίεσης που 
δέχεται το διαδίκτυο και συστήνει μηχανισμό αναφοράς μαζί με τις ευρωπαϊκές 
ρυθμιστικές αρχές. 
 

54. Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Ντομπρόβσκις και ο Επίτροπος Σμιτ συζήτησαν με τα κράτη 
μέλη σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές επιπτώσεις της νόσου COVID-19. 
 

55. Η Επιτροπή δημοσιεύει κατευθυντήριες γραμμές για τις άδειες εξαγωγής εξοπλισμού 
ατομικής προστασίας. 
 

56. Ευρωπαϊκά πρότυπα ιατρικών εφοδίων διατίθενται δωρεάν για να διευκολυνθεί η αύξηση 
της παραγωγής. 
 

57. Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ: η ενισχυμένη εταιρική σχέση αποφέρει καρπούς. 
 

58. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή ξεκινά επείγουσα δημόσια διαβούλευση για τη 
διαθεσιμότητα ιδιωτικής ικανότητας βραχυπρόθεσμης ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων 
ενόψει των οικονομικών επιπτώσεων της επιδημίας του κοροναϊού. 
 

59. Κοροναϊός: η Επιτροπή δίνει πρακτικές οδηγίες για τη διασφάλιση της συνεχούς ροής 
εμπορευμάτων σε ολόκληρη την ΕΕ μέσω πράσινων λωρίδων κυκλοφορίας. 
 

60. Η Επιτροπή συζητάει με τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών τρόπους συνεργασίας για την 
καταπολέμηση του κοροναϊού. 
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61. Κοροναϊός: Προστατευτείτε από τις διαδικτυακές απάτες. 

 
62. Κοροναϊός: Η προσπάθεια της Επιτροπής να διασφαλίσει την προμήθεια μέσων ατομικής 

προστασίας στέφεται με επιτυχία. 
 

63. Ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία: στόχος η αξιοπρέπεια και η ισότητα σε όλο τον 
κόσμο. 
 

64. Κοροναϊός: εναρμονισμένα πρότυπα για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, προκειμένου να 
καλυφθούν επείγουσες ανάγκες. 
 

65. Κοροναϊός: η Επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία των 
ευρωπαϊκών πόρων και της τεχνολογίας ζωτικής σημασίας στο πλαίσιο της τρέχουσας 
κρίσης. 
 

66. Κοροναϊός: η Επιτροπή είναι έτοιμη να συνεχίσει να στηρίζει τον αγροδιατροφικό τομέα 
της ΕΕ. 
 

67. Λόγος της Προέδρου φον ντερ Λάιεν στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σχετικά με τη συντονισμένη ανταπόκριση στην πανδημία της COVID-19. 
 

68. Κοροναϊός: Η Επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για να εξασφαλίσει τη συνέχιση 
των αερομεταφορών βασικών προϊόντων. 
 

69. Η Επιτροπή χαιρετίζει την απόφαση για έναρξη των συνομιλιών προσχώρησης με την 
Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία. 
 

70. Κοινή δήλωση της Προέδρου φον ντερ Λάιεν και του Προέδρου Μισέλ μετά την 
τηλεδιάσκεψη των ηγετών της G20. 
 

71. Κοροναϊός: η Επιτροπή ενισχύει τον προϋπολογισμό για τις πτήσεις επαναπατρισμού και 
το απόθεμα του rescEU. 
 

72. Κρίση του κοροναϊού: Η Επιτροπή εγκαινιάζει την εκστρατεία #CreativeEuropeAtHome. 
 

73. Κοροναϊός: Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία σχετικά με την Πρωτοβουλία 
Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κοροναϊού και την τροποποίηση των κανόνων για 
τις χρονοθυρίδες. 
 

74. Η ΕΕ και 15 μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου συμφωνούν ρύθμιση έκτακτης 
ανάγκης για τη δευτεροβάθμια επίλυση των εμπορικών διαφορών. 
 

75. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή τροποποιεί την ανακοίνωση για τη βραχυπρόθεσμη 
ασφάλιση των εξαγωγικών πιστώσεων ενόψει των οικονομικών επιπτώσεων της έξαρσης 
της νόσου του κορoναϊού. 
 

76. Κοροναϊός: δήλωση της Επιτροπής για τη διαβούλευση με τα κράτη μέλη σχετικά με την 
πρόταση επέκτασης του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. 
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77. Κοροναϊός: Η Επιτροπή παρέχει πρακτικές κατευθυντήριες οδηγίες για τη διασφάλιση της 

ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων σε νευραλγικές θέσεις. 
 

78. Κοροναϊός: η Επιτροπή παρουσιάζει πρακτικές οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του 
προσωρινού περιορισμού των μη ουσιωδών μετακινήσεων στην ΕΕ. 
 

79. Κοροναϊός: Η Επιτροπή εκδίδει ερωταπαντήσεις για την αύξηση της παραγωγής ασφαλών 
ιατρικών εφοδίων. 
 

80. Κρίση του κοροναϊoύ: πόροι ηλεκτρονικής μάθησης. 
 

81. Κοροναϊός: Η Επιτροπή συζητά με τις διαδικτυακές πλατφόρμες σχετικά με την 
παραπληροφόρηση και εγκαινιάζει ειδική ιστοσελίδα για την κατάρριψη μυθευμάτων και 
τον έλεγχο γεγονότων σχετικά με την πανδημία. 
 

82. Κοροναϊός: Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τους ανατολικούς εταίρους της. 
 

83. Η ΕΕ προσφέρει άμεση στήριξη στους εταίρους της στα Δυτικά Βαλκάνια για την 
αντιμετώπιση του κοροναϊού. 
 

84. Η Επιτροπή παρέχει καθοδήγηση όσον αφορά τη συμβατότητα προς το δίκαιο 
ανταγωνισμού των πρωτοβουλιών συνεργασίας ενόψει της κρίσης του κορονοϊού. 
 

85. Δήλωση της Προέδρου φον ντερ Λάιεν σχετικά με τα μέτρα έκτακτης ανάγκης στα κράτη 
μέλη. 
 

86. Λιβύη: Η ΕΕ εγκαινιάζει την επιχείρηση IRINI της EUNAVFOR MED. 
 

87. Έρευνα για τον κορονοϊό: Η Επιτροπή επιλέγει το 18ο έργο για την ανάπτυξη μέσων 
ταχείας διάγνωσης. 
 

88. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη θέσπιση πιο 
φιλόδοξου στόχου της ΕΕ για το κλίμα ως το 2030. 
 

89. Πρόγραμμα της ΕΕ για τα σχολεία: 250 εκατ. ευρώ για φρούτα, λαχανικά και γάλα για το 
σχολικό έτος 2020/2021. 

________________________________________________________________________________ 

1. Εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο της Αλβανίας και της Βόρειας Μακεδονίας 

Βρυξέλλες,  2 Μαρτίου 2020 

Η Επιτροπή παρουσίασε επικαιροποιημένες εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο που έχουν 
σημειώσει η Αλβανία και η Βόρεια Μακεδονία στις περαιτέρω μεταρρυθμίσεις τους που 
σχετίζονται με το κράτος δικαίου, ιδίως στους τομείς που καθορίστηκαν από το Συμβούλιο του 
Ιουνίου 2018. Και οι δύο χώρες έχουν επιτύχει περαιτέρω απτά και βιώσιμα αποτελέσματα και, 
ως εκ τούτου, εξακολουθεί να ισχύει η σύσταση της Επιτροπής για την έναρξη ενταξιακών 
διαπραγματεύσεων με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία. 

https://www.consilium.europa.eu/media/35863/st10555-en18.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/35863/st10555-en18.pdf
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_347/IP_20_347
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Επικαιροποιημένη έκθεση σχετικά με την Αλβανία 
Επικαιροποιημένη έκθεση σχετικά με τη Βόρεια Μακεδονία 
Δελτίο Τύπου: Μια πιο αξιόπιστη, δυναμική, προβλέψιμη και πολιτική διαδικασία προσχώρησης 
στην ΕΕ — η Επιτροπή παρουσιάζει τις προτάσεις της 
Ενημερωτικό διάγραμμα: Albania on its European path (η Αλβανία στην ευρωπαϊκή της πορεία) 
Ενημερωτικό διάγραμμα: North Macedonia on its European path (η Βόρεια Μακεδονία στην 
ευρωπαϊκή της πορεία) 
Δικτυακός τόπος: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αλβανία 
Δικτυακός τόπος: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημοκρατία της Βόρειας 
Μακεδονίας 
________________________________________________________________________________ 

2. EU4FairWork: Η Επιτροπή ξεκινά εκστρατεία για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας 

Βρυξέλλες,  2 Μαρτίου 2020 

Η Επιτροπή εγκαινιάζει την πρώτη ευρωπαϊκή εκστρατεία για τη δηλωμένη εργασία. Θα 
συνεργαστεί στενά με την ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας 
και την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των 
εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικής σχετικά με το 
γεγονός ότι η αδήλωτη εργασία είναι ατελέσφορη. Στερεί από τους εργαζομένους την κοινωνική 
προστασία, στρεβλώνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων και έχει ως αποτέλεσμα 
τεράστια κενά στα δημόσια οικονομικά. 

Ένα νέο Ειδικό Ευρωβαρόμετρο δείχνει το μέγεθος του προβλήματος: ένας στους δέκα 
Ευρωπαίους αναφέρει ότι αγόρασε αγαθά ή υπηρεσίες που θα μπορούσαν να έχουν προέλθει 
από αδήλωτη εργασία. Το ένα τρίτο των Ευρωπαίων γνωρίζουν κάποιον που εργάζεται χωρίς να 
έχει δηλωθεί. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_355/IP_20_355
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες: 
Σχετικές πληροφορίες στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Απασχόλησης 
Βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Επιτρόπου κ. Νικολά Σμιτ 
Παρακολουθήστε την εκστρατεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης # EU4FairWork 
________________________________________________________________________________ 

3. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστήνει παγκόσμιο συνασπισμό για τη βιολογική ποικιλότητα 

Βρυξέλλες,  3 Μαρτίου 2020 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_347/IP_20_347_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_347/IP_20_347_EL.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/update-on-the-republic-of-albania.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/update-on-the-republic-of-north-macedonia.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_181
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_181
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/near_factograph_albania.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/near_factograph_north_macedonia.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/near_factograph_north_macedonia.pdf
https://eeas.europa.eu/delegations/albania_en
https://eeas.europa.eu/delegations/republic-north-macedonia_en
https://eeas.europa.eu/delegations/republic-north-macedonia_en
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2250
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_355/IP_20_355_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_355/IP_20_355_EL.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1298&langId=en
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-185130
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Με την ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας για την άγρια ζωή, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή συνέστησε στο Μονακό έναν νέο παγκόσμιο συνασπισμό για τη βιολογική ποικιλότητα. 
Με την παρούσα εκστρατεία επικοινωνίας, η Επιτροπή απευθύνει έκκληση για ενίσχυση της 
κινητοποίησης όσον αφορά την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη προστασίας της 
βιολογικής ποικιλότητας.  

Ενόψει της κρίσιμης συνόδου της 15ης Διάσκεψης των συμβαλλομένων μερών της Σύμβασης για 
τη βιολογική ποικιλότητα (CoP15) τον Οκτώβριο του 2020 η Επιτροπή καλεί όλα τα εθνικά πάρκα, 
τα ενυδρεία, τους βοτανικούς και τους ζωολογικούς κήπους, τα μουσεία επιστήμης και φυσικής 
ιστορίας να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να ενισχύσουν την ευαισθητοποίηση του κοινού 
σχετικά με την οικολογική κρίση. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_348/IP_20_348
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Κείμενο της δέσμευσης: https://ec.europa.eu/environment/pdf/biodiversity_coalition_pledge.pdf 
Συνασπισμός του 2018 «Τα ενυδρεία σε όλο τον κόσμο κατά των πλαστικών απορριμμάτων» 
Για λεπτομερείς πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να επικοινωνήσουν στη 
διεύθυνση ec-biodiversity-coalition@ec.europa.eu 
________________________________________________________________________________ 

4. Νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου: Η προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος είναι 
σημαντική για πάνω από το 90 % των ευρωπαίων πολιτών 

Βρυξέλλες,  3 Μαρτίου 2020 

Σύμφωνα με νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, το 94 % των πολιτών σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ 
δηλώνουν ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι σημαντική για τους ίδιους. Επιπλέον, το 91 % 
των πολιτών δήλωσαν ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί σοβαρό πρόβλημα στην ΕΕ. Η ευρωπαϊκή 
νομοθεσία είναι απαραίτητη για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με το 83 % των 
ερωτηθέντων. 

Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύθηκε, δείχνει ότι οι πολίτες επιθυμούν να γίνουν 
περισσότερα για την προστασία του περιβάλλοντος, και πως πιστεύουν ότι την ευθύνη θα πρέπει 
να αναλάβουν από κοινού οι μεγάλες εταιρείες και η βιομηχανία, οι εθνικές κυβερνήσεις και η 
ΕΕ, καθώς και οι ίδιοι οι πολίτες. Οι πολίτες που ερωτήθηκαν, θεωρούν ότι οι πιο 
αποτελεσματικοί τρόποι αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων είναι να «αλλάξουμε 
τον τρόπο που καταναλώνουμε» και να «αλλάξουμε τον τρόπο που παράγουμε και 
πραγματοποιούμε τις εμπορικές μας συναλλαγές». 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_331/IP_20_331
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Έρευνα Ευρωβαρόμετρου. 
________________________________________________________________________________ 

https://www.wildlifeday.org/
https://www.cbd.int/intro/
https://www.cbd.int/intro/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_348/IP_20_348_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_348/IP_20_348_EL.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pdf/biodiversity_coalition_pledge.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_6203
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getSurveydetail/instruments/special/surveyky/2257
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_331/IP_20_331_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_331/IP_20_331_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getSurveydetail/instruments/special/surveyky/2257
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5. H Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν και ο Αντιπρόεδρος Σχοινάς σήμερα στην Ελλάδα, ο Ύπατος 
Εκπρόσωπος / Αντιπρόεδρος Μπορέλ και ο Επίτροπος Λέναρτσιτς στην Τουρκία 
 
Βρυξέλλες,  3 Μαρτίου 2020 
 
Η Πρόεδρος κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Αντιπρόεδρος αρμόδιος για την προώθηση του 
ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας κ. Μαργαρίτης Σχοινάς βρίσκονται στην Ελλάδα μαζί με τον 
Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Ντάβιντ Σασόλι και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου κ. Σαρλ Μισέλ, λόγω της κατάστασης που είναι σε εξέλιξη στα ελληνοτουρκικά 
σύνορα.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_379/MEX_2
0_379_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
6. COVID-19: Η ΕΕ και η βιομηχανία χρηματοδοτούν περισσότερη έρευνα μέσω της 
Πρωτοβουλίας για Καινοτόμα Φάρμακα 
 
Βρυξέλλες,  3 Μαρτίου 2020 
 
Η Πρωτοβουλία για Καινοτόμα Φάρμακα (IMI), μια σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της φαρμακευτικής βιομηχανίας, δημοσίευσε σήμερα μια 
πρόσκληση ταχείας υποβολής ερευνητικών προτάσεων για την ανάπτυξη θεραπειών και 
διαγνωστικών μέσων με σκοπό την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19.  
 
Χρηματοδότηση ύψους έως 45 εκατ. ευρώ θα προέλθει από το πρόγραμμα έρευνας και 
καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζων 2020», ενώ ανάλογη χρηματοδότηση αναμένεται από τη 
φαρμακευτική βιομηχανία, έτσι ώστε η συνολική επένδυση να φτάσει τα 90 εκατ. ευρώ.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_20_379/MEX_20

_379_EN.pdf 

________________________________________________________________________________ 

7. Προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας: η Επιτροπή προτείνει να ανακηρυχθεί το 2021 
Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων 

Βρυξέλλες,  4 Μαρτίου 2020 

Η Επιτροπή πρότεινε να ανακηρυχθεί το 2021 Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων, προκειμένου να 
υποστηριχθεί η υλοποίηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας στον τομέα των 
μεταφορών. Με σειρά εκδηλώσεων, εκστρατειών και πρωτοβουλιών το 2021, θα προωθηθούν οι 
σιδηρόδρομοι ως βιώσιμος, καινοτόμος και ασφαλής τρόπος μεταφοράς. Θα προβληθούν τα 
οφέλη των σιδηροδρομικών μεταφορών για τους πολίτες, την οικονομία και το κλίμα και θα 
δοθεί έμφαση στις προκλήσεις που απομένουν για τη δημιουργία ενός πραγματικού ενιαίου 
ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου χωρίς σύνορα. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_379/MEX_20_379_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_379/MEX_20_379_EN.pdf
https://www.imi.europa.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_20_379/MEX_20_379_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/mex_20_379/MEX_20_379_EN.pdf
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_364/IP_20_364
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το 
Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων (2021) 
Ενημερωτικό δελτίο: 2021 - Ευρωπαϊκό Έτος Σιδηροδρόμων 
Μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
Ευρωπαϊκά Έτη 
________________________________________________________________________________ 

8. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα και το ευρωπαϊκό 
σύμφωνο για το κλίμα 

Βρυξέλλες,  4 Μαρτίου 2020 

Βλέπε IP/20/335 

1. Γιατί χρειαζόμαστε έναν ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα;  
Η ατμόσφαιρα θερμαίνεται και αυτό έχει ήδη σοβαρές συνέπειες για το περιβάλλον και τις 
κοινωνίες μας. Η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική Αλλαγή εκτιμά ότι για να 
συγκρατηθεί η παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας σε 1,5°C σε σχέση με τα προβιομηχανικά 
επίπεδα και να περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή, πρέπει να 
μειωθούν γρήγορα, σε παγκόσμιο επίπεδο, οι εκπομπές αερίων που συντελούν στην 
υπερθέρμανση του πλανήτη, για την επίτευξη μηδενικών καθαρών εκπομπών για το CO2 έως το 
2050 και για όλα τα άλλα αέρια του θερμοκηπίου λίγο αργότερα στη διάρκεια του αιώνα που 
διανύουμε. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_336/QAND
A_20_336_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

9. Δέσμευση για επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας ως το 2050: η Επιτροπή προτείνει έναν 
ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα και δρομολογεί διαβούλευση σχετικά με το ευρωπαϊκό σύμφωνο 
για το κλίμα 

Βρυξέλλες,  4 Μαρτίου 2020 

Η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για να κατοχυρωθεί με νόμο η πολιτική δέσμευση της ΕΕ για 
κλιματική ουδετερότητα ως το 2050, με σκοπό την προστασία του πλανήτη και του πληθυσμού 
μας. Ο ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα καθορίζει τον στόχο του 2050 και την κατεύθυνση που θα 
ακολουθήσει όλη η ενωσιακή πολιτική και παρέχει προβλεψιμότητα για τις δημόσιες αρχές, τις 
επιχειρήσεις και τους πολίτες. Ταυτοχρόνως, η Επιτροπή δρομολογεί δημόσια διαβούλευση 
σχετικά με το μελλοντικό ευρωπαϊκό σύμφωνο για το κλίμα. Μέσω της διαβούλευσης αυτής το 
κοινό θα συμμετάσχει στον από κοινού σχεδιασμό αυτού του μέσου. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_364/IP_20_364_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_364/IP_20_364_EL.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com20200078.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com20200078.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_20_363
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://europa.eu/european-union/about-eu/european-years_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_335
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_336/QANDA_20_336_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_336/QANDA_20_336_EL.pdf
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_335/IP_20_335
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Δήλωση της προέδρου κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στον Τύπο  
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ: Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα 
Ευρωπαϊκός νόμος για το κλίμα 
Μακροπρόθεσμη στρατηγική για το 2050 
ευρωπαϊκό σύμφωνο για το κλίμα 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
________________________________________________________________________________ 
 
10. Έκτακτο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων: Η Επιτροπή παρουσιάζει 
σχέδιο δράσης με άμεσα μέτρα στήριξης της Ελλάδας 
 
Βρυξέλλες,  4 Μαρτίου 2020 

Ως συμβολή στο έκτακτο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων που έχει συγκληθεί 
για σήμερα, η Επιτροπή παρουσιάζει ένα σχέδιο δράσης με μέτρα που πρέπει να λάβουν από 
κοινού η Ένωση και τα κράτη μέλη ώστε να παρασχεθεί στην Ελλάδα κρίσιμης σημασίας στήριξη 
για τη διαχείριση της έκτακτης κατάστασης στα εξωτερικά σύνορα. Προηγήθηκε, χθες, η 
επίσκεψη της Προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν με τους Προέδρους κ. Μισέλ, κ. Σασόλι και τον 
Πρωθυπουργό κ. Πλένκοβιτς στην ελληνοτουρκική και την βουλγαροτουρκική μεθόριο, μαζί με 
τους πρωθυπουργούς κ. Μητσοτάκη και κ. Μπορίσοφ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_384/IP_20_38
4_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δηλώσεις της Προέδρου φον ντερ Λάιεν στα ελληνοτουρκικά σύνορα 
________________________________________________________________________________ 

11. Στρατηγική για την ισότητα των φύλων: Με στόχο μια Ένωση ισότητας 

Βρυξέλλες,  5 Μαρτίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη στρατηγική της για την ισότητα μεταξύ γυναικών και 
ανδρών στην Ευρώπη. Παρά το γεγονός ότι η ΕΕ πρωτοστατεί παγκοσμίως σε θέματα ισότητας 
και έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο τις τελευταίες δεκαετίες, η έμφυλη βία και τα έμφυλα 
στερεότυπα εξακολουθούν να υπάρχουν: μία στις τρεις γυναίκες στην ΕΕ έχει υποστεί σωματική 
και/ή σεξουαλική βία. Αν και οι περισσότεροι πτυχιούχοι πανεπιστημίου είναι γυναίκες, οι 
απολαβές τους είναι, κατά μέσο όρο, 16 % χαμηλότερες από των ανδρών, ενώ στις μεγαλύτερες 
εταιρείες της ΕΕ μόνο το 8 % των διευθυντικών στελεχών είναι γυναίκες. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_358/IP_20_358
_EL.pdf 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_335/IP_20_335_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_335/IP_20_335_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/statement_20_381
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_336
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_el
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/pact_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_384/IP_20_384_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_384/IP_20_384_EN.pdf
https://ec.europa.eu/greece/news/20200303/Visit%20of%20Ursula%20von%20der%20Leyen%2C%20President%20of%20the%20European%20Commission%2C%20and%20Margaritis%20Schinas%2C%20Vice-President%20of%20the%20European%20Commission%2C%20to%20Greece_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_358/IP_20_358_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_358/IP_20_358_EL.pdf
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Για περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση — Μια Ένωση ισότητας: Στρατηγική για την ισότητα των φύλων 2020-2025 
Ενημερωτικό δελτίο — Με στόχο μια Ένωση ισότητας 
Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη μισθολογική διαφάνεια 
Ανοικτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των φύλων — 
προθεσμία: 1η Απριλίου 2020 
Ανοικτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την πρόληψη και την καταπολέμηση κάθε μορφής 
βίας κατά των παιδιών, των νέων και των γυναικών — προθεσμία: 1η Απριλίου 2020 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων 
________________________________________________________________________________ 
 
12. Τουρκία: Η Επιτροπή συνεχίζει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας για τους πρόσφυγες 
 
Βρυξέλλες,  5 Μαρτίου 2020 
 
Στη διάρκεια αποστολής στο Γκαζιαντέπ της Τουρκίας, ο Επίτροπος Λέναρτσιτς επισκέφθηκε 
προγράμματα βοήθειας για τους Σύρους πρόσφυγες και συναντήθηκε με βασικούς εταίρους που 
παρέχουν διασυνοριακή βοήθεια στο Ιντλίμπ.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_400/IP_20_40
0_EN.pdf 
Το πλήρες δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο. 
________________________________________________________________________________ 
 
13. Ιστορική συμφωνία με τις πλατφόρμες συνεργατικής οικονομίας για τη δημοσίευση 
βασικών δεδομένων σχετικά με τα τουριστικά καταλύματα 
 
Βρυξέλλες,  5 Μαρτίου 2020 
 
Η Επιτροπή πέτυχε την υπογραφή μιας συμφωνίας-ορόσημο με την Airbnb, την Booking, την 
Expedia Group και την Tripadvisor σχετικά με την κοινή χρήση δεδομένων. Χάρη στη συμφωνία, η 
Eurostat, η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορεί να δημοσιεύει δεδομένα 
σχετικά με τα καταλύματα, τα οποία τίθενται σε βραχυχρόνια μίσθωση μέσω των εν λόγω 
πλατφορμών σε ολόκληρη την ΕΕ.  
 
Περισσότερες πληροφορίες για τη συμφωνία είναι διαθέσιμες στο σχετικό δελτίο Τύπου. 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_194/IP_20_19
4_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
14. Μια Ένωση που επιδιώκει περισσότερα: οι πρώτες 100 ημέρες 
 
Βρυξέλλες,  6 Μαρτίου 2020 
 
Η νέα Επιτροπή υπό την ηγεσία της Προέδρου κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανέλαβε τα 
καθήκοντά της την 1η Δεκεμβρίου 2019. Τις πρώτες 100 ημέρες, η Επιτροπή εστίασε τις 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12098-Strengthening-the-principle-of-equal-pay-between-men-and-women-through-pay-transparency
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rgen-wwlb-ag-2020https:/ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rgen-wwlb-ag-2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rdap-gbv-ag-2019https:/ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rdap-gbv-ag-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=REC;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rdap-gbv-ag-2019https:/ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/rec-rdap-gbv-ag-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094502;programCode=REC;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://eige.europa.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_400/IP_20_400_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_400/IP_20_400_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_400
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_194
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_194/IP_20_194_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_194/IP_20_194_EN.pdf
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προσπάθειές της στην υλοποίηση των σημαντικότερων προτεραιοτήτων που έχουν καθοριστεί 
στις πολιτικές κατευθύνσεις της Προέδρου. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_403/IP_20_40
3_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

15. COVID-19: Η Επιτροπή επιταχύνει τη χρηματοδότηση για την έρευνα και επιλέγει 17 σχέδια 
για την ανάπτυξη εμβολίων, θεραπειών και διαγνωστικών δοκιμών 

Βρυξέλλες,  6 Μαρτίου 2020 

Ύστερα από τη δημοσίευση, τον Ιανουάριο, πρόσκλησης υποβολής προτάσεων με 
προϋπολογισμό 10 εκατ. ευρώ, η Επιτροπή εξασφάλισε επιπλέον 37,5 εκατ. ευρώ για 
κατεπείγουσα έρευνα σχετικά με την ανάπτυξη εμβολίων, τη θεραπεία και τη διάγνωση του 
COVID-19. Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της συντονισμένης απάντησης της ΕΕ στην 
απειλή για τη δημόσια υγεία που αντιπροσωπεύει η νόσος COVID-19. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_386/IP_20_386
_EL.pdf 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents
/ec_rtd_coronavirus_factsheet.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Commission response to COVID-19 
Ενημερωτικό δελτίο: Ενωσιακή χρηματοδότηση της έρευνας για τον κοροναϊό 
________________________________________________________________________________ 

16. Μετανάστευση: Η Επιτροπή αναλαμβάνει δράση για την εξεύρεση λύσεων για τα 
ασυνόδευτα παιδιά-μετανάστες στα ελληνικά νησιά 

Βρυξέλλες,  6 Μαρτίου 2020 

Κατόπιν της επίσκεψης της Προέδρου φον ντερ Λάιεν και των Προέδρων των άλλων θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ στην Ελλάδα την Τρίτη, η Επιτροπή παρουσίασε ένα Σχέδιο δράσης με άμεσα 
μέτρα στήριξης της Ελλάδας, το οποίο έγινε δεκτό θετικά από τους υπουργούς στο έκτακτο 
Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. 

Η Επιτροπή εργάζεται σε όλα τα μέτωπα για να στηρίξει την Ελλάδα και τους ενδιαφερομένους 
και έχει συνεχείς επαφές με την ελληνική κυβέρνηση στο ανώτατο επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτών 
των προσπαθειών στήριξης που είναι σε εξέλιξη, η Πρόεδρος κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν 
συνομίλησε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη σχετικά με την κατάσταση των 
ασυνόδευτων παιδιών-μεταναστών που βρίσκονται στα ελληνικά νησιά. Από κοινού 
συμφώνησαν να τεθεί σε εφαρμογή μια διαδικασία που να διασφαλίζει την προστασία και τη 
φροντίδα των ασυνόδευτων παιδιών-μεταναστών, τα οποία συγκαταλέγονται στα πλέον ευάλωτα 
άτομα της Ευρώπης. 

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/en/ip_20_403/IP_20_403_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_403/IP_20_403_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_386/IP_20_386_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_386/IP_20_386_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_coronavirus_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_coronavirus_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
https://ec.europa.eu/info/files/european-commission-research-actions-coronavirus_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_384
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_384
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_406/IP_20_406
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου: Έκτακτο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων: Η Επιτροπή 
παρουσιάζει σχέδιο δράσης με άμεσα μέτρα στήριξης της Ελλάδας, 4 Μαρτίου 2020. 
________________________________________________________________________________ 
 
17. Μετανάστευση: Η ΕΕ κινητοποιεί στήριξη προς την Ελλάδα μέσω του Μηχανισμού 
Πολιτικής Προστασίας 
 
Βρυξέλλες,  6 Μαρτίου 2020 
 
Η Επιτροπή εργάζεται σε όλα τα επίπεδα για να στηρίξει την Ελλάδα, η οποία είναι αντιμέτωπη 
με αυξημένο αριθμό προσφύγων και μεταναστών στα εξωτερικά της σύνορα. 14 ευρωπαϊκές 
χώρες έχουν ήδη προσφέρει στην Ελλάδα περίπου 70 000 τεμάχια ειδών ανθρωπιστικής 
βοήθειας μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_411/MEX_2
0_411_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

18. Προχωρούμε γρήγορα, χτίζουμε για το μέλλον: Η νέα γενιά της Ευρώπης - Άρθρο της 
προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν 

Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2020 

Προτού αναλάβω τα καθήκοντά μου, πριν από 100 ημέρες, με είχε εντυπωσιάσει η τόλμη που 
διακατέχει τη νέα γενιά της Ευρώπης – τόσο στο πνεύμα όσο και στη δράση. Την Παρασκευή το 
είδα και το άκουσα και πάλι, δυνατά και ξεκάθαρα, καθώς χιλιάδες νέοι βγήκαν στους δρόμους 
των Βρυξελλών για να απαιτήσουν την ανάληψη επείγουσας δράσης για τον πλανήτη μας. 

Η γενιά αυτή θέλει να προχωρήσει γρήγορα –και δικαίως. Γιατί βρισκόμαστε αντιμέτωποι με δύο 
σημαντικές μεταβάσεις, την οικολογική και την ψηφιακή. Θα μας επηρεάσουν όλους, 
οπουδήποτε και αν ζούμε, ό,τι και να κάνουμε. Θα μεταμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο 
ταξιδεύουμε ή σχεδιάζουμε, παράγουμε και καταναλώνουμε αγαθά. Θα δημιουργήσουν νέες 
ευκαιρίες για τους φορείς καινοτομίας, τους επιχειρηματίες και τη βιομηχανία της Ευρώπης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ac_20_417/AC_20_41

7_EL.pdf 

________________________________________________________________________________ 

19. Η ΕΕ ανοίγει τον δρόμο για μια ισχυρότερη, πιο φιλόδοξη εταιρική σχέση με την Αφρική 

Βρυξέλλες,  9 Μαρτίου 2020 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_406/IP_20_406_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_406/IP_20_406_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_384
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_411/MEX_20_411_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_411/MEX_20_411_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ac_20_417/AC_20_417_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ac_20_417/AC_20_417_EL.pdf
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο ύπατος εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής 
και πολιτικής ασφαλείας πρότειναν σήμερα τη βάση για μια νέα στρατηγική με την Αφρική. Η 
ανακοίνωση παρουσιάζει προτάσεις για την εντατικοποίηση της συνεργασίας μέσω εταιρικών 
σχέσεων σε πέντε βασικούς τομείς: πράσινη μετάβαση· ψηφιακός μετασχηματισμός· βιώσιμη 
ανάπτυξη και θέσεις εργασίας· ειρήνη και διακυβέρνηση· και μετανάστευση και κινητικότητα. Με 
βάση το εν λόγω έγγραφο, η Ευρώπη θα διεξαγάγει συζητήσεις με τους αφρικανούς εταίρους για 
την κατάρτιση νέας κοινής στρατηγικής που θα εγκριθεί στη σύνοδο κορυφής Ευρωπαϊκής 
Ένωσης – Αφρικανικής Ένωσης τον Οκτώβριο του 2020. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_373/IP_20_373
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Σύνδεσμος προς το πλήρες κείμενο 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: προς μια ολοκληρωμένη στρατηγική με την Αφρική 
Ενημερωτικό δελτίο «Προς μια στρατηγική με την Αφρική» 
Νέο υλικό βίντεο από έργα στην Αφρική χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 
 
20. Δήλωση της Προέδρου φον ντερ Λάιεν στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Πρόεδρο 
Μισέλ, μετά τη συνάντησή τους με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 
 
Βρυξέλλες,  10 Μαρτίου 2020 
 
Σας ευχαριστώ πολύ, 
Καλησπέρα σας, 
Καταρχάς, θα ήθελα να τονίσω ότι είναι θετικό που οι γραμμές επικοινωνίας με την Τουρκία 
παραμένουν ανοικτές και ενεργές. Πράγματι, η εποικοδομητική αυτή συνεργασία αποτελεί 
προϋπόθεση οποιασδήποτε λύσης για την τρέχουσα κατάσταση στα ελληνοτουρκικά σύνορα και 
τη δεινή θέση των μεταναστών στην περιοχή. 

Οι μετανάστες χρειάζονται στήριξη, η Ελλάδα χρειάζεται στήριξη, αλλά και η Τουρκία 
χρειάζεται στήριξη. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να βρούμε μια μελλοντική πορεία με την Τουρκία. 
Είναι σαφές ότι έχουμε τις διαφωνίες μας. Όμως, μιλήσαμε ξεκάθαρα και ανοιχτά για τα 
ζητήματα αυτά. Είχαμε μια καλή συζήτηση, έναν καλό και εποικοδομητικό διάλογο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_429/S
TATEMENT_20_429_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

21. Η προετοιμασία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για το μέλλον: η νέα βιομηχανική 
στρατηγική για μια ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο, πράσινη και ψηφιακή Ευρώπη 

Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2020 

Η Επιτροπή παρουσιάζει μια νέα στρατηγική που θα βοηθήσει τη βιομηχανία της Ευρώπης να 
ηγηθεί της διπλής μετάβασης προς την κλιματική ουδετερότητα και την ψηφιακή πρωτοπορία. Η 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_373/IP_20_373_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_373/IP_20_373_EL.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/priorities/eu-africa
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_375
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_374
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-184834
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_429/STATEMENT_20_429_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_429/STATEMENT_20_429_EN.pdf
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στρατηγική αυτή αποσκοπεί στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της στρατηγικής 
αυτονομίας της Ευρώπης σε μια εποχή γεωπολιτικής αβεβαιότητας και αύξησης του παγκόσμιου 
ανταγωνισμού.  

Η δέσμη πρωτοβουλιών περιγράφει μια νέα προσέγγιση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής 
πολιτικής, με βαθιές ρίζες στις ευρωπαϊκές αξίες και τις παραδόσεις της κοινωνικής αγοράς. Η 
δέσμη καθορίζει μια σειρά δράσεων για τη στήριξη όλων των φορέων της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων και των μικρών επιχειρήσεων, των 
καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων, των ερευνητικών κέντρων, των παρόχων υπηρεσιών, των 
προμηθευτών και των κοινωνικών εταίρων.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_416/IP_20_416
_EL.pdf 
 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 
ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ Ε&Α 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ: Η νέα βιομηχανική στρατηγική για μια ανταγωνιστική σε παγκόσμιο 
επίπεδο, πράσινη και ψηφιακή Ευρώπη 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ: Αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού των ευρωπαϊκών ΜΜΕ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ: Μια ενιαία αγορά που παράγει αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις και 
τους καταναλωτές 
Μια νέα βιομηχανική στρατηγική για την Ευρώπη 
Μια στρατηγική για τις ΜΜΕ για μια πράσινη και ψηφιακή Ευρώπη 
Εντοπισμός και αντιμετώπιση των φραγμών στην ενιαία αγορά 
Σχέδιο δράσης για την καλύτερη εφαρμογή και επιβολή των κανόνων της ενιαίας αγοράς 
________________________________________________________________________________ 

22. Η Επιτροπή προτείνει μέτρα για τον περιορισμό των επιπτώσεων της επιδημίας COVID-19 
στον αεροπορικό κλάδο και στο περιβάλλον 

Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2020 

Οι επιπτώσεις της επιδημίας COVID-19 στον διεθνή και τον ευρωπαϊκό αεροπορικό κλάδο είναι 
σημαντικές. Η κατάσταση επιδεινώνεται καθημερινά. Η κυκλοφορία αναμένεται να μειωθεί 
ακόμη περισσότερο κατά τις προσεχείς εβδομάδες. 

Προκειμένου να συμβάλει στον περιορισμό των επιπτώσεων της επιδημίας, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή θα προτείνει στοχευμένη νομοθεσία για την προσωρινή ελάφρυνση των υποχρεώσεων 
των αεροπορικών εταιρειών ως προς τη χρήση των χρονοθυρίδων αερολιμένων σύμφωνα με το 
δίκαιο της ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_431/ST
ATEMENT_20_431_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
23. Κρίση του κοροναϊού: «Η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που διαθέτει 
προκειμένου η ευρωπαϊκή οικονομία να ξεπεράσει τις δυσκολίες» 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_416/IP_20_416_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_416/IP_20_416_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_418
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_425
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_425
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_426
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_427
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_427
https://ec.europa.eu/info/files/commission-communication-new-industrial-strategy-europe_en
https://ec.europa.eu/info/files/commission-communication-sme-strategy-sustainable-and-digital-europe_en
https://ec.europa.eu/info/files/commission-communication-identifying-and-addressing-barriers-single-market_en
https://ec.europa.eu/info/files/commission-communication-long-term-action-plan-better-implementation-and-enforcement-single-market-rules_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_431/STATEMENT_20_431_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_431/STATEMENT_20_431_EL.pdf


03 ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 - 17 
 

 
Βρυξέλλες,  10 Μαρτίου 2020 

Στη τηλεδιάσκεψη των ηγετών της ΕΕ για την αντιμετώπιση της έξαρσης της νόσου COVID-19, η 
Επιτροπή έλαβε εντολή να εντείνει περαιτέρω την απόκρισή της στην έξαρση του κοροναϊού ή της 
νόσου COVID-19 σε όλα τα μέτωπα και να συντονίσει τις ενέργειες των κρατών μελών. Η κρίση 
που αντιμετωπίζουμε λόγω του κοροναϊού έχει μια πολύ σημαντική ανθρώπινη διάσταση και 
ενδέχεται να έχει σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να δράσουμε 
αποφασιστικά και συλλογικά για να ανασχέσουμε την εξάπλωση του ιού, να βοηθήσουμε τους 
ασθενείς και να μετριάσουμε τις οικονομικές συνέπειες. 

Μετά την τηλεδιάσκεψη, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν 
δήλωσε τα εξής: 

«Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι η Επιτροπή εργάζεται σκληρά και στα δύο μέτωπα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_440/IP_20_44
0_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ιστότοπος σχετικά με την αντιμετώπιση του κοροναϊού 
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el 
________________________________________________________________________________ 
 
24. O Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς και η Επίτροπος 
κυρία Μαρία Γκάμπριελ στην τελετή Αφής της Ολυμπιακής φλόγας.  Επαφές με την Ελληνική 
Κυβέρνηση. 
 
Αθήνα, 11 Μαρτίου 2020 
 
Το πρόγραμμα των επισκέψεων είναι το ακόλουθο: 
Την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020, στις 14.45, η Επίτροπος αρμόδια για την Καινοτομία, Έρευνα, 
Πολιτισμό, Εκπαίδευση και Νεολαία κυρία Μαρία Γκάμπριελ θα συναντηθεί με την Υπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Ν. Κεραμέως στο Γραφείο της. Στη συνέχεια, στις 16.00, η 
Επίτροπος θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, κ. Κ. Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. 
Κατόπιν, η Επίτροπος θα έχει επαφές με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιο για 
την Έρευνα και Τεχνολογία, κ. Χρ. Δήμα στο Γραφείο του στις 17.15 καθώς και με την Υπουργό 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Λίνα Μενδώνη στο Υπουργείο στις 18.15. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/greece/news/20200311_1_el 
________________________________________________________________________________ 

25. Αλλάζουμε τον τρόπο με τον οποίο παράγουμε και καταναλώνουμε: το νέο σχέδιο δράσης 
για την κυκλική οικονομία δείχνει τον δρόμο για μια κλιματικά ουδέτερη και ανταγωνιστική 
οικονομία υπεύθυνων καταναλωτών 

Βρυξέλλες,  11 Μαρτίου 2020 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_440/IP_20_440_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_440/IP_20_440_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://ec.europa.eu/greece/news/20200311_1_el
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία - δομικό στοιχείο 
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, που αποτελεί το νέο θεματολόγιο της Ευρώπης για τη 
διατηρήσιμη ανάπτυξη. Το νέο σχέδιο δράσης, το οποίο προβλέπει μέτρα για ολόκληρο τον κύκλο 
ζωής των προϊόντων, αποσκοπεί να προσαρμόσει την οικονομία μας, ώστε να είναι κατάλληλη 
για ένα πράσινο μέλλον, να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά μας, προστατεύοντας, παράλληλα, 
το περιβάλλον, και να δώσει νέα δικαιώματα στους καταναλωτές. Το νέο σχέδιο δράσης, το οποίο 
αξιοποιεί το έργο που έχει επιτελεστεί από το 2015 και μετά, επικεντρώνεται στον σχεδιασμό και 
στην παραγωγή προϊόντων για μια κυκλική οικονομία, με σκοπό να εξασφαλίσει ότι οι πόροι που 
χρησιμοποιούνται παραμένουν στην οικονομία της ΕΕ όσο το δυνατόν περισσότερο. Τόσο το 
σχέδιο όσο και οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στο πλαίσιό του θα αναπτυχθούν με τη 
στενή συμμετοχή του κόσμου των επιχειρήσεων και της κοινότητας των ενδιαφερόμενων μερών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_420/IP_20_420
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία για μια καθαρότερη και 
ανταγωνιστικότερη Ευρώπη 
Νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία - Ιστότοπος 
Ενημερωτικό δελτίο: Νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία 
Νέο υλικό βίντεο για την κυκλική οικονομία: πλαστικά 
Νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία για μια καθαρότερη και ανταγωνιστικότερη 
Ευρώπη 
Παράρτημα του νέου σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία για μια καθαρότερη και 
ανταγωνιστικότερη Ευρώπη 
Έγγραφο των υπηρεσιών της Επιτροπής «Leading the way to a global circular economy: state of 
play» (Δείχνουμε τον δρόμο για μια παγκόσμια κυκλική οικονομία: πορεία εξέλιξης)  
Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου: Η προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος είναι σημαντική 
για πάνω από το 90 % των Ευρωπαίων πολιτών 
Πρώτο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία - Ιστότοπος 
________________________________________________________________________________ 

26. Ερωτήσεις και απαντήσεις: Ένα νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία με στόχο μια 
πιο καθαρή και πιο ανταγωνιστική Ευρώπη 

Βρυξέλλες,  11 Μαρτίου 2020 
 
Τι περιλαμβάνει το νέο σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία; 
Το νέο σχέδιο δράσης περιλαμβάνει πρωτοβουλίες για ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων, 
από τον σχεδιασμό και την κατασκευή έως την κατανάλωση, την επισκευή, την 
επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την επαναφορά των πόρων στην οικονομία. Εισάγει 
νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα και στοχεύει σε τομείς στους οποίους η δράση σε επίπεδο 
ΕΕ προσφέρει προστιθέμενη αξία. Το σχέδιο δράσης βρίσκεται στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας, η οποία αποτελεί τον χάρτη πορείας της ΕΕ προς την κλιματική 
ουδετερότητα. Οι μισές από τις συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου οφείλονται στην 
εξόρυξη και την επεξεργασία των πόρων. Δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί έως το 2050 ο στόχος 
της κλιματικής ουδετερότητας χωρίς μετάβαση σε μια πλήρως κυκλική οικονομία. 
 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_420/IP_20_420_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_420/IP_20_420_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_419
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_419
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_437
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-179449
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan_annex.pdf
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan_annex.pdf
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/leading_way_global_circular_economy.pdf
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/leading_way_global_circular_economy.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_331
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_331
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/first_circular_economy_action_plan.html
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_419/QAND
A_20_419_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
27. Στήριξη για τη διαχείριση της μετανάστευσης: Η Πρόεδρος φον ντερ Λάιεν και η Επίτροπος 
Γιούανσον στην Ελλάδα 
 
Βρυξέλλες,  11 Μαρτίου 2020 
 
Η Πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν και η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων κ. Γιούανσον θα 

μεταβούν στην Ελλάδα για να δώσουν συνέχεια στα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν την 

προηγούμενη εβδομάδα για τη διαχείριση της μετανάστευσης στην Ελλάδα και ιδίως για την 

αντιμετώπιση της κατάστασης των πάνω από 5.500 ασυνόδευτων παιδιών και εφήβων που 

βρίσκονται σε κέντρα υποδοχής στα ελληνικά νησιά. 

 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_443/MEX_2

0_443_EN.pdf 

________________________________________________________________________________ 

28. Δήλωση της Επιτροπής σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα θύματα της 
τρομοκρατίας: 

Paris,  11 Μαρτίου 2020 

Με αφορμή την 16η Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα θύματα της τρομοκρατίας, η Επιτροπή 
εξέδωσε την ακόλουθη δήλωση: 

«Σήμερα θυμόμαστε και τιμούμε όλα τα θύματα τρομοκρατικών θηριωδιών και στεκόμαστε στο 
πλευρό όσων θρηνούν και όσων ζουν με τα σωματικά και ψυχολογικά τραύματα τρομοκρατικών 
πράξεων.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_439/ST
ATEMENT_20_439_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Θύματα της τρομοκρατίας - Ιστότοπος 
Κέντρο εμπειρογνωμοσύνης της ΕΕ για τα θύματα της τρομοκρατίας - Ιστότοπος 
Προσεχής εκδήλωση - 16η Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα θύματα της τρομοκρατίας, Τετάρτη 
11 Μαρτίου 2020 
________________________________________________________________________________ 

29. Κοροναϊός: Μέτρα που καθιερώνονται για το προσωπικό της Επιτροπής 

Βρυξέλλες,  12 Μαρτίου 2020 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_419/QANDA_20_419_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_419/QANDA_20_419_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_384
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_443/MEX_20_443_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_443/MEX_20_443_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_439/STATEMENT_20_439_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_439/STATEMENT_20_439_EL.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/victims_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/eu-centre-expertise-victims-terrorism_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/AGENDA_20_415
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Από την αρχή της κρίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει και εφαρμόζει σειρά μέτρων για την 
προστασία του προσωπικού της στο πλαίσιο των συνεχών εξελίξεων όσον αφορά τη διάδοση του 
κοροναϊού (COVID-19). Η προσέγγιση της Επιτροπής όσον αφορά τη διαχείριση αυτής της κρίσης 
ήταν να ληφθούν όλα τα δυνατά προληπτικά μέτρα με βάση τα πραγματικά περιστατικά και τα 
επιστημονικά στοιχεία, σε διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων 
(ECDC), σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και σε συντονισμό με τις οδηγίες 
και τις συστάσεις των εθνικών αρχών υγείας στις αντίστοιχες χώρες υποδοχής. Αυτά τα 
προληπτικά μέτρα έχουν ως πρώτο και κύριο στόχο να περιορίσουν την εξάπλωση του ιού και να 
μειώσουν τον κίνδυνο μόλυνσης του προσωπικού μας, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχιση 
των δραστηριοτήτων. Τα μέτρα που εφαρμόζονται επί του παρόντος λαμβάνουν υπόψη τις 
τελευταίες αποφάσεις των αρχών των κρατών μελών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_445/IP_20_445
_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
30. Το πιλοτικό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας στηρίζει 107 πρωτοποριακές ιδέες 
ερευνητών, νεοφυών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
 
Brussels, Daily News 12 Μαρτίου 2020 
 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι 107 καινοτόμα έργα από όλη την Ευρώπη θα λάβουν 
στήριξη ύψους 344 εκατ. ευρώ μέσω του πιλοτικού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ).  

Οι επιλεγείσες προτάσεις χρηματοδοτούνται από το ενωσιακό πρόγραμμα έρευνας και 
καινοτομίας «Ορίζων 2020» και ανάμεσά τους υπάρχουν έργα μοναδικής σύλληψης, π.χ. για τη 
βελτίωση της ακρίβειας των χειρουργικών επεμβάσεων αφαίρεσης καρκινικών ιστών, τον 
εκσυγχρονισμό της τοπικής και παγκόσμιας παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα και την 
εισαγωγή πολλών άλλων ρηξικέλευθων καινοτομιών.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_448/MEX_2
0_448_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ. 
________________________________________________________________________________ 
 
31. Οι Επίτροποι Κυριακίδου, Γιούανσον και Λέναρτσιτς στην αυριανή συνεδρίαση των 
Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 
 
Brussels, Daily News 12 Μαρτίου 2020 

Η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων κ. Ίλβα Γιούανσον και ο Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων κ. 
Γιάνες Λέναρτσιτς θα συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 
που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες αύριο, 13 Μαρτίου.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_445/IP_20_445_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_445/IP_20_445_EL.pdf
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_448/MEX_20_448_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_448/MEX_20_448_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/european-innovation-council-pilot-eu344-million-107-visionary-start-ups-smes-and-researchers-2020-mar-12_en
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_448/MEX_2
0_448_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

32. Ευρωπαϊκή συντονισμένη αντίδραση στον κοροναϊό: Ερωτήσεις και απαντήσεις 

Βρυξέλλες, 13 Μαρτίου 2020 

Διασφάλιση της αλληλεγγύης στην ενιαία αγορά 
Τι κάνει η Επιτροπή για να διασφαλίσει την επάρκεια μέσων προστασίας και φαρμάκων σε όλη 
την Ευρώπη; 
Η Επιτροπή λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει τον επαρκή εφοδιασμό με μέσα 
προστασίας παντού στην Ευρώπη. Δεδομένων των σημερινών ελλείψεων σε παγκόσμιο επίπεδο, 
η Επιτροπή δρομολόγησε, με 26 κράτη μέλη, μια ταχεία διαδικασία κοινής προμήθειας. Ως 
περαιτέρω δίχτυ ασφαλείας, η Επιτροπή εγκρίνει παράταση της ισχύουσας εκτελεστικής πράξης 
στο πλαίσιο του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ (rescEU) ώστε η Ένωση να προμηθευτεί 
τέτοιον εξοπλισμό. Οι πρώτες αγορές θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν στις αρχές Απριλίου, 
εφόσον εγκριθούν από τα κράτη μέλη.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_458/QAND

A_20_458_EL.pdf 

________________________________________________________________________________ 

33. COVID-19: Η Επιτροπή καθορίζει την ευρωπαϊκή συντονισμένη απόκριση για την 
αντιμετώπιση του οικονομικού αντικτύπου του κοροναϊού* 

Βρυξέλλες,  13 Μαρτίου 2020 

Η COVID-19 είναι μια σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας που 
πλήττει τους πολίτες, τις κοινωνίες και τις οικονομίες μας, με κρούσματα σε όλα τα κράτη μέλη. 
Συνεπάγεται επίσης σημαντικό κλυδωνισμό για την οικονομία της ΕΕ. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή 
παρουσιάζει σήμερα μια άμεση απόκριση για τον μετριασμό των κοινωνικοοικονομικών 
επιπτώσεων της έξαρσης της COVID 19, με επίκεντρο μια ευρωπαϊκή συντονισμένη απόκριση. 

Η Επιτροπή θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να μετριάσει τις 
συνέπειες της πανδημίας, και συγκεκριμένα: 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_459/IP_20_459
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ: Η ευρωπαϊκή συντονισμένη απόκριση στον Κοροναϊό — Ερωτήσεις και 
απαντήσεις 
Ενημερωτικό δελτίο: Απόκριση της ΕΕ στον κοροναϊό 
Ανακοίνωση για τις οικονομικές πτυχές της κρίσης COVID-19 
Παράρτημα της ανακοίνωσης για τις οικονομικές πτυχές της κρίσης COVID-19 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_448/MEX_20_448_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_448/MEX_20_448_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_458/QANDA_20_458_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_458/QANDA_20_458_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_459/IP_20_459_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_459/IP_20_459_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_458
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_458
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el#latest
https://ec.europa.eu/info/files/communication-economic-aspects-covid-19-crisis_en
https://ec.europa.eu/info/files/annexes-communication-economic-aspects-covid-19-crisis_en
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Πρόταση κανονισμού σχετικά με την πρωτοβουλία επενδύσεων για την αντιμετώπιση της COVID-
19 
Πρόταση κανονισμού για τις χρονοθυρίδες στους αερολιμένες 
Πρόταση κανονισμού για την παροχή χρηματοδοτικής συνδρομής σε κράτη μέλη και σε χώρες 
που διαπραγματεύονται την προσχώρησή τους στην Ένωση και έχουν πληγεί σοβαρά από 
σοβαρή κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της δημόσιας υγείας 
Ιστότοπος για τον κοροναϊό 
*Επικαιροποιήθηκε στις 13-03-2020, 17:22 
________________________________________________________________________________ 
 
34. Κοροναϊός: Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καλεί τα κράτη μέλη να 
προστατεύσουν τη δημόσια υγεία και να διαφυλάξουν την ενιαία αγορά 
 
Βρυξέλλες,  15 Μαρτίου 2020 

Σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα που εξέδωσε, η Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ 
Λάιεν απηύθυνε έκκληση σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να προστατεύσουν τη δημόσια υγεία και 
να διασφαλίσουν τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς στην παρούσα στιγμή κρίσης, την οποία έχει 
προκαλέσει η επιδημία του κοροναϊού.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-186565 
 
Το βιντεοσκοπημένο μήνυμα είναι διαθέσιμο στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά. 
________________________________________________________________________________ 
 
35. COVID-19: Η Επιτροπή παρουσιάζει κατευθυντήριες γραμμές για τα μέτρα στα σύνορα, οι 
οποίες αποσκοπούν στην προστασία της υγείας και στη διασφάλιση της διαθεσιμότητας 
αγαθών και βασικών υπηρεσιών. 
 
Βρυξέλλες,  16 Μαρτίου 2020 
 

Η Επιτροπή παρουσίασε στα κράτη μέλη κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με υγειονομικά μέτρα 
διαχείρισης των συνόρων στο πλαίσιο της έκτακτης ανάγκης της νόσου COVΙD-19. Στόχος είναι η 
προστασία της υγείας των πολιτών, η εξασφάλιση της σωστής μεταχείρισης των ατόμων που 
όντως πρέπει να ταξιδέψουν και η διασφάλιση της διαθεσιμότητας βασικών αγαθών και 
υπηρεσιών. Οι Επίτροποι Κυριακίδου και Γιούανσον παρουσίασαν τις κατευθυντήριες γραμμές 
στους Υπουργούς Υγείας και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στην πρώτη κοινή τους 
τηλεδιάσκεψη, η οποία ξεκίνησε σήμερα στις 11 π.μ.   
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_468/IP_20_46
8_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Κατευθυντήριες γραμμές για τα μέτρα στα σύνορα, οι οποίες αποσκοπούν στην προστασία της 
υγείας και στη διασφάλιση της διαθεσιμότητας αγαθών και βασικών υπηρεσιών 
________________________________________________________________________________ 
 

https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-covid-19-response-investment-initiative_en
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-covid-19-response-investment-initiative_en
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-regulation-airport-slots_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/regulation-coronavirus-financial-assistance-accession-countries-march-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/regulation-coronavirus-financial-assistance-accession-countries-march-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/regulation-coronavirus-financial-assistance-accession-countries-march-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-186565
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-186565
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-186566
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-186567
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_468/IP_20_468_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_468/IP_20_468_EN.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200316_covid-19-guidelines-for-border-management.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200316_covid-19-guidelines-for-border-management.pdf
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36. Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα για να διασφαλίσει τον εφοδιασμό της ΕΕ με εξοπλισμό 
ατομικής προστασίας 
 
Βρυξέλλες,  16 Μαρτίου 2020 
 
Συνεχίζοντας τις προσπάθειές της για την προστασία των πολιτών και τον συντονισμό της 
αντιμετώπισης της νόσου COVID-19, η Επιτροπή έλαβε άμεσα μέτρα για να διαφυλάξει τη 
διαθεσιμότητα του εξοπλισμού ατομικής προστασίας, μέσω της απαίτησης για έκδοση αδειών 
εξαγωγής από τα κράτη μέλη για τις εξαγωγές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_469/IP_20_46
9_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
37. Κοροναϊός: Η Επιτροπή προσφέρει χρηματοδότηση στην καινοτόμο εταιρεία εμβολίων 
CureVac 
 
Βρυξέλλες,  16 Μαρτίου 2020 
 
Χθες, η Επιτροπή προσέφερε χρηματοδότηση ύψους έως 80 εκατ. ευρώ στην CureVac, μια 
καινοτόμο εταιρία που αναπτύσσει εμβόλια με έδρα στο Τύμπινγκεν της Γερμανίας, για να 
επεκτείνει την ανάπτυξη και την παραγωγή εμβολίου κατά του κοροναϊού στην Ευρώπη.  
 
Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο  εδώ. 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_474/IP_20_47
4_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
38. Δηλώσεις του Επιτρόπου Τζεντιλόνι στη συνέντευξη Τύπου της Ευρωομάδας 
 
Βρυξέλλες,  16 Μαρτίου 2020 
 

«Ισχύει μόνο ό,τι λεχθεί προφορικά» 
Καλησπέρα, 
Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω κάνοντας μνεία στις χιλιάδες ανθρώπους που έχουν ήδη χάσει 
κάποιον δικό τους, και γενικότερα, στα εκατομμύρια ανθρώπους που ανησυχούν για την υγεία τη 
δική τους και των οικογενειών τους. 
Θέλω επίσης να εκφράσω τον σεβασμό και την ευγνωμοσύνη μου στο υγειονομικό προσωπικό 
όλης της Ευρώπης, το οποίο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του κοροναϊού. 
Προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να σωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ζωές. 
Τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/speech_20_478/SPEE
CH_20_478_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_469/IP_20_469_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_469/IP_20_469_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_474
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_474/IP_20_474_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_474/IP_20_474_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/speech_20_478/SPEECH_20_478_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/speech_20_478/SPEECH_20_478_EN.pdf
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39. Στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή η ΕΕ επενδύει πάνω από 1,4 δισ. ευρώ για πράσινα 
έργα σε 7 κράτη μέλη 

Βρυξέλλες,  17 Μαρτίου 2020 

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε επενδυτικό πακέτο αξίας άνω των 1,4 δισ. ευρώ σε 
κονδύλια της ΕΕ για 14 μεγάλα έργα υποδομής σε 7 κράτη μέλη, συγκεκριμένα, στην Κροατία, την 
Τσεχία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία και την Ισπανία. Τα έργα 
καλύπτουν διάφορους βασικούς τομείς, όπως το περιβάλλον, η υγεία, οι μεταφορές και η 
ενέργεια για μια πιο έξυπνη Ευρώπη, με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές. Αποτελούν μαζική 
επένδυση για την τόνωση της οικονομίας, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της 
ποιότητας της ζωής και της κοινωνικής ευημερίας των πολιτών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_462/IP_20_462
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο μεγάλων έργων  
Οπτικό υλικό ανά χώρα για τα εγκριθέντα μεγάλα έργα  
Δελτία ανά χώρα για τα εγκριθέντα μεγάλα έργα 
Βάση δεδομένων μεγάλων έργων 
Μεγάλα έργα στην πλατφόρμα ανοικτών δεδομένων για τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και 
επενδυτικά ταμεία 
________________________________________________________________________________ 

40. Δήλωση της εκτελεστικής αντιπροέδρου κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ σχετικά με το σχέδιο 
πρότασης για ένα προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων με στόχο τη στήριξη της 
οικονομίας στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19 

Βρυξέλλες,  17 Μαρτίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε στα κράτη μέλη, προς διαβούλευση, σχέδιο πρότασης για 
προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων με στόχο τη στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο της 
έξαρσης της νόσου COVID-19, βάσει του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ για την 
άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας της ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_479/S
TATEMENT_20_479_EL.pdf 

________________________________________________________________________________ 
 
41. Η Επιτροπή δίνει σε όλα τα κράτη μέλη τη δυνατότητα να παρατείνουν την προθεσμία 
υποβολής αιτήσεων για τις ενισχύσεις της ΚΓΠ 
 
Βρυξέλλες,  17 Μαρτίου 2020 
 
Κατόπιν αιτήματος που υπέβαλαν πρώτες οι ιταλικές αρχές, οι οποίες είναι αντιμέτωπες με μια 
άνευ προηγουμένου κρίση λόγω της επιδημίας COVID-19, και εξαιτίας της δυσχερούς κατάστασης 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_462/IP_20_462_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_462/IP_20_462_EL.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/major-projects/032020/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/major-projects/032020/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/major-projects/032020/
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/projects/major/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_479/STATEMENT_20_479_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_479/STATEMENT_20_479_EL.pdf
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την οποία αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να επιτρέψει 
στα κράτη μέλη να παρατείνουν κατά ένα μήνα την προθεσμία υποβολής από τους γεωργούς των 
αιτήσεων για τις άμεσες ενισχύσεις και για ορισμένες ενισχύσεις αγροτικής ανάπτυξης.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_480/MEX_2
0_480_EN.pdf 
Περισσότερες πληροφορίες για  την ΚΓΠ.  
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy_el 
________________________________________________________________________________ 

42. COVID-19: Η Επιτροπή συγκροτεί ευρωπαϊκή ομάδα εμπειρογνωμόνων επιστημόνων για 
την ενίσχυση του συντονισμού και της ιατρικής αντίδρασης της ΕΕ 

Βρυξέλλες,  17 Μαρτίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκρότησε σήμερα συμβουλευτική ομάδα για τη νόσο COVID-19 
αποτελούμενη από επιδημιολόγους και ιολόγους από διάφορα κράτη μέλη με σκοπό να 
καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με επιστημονικά και συντονισμένα μέτρα 
διαχείρισης των κινδύνων. Πρόεδρος της ομάδας αυτής, η οποία δημιουργήθηκε μετά από 
εντολή των κρατών μελών της ΕΕ, θα είναι η πρόεδρος της Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ 
Λάιεν, και συμπρόεδρος η κ. Στέλλα Κυριακίδη, επίτροπος για την Υγεία και την Ασφάλεια των 
Τροφίμων. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_481/IP_20_481
_EL.pdf 
 
Χρήσιμοι σύνδεσμοι 
Ειδική ιστοσελίδα της Επιτροπής για την αντιμετώπιση της ΕΕ της επιδημίας COVID-19 
Ιστοσελίδα της συμβουλευτικής επιτροπής 
________________________________________________________________________________ 
 
43. Δηλώσεις της Προέδρου φον ντερ Λάιεν στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Πρόεδρο 
Μισέλ, μετά την τηλεδιάσκεψη των ηγετών της ΕΕ για την επιδημία COVID-19 – 17/03/2020 
 
Βρυξέλλες,  17 Μαρτίου 2020 
 

Ευχαριστώ Σαρλ, 
Πράγματι είναι ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι τα κράτη μέλη στηρίζουν ένθερμα τις δέσμες 
μέτρων που παρουσιάσαμε τις τελευταίες ημέρες —τη δέσμη για τα σύνορα, τη δέσμη για την 
οικονομία, για τις κοινές δημόσιες συμβάσεις και, φυσικά, για την έρευνα. Ήταν θετικό που 
είδαμε πλήρη έγκριση από πλευράς κρατών μελών. 

Για να εμβαθύνουμε λίγο σε ορισμένα από τα ζητήματα αυτά: Ένα από τα πρώτα ζητήματα ήταν 
όντως η εφαρμογή προσωρινών περιορισμών εισόδου στα εξωτερικά σύνορα. Τα κράτη μέλη 
εξέφρασαν την έντονη στήριξή τους. Εναπόκειται τώρα σε αυτά να τους εφαρμόσουν. Δήλωσαν 
ότι θα το πράξουν άμεσα. Αυτό είναι καλό ώστε να έχουμε ομόφωνη και ενιαία προσέγγιση όσον 
αφορά τα εξωτερικά σύνορα. Η πρότασή μας έλαβε έντονη στήριξη. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_480/MEX_20_480_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_480/MEX_20_480_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy_el
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy_el
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=news.news&Lang=EL
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_440
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_481/IP_20_481_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_481/IP_20_481_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=news.news&Lang=EL
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_483/S
TATEMENT_20_483_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

44. COVID-19: η Επιτροπή παρέχει οδηγίες σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών στην ΕΕ 

Βρυξέλλες,  18 Μαρτίου 2020 

Στο πλαίσιο των προσπαθειών μας για τον μετριασμό των οικονομικών επιπτώσεων της 
πανδημίας COVID-19, η Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα κατευθυντήριες γραμμές για να 
διασφαλίσει ότι τα δικαιώματα των επιβατών της ΕΕ εφαρμόζονται με συνεκτικό τρόπο σε 
ολόκληρη την ΕΕ.  

Οι εθνικές κυβερνήσεις έχουν θεσπίσει διάφορα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των ταξιδιωτικών 
περιορισμών και των συνοριακών ελέγχων. Σκοπός των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών είναι 
να διαβεβαιώσουν τους επιβάτες ότι προστατεύονται τα δικαιώματά τους. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_485/IP_20_485
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Ερμηνευτικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους κανονισμούς της ΕΕ για τα δικαιώματα 
των επιβατών στο πλαίσιο της εξελισσόμενης κατάστασης όσον αφορά τη νόσο Covid-19 
Δικαιώματα επιβατών στην ΕΕ 
Επισκόπηση των εθνικών μέτρων ανά χώρα 
Ανταπόκριση της ΕΕ στην έξαρση του κοροναϊού 
________________________________________________________________________________ 

45. Ανατολική Εταιρική Σχέση: η Επιτροπή προτείνει νέους στόχους πολιτικής για την περίοδο 
μετά το 2020 

Βρυξέλλες,  18 Μαρτίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής 
και πολιτικής ασφαλείας υπέβαλαν πρόταση για τους μακροπρόθεσμους στόχους πολιτικής της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης μετά το 2020. Επιδιώκεται η αύξηση του εμπορίου, η ενδυνάμωση 
της συνδεσιμότητας και η εμβάθυνση της οικονομικής ολοκλήρωσης με την Αρμενία, το 
Αζερμπαϊτζάν, τη Λευκορωσία, τη Γεωργία, τη Δημοκρατία της Μολδαβίας και την Ουκρανία, η 
ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών, του κράτους δικαίου, της περιβαλλοντικής ανθεκτικότητας 
και της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή, η στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού και η 
προώθηση δίκαιων και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_452/IP_20_452
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_483/STATEMENT_20_483_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_483/STATEMENT_20_483_EN.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/c20201830.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_485/IP_20_485_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_485/IP_20_485_EL.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/c20201830.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/c20201830.pdf
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/passenger-rights/
https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/76166/joint-communication-eastern-partnership-policy-beyond-2020-reinforcing-resilience-%E2%80%93-eastern_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/76166/joint-communication-eastern-partnership-policy-beyond-2020-reinforcing-resilience-%E2%80%93-eastern_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_ky/4080/EU-Armenia%20relations%20-%20factsheet
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/4013/EU-Azerbaijan%20relations
https://eeas.europa.eu/regions/north-america/35606/eu-belarus-relations-factsheet_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/23634/EU-Georgia%20relations%20-%20factsheet
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/4011/eu-moldova-relations_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/4081/eu-ukraine-relations-factsheet_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_452/IP_20_452_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_452/IP_20_452_EL.pdf
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Κοινή ανακοίνωση: Η πολιτική για την Ανατολική Εταιρική Σχέση μετά το 2020: Ενίσχυση της 
ανθεκτικότητας — μια Ανατολική Εταιρική Σχέση που παράγει αποτελέσματα για όλους 
Ενημερωτικό σημείωμα: Η πολιτική για την Ανατολική Εταιρική Σχέση μετά το 2020 
Ενημερωτικό δελτίο: Ανατολική Εταιρική Σχέση μετά το 2020  
Ενημερωτικό δελτίο για τις σχέσεις ΕΕ-Αρμενίας 
Ενημερωτικό δελτίο για τις σχέσεις ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν 
Ενημερωτικό δελτίο για τις σχέσεις ΕΕ-Λευκορωσίας 
Ενημερωτικό δελτίο για τις σχέσεις ΕΕ-Γεωργίας 
Ενημερωτικό δελτίο για τις σχέσεις ΕΕ-Μολδαβίας 
Ενημερωτικό δελτίο για τις σχέσεις ΕΕ-Ουκρανίας 
________________________________________________________________________________ 

46. Μελλοντική εταιρική σχέση ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει 
σχέδιο νομικού κειμένου 

Βρυξέλλες,  18 Μαρτίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σχέδιο νομικής συμφωνίας για τη μελλοντική εταιρική σχέση 
ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου. Το εν λόγω σχέδιο αποτυπώνει σε νομικό κείμενο τις οδηγίες 
διαπραγμάτευσης που εγκρίθηκαν από τα κράτη μέλη στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων στις 25 
Φεβρουαρίου 2020, σύμφωνα με την πολιτική διακήρυξη που συμφωνήθηκε μεταξύ της ΕΕ και 
του Ηνωμένου Βασιλείου τον Οκτώβριο του 2019. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_447/IP_20_447
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
 Σχέδιο νομικού κειμένου 
 Ιστοσελίδα: Η ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο — Οικοδόμηση μιας νέας εταιρικής σχέσης: 

Οδηγός για τις διαπραγματεύσεις 
________________________________________________________________________________ 
 
47. COVID-19 : Η Επιτροπή δημοσιεύει συστάσεις για ορθές πρακτικές όσον αφορά τα 
κοινοτικά μέτρα δημόσιας υγείας και τη διάγνωση 
 
Βρυξέλλες,  19 Μαρτίου 2020 
 
Η Επιτροπή δημοσίευσε συστάσεις για ορθές πρακτικές όσον αφορά τα  κοινοτικά μέτρα 
δημόσιας υγείας και τις στρατηγικές διάγνωσης της νόσου COVID-19.  
 
Οι εν λόγω συστάσεις εκπονήθηκαν σε συνεργασία με την επιστημονική επιτροπή ειδικών που 
συστάθηκε την Τρίτη και με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων  (ECDC).  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_489/MEX_2
0_489_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/76166/joint-communication-eastern-partnership-policy-beyond-2020-reinforcing-resilience-%E2%80%93-eastern_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/76166/joint-communication-eastern-partnership-policy-beyond-2020-reinforcing-resilience-%E2%80%93-eastern_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_453
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/76167/eastern-partnership-beyond-2020-reinforcing-resilience-%E2%80%93-partnership-delivers-all_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_ky/4080/EU-Armenia%20relations%20-%20factsheet
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/4013/EU-Azerbaijan%20relations
https://eeas.europa.eu/regions/north-america/35606/eu-belarus-relations-factsheet_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/23634/EU-Georgia%20relations%20-%20factsheet
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/4011/eu-moldova-relations_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-Homepage/4081/eu-ukraine-relations-factsheet_en
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2020/02/25/eu-uk-relations-council-gives-go-ahead-for-talks-to-start-and-adopts-negotiating-directives/
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2020/02/25/eu-uk-relations-council-gives-go-ahead-for-talks-to-start-and-adopts-negotiating-directives/
https://ec.europa.eu/commission/publications/withdrawal-agreement-and-political-declaration-official-journal-european-union-12-november-2019_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_447/IP_20_447_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_447/IP_20_447_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/guide-negotiations/documents-related-negotiations-united-kingdom
https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/guide-negotiations_el
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/covid19_-_eu_recommendations_for_community_measures_v2_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/covid19_-_eu_recommendations_for_community_measures_v2_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/covid19_-_eu_recommendations_on_testing_strategies_v2.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_481
https://www.ecdc.europa.eu/en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_489/MEX_20_489_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_489/MEX_20_489_EN.pdf
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48. COVID-19: Η Επιτροπή και οι αρχές της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών λαμβάνουν 
μέτρα κατά της πώλησης πλαστών προϊόντων στο διαδίκτυο 
 
Βρυξέλλες,  19 Μαρτίου 2020 
 
Από τότε που ξεκίνησε η επιδημία COVID-19, παρατηρείται αύξηση της πώλησης πλαστών 
προϊόντων από ανέντιμους έμπορους στο διαδίκτυο, τα οποία υποτίθεται ότι προστατεύουν ή 
θεραπεύουν από τον ιό.  
Οι ψευδείς αυτοί ισχυρισμοί αφορούν διάφορα αγαθά όπως μάσκες, καλύμματα και 
απολυμαντικά χεριών. Οι εν λόγω έμποροι εκμεταλλεύονται την κατάσταση για να πουλήσουν τα 
προϊόντα τους σε πολύ υψηλές τιμές, ισχυριζόμενοι π.χ. ότι βρίσκονται σε έλλειψη και έτσι 
παραπλανούν τους καταναλωτές στην ΕΕ.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_489/MEX_2
0_489_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες για την επιβολή της προστασίας των καταναλωτών και την οδηγία 
για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. 
________________________________________________________________________________ 
 
49. Η Επιτροπή καλεί τις υπηρεσίες συνεχούς ροής, τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών και τους 
χρήστες να αποτρέψουν τη συμφόρηση του δικτύου και συζητά το θέμα με τις ευρωπαϊκές 
ρυθμιστικές αρχές 
 
Βρυξέλλες,  19 Μαρτίου 2020 
 
Λόγω των μέτρων κοινωνικής απόστασης που τέθηκαν σε ισχύ σε όλη την Ευρώπη για την 
καταπολέμηση της πανδημίας του κοροναϊού, έχει αυξηθεί η ζήτηση για διαδικτυακή 
χωρητικότητα για σκοπούς τηλεργασίας, διαδικτυακής μάθησης και ψυχαγωγίας.  
 
Η αύξηση αυτή μπορεί να θέσει τα δίκτυα υπό πίεση, τη στιγμή που είναι αναγκαίο να 
λειτουργούν στο καλύτερο δυνατό επίπεδο.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_489/MEX_2
0_489_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

50. COVID-19: Η Επιτροπή δημιουργεί το πρώτο απόθεμα ιατρικού εξοπλισμού στο πλαίσιο του 
μηχανισμού rescEU 

Βρυξέλλες,  19 Μαρτίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να δημιουργήσει, στο πλαίσιο του μηχανισμού rescEU, ένα 
στρατηγικό απόθεμα ιατρικού εξοπλισμού, π.χ. αναπνευστήρων και προστατευτικών μασκών, 
ώστε να βοηθήσει τις χώρες της ΕΕ στο πλαίσιο της πανδημίας της COVID-19. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_489/MEX_20_489_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_489/MEX_20_489_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-protection_el
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/unfair-commercial-practices-law/unfair-commercial-practices-directive_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumers/unfair-commercial-practices-law/unfair-commercial-practices-directive_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_489/MEX_20_489_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_489/MEX_20_489_EN.pdf
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Η πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε: «Με το πρώτο κοινό ευρωπαϊκό απόθεμα 
ιατρικού εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης, η αλληλεγγύη της ΕΕ γίνεται πράξη. Το απόθεμα θα 
ωφελήσει όλα τα κράτη μέλη και όλους τους πολίτες μας. Η αλληλοβοήθεια είναι μονόδρομος.» 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_476/IP_20_476
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο: Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

51. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει προσωρινό πλαίσιο ώστε τα κράτη μέλη να 
μπορούν στηρίξουν περαιτέρω την οικονομία λόγω της έξαρσης της νόσου της COVID-19 

Βρυξέλλες,  19 Μαρτίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε προσωρινό πλαίσιο ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να κάνουν 
χρήση της πλήρους ευελιξίας που προβλέπουν οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις με στόχο τη 
στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-19. Μαζί με πολλά άλλα μέτρα 
στήριξης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο των υφιστάμενων 
κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, το προσωρινό πλαίσιο επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
διασφαλίσουν ότι παραμένει διαθέσιμη επαρκής ρευστότητα για τις επιχειρήσεις όλων των ειδών 
και να διατηρήσουν τη συνέχιση της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της έξαρσης 
της COVID-19 και μετά από αυτήν. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_496/IP_20_496
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση της Επιτροπής — Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με 
σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19 
________________________________________________________________________________ 

52. Κοροναϊός: η Επιτροπή προτείνει την ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής του 
δημοσιονομικού πλαισίου για την αντιμετώπιση της πανδημίας 

Βρυξέλλες,  20 Μαρτίου 2020 

Η Επιτροπή προτείνει την ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ταχεία, αποφασιστική 
και συντονισμένη αντίδραση στην πανδημία του κοροναϊού. Μετά την έγκριση της πρότασης της 
Επιτροπής από το Συμβούλιο, τα κράτη μέλη θα μπορούν να λάβουν μέτρα για την κατάλληλη 
αντιμετώπιση της κρίσης, παρεκκλίνοντας παράλληλα από τις δημοσιονομικές απαιτήσεις που θα 
ίσχυαν κανονικά στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού δημοσιονομικού πλαισίου. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_476/IP_20_476_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_476/IP_20_476_EL.pdf
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_496/IP_20_496_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_496/IP_20_496_EL.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/sa_covid19_temporary-framework.pdf
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_499/IP_20_499
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Η Επιτροπή προτείνει ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής του 
δημοσιονομικού πλαισίου για την αντιμετώπιση της πανδημίας 
Ανακοίνωση σχετικά με την ενεργοποίηση της γενικής ρήτρας διαφυγής 
Δελτίο Τύπου: Η Επιτροπή παρουσιάζει μια ευρωπαϊκή συντονισμένη αντίδραση για την 
αντιστάθμιση των οικονομικών επιπτώσεων του κοροναϊού 
Ευρωπαϊκή συντονισμένη αντίδραση στον κοροναϊό: Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Δελτίο Τύπου: Η Επιτροπή εγκρίνει προσωρινό πλαίσιο ώστε τα κράτη μέλη να μπορούν να 
στηρίξουν περαιτέρω την οικονομία λόγω της έξαρσης του κοροναϊού 
Ιστότοπος για τον κοροναϊό 
Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
Οδηγός για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
________________________________________________________________________________ 
 
53. Η Επιτροπή χαιρετίζει τα μέτρα των υπηρεσιών συνεχούς ροής για μείωση της πίεσης που 
δέχεται το διαδίκτυο και συστήνει μηχανισμό αναφοράς μαζί με τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές 
αρχές 
 
Βρυξέλλες,  20 Μαρτίου 2020 
 
Κατόπιν συνομιλιών με το Netflix και το YouTube, ο Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς κ. Τιερί 
Μπρετόν εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη δέσμευση των δύο παρόχων συνεχούς ροής να 
λάβουν μέτρα για τη μείωση της πίεσης που δέχεται η διαδικτυακή υποδομή από την αυξημένη 
ζήτηση για συνδεσιμότητα λόγω των μέτρων κοινωνικής απόστασης στο πλαίσιο καταπολέμησης 
της πανδημίας του κοροναϊού.  
 
Σε τηλεφωνική συνομιλία με τον διευθύνοντα σύμβουλο Reed Hastings, το Netflix ανακοίνωσε ότι 
θα μειώσει τον ρυθμό μετάδοσης όλων των ροών στην Ευρώπη για 30 ημέρες, μειώνοντας έτσι 
κατά 25 % την κίνηση του Netflix στα ευρωπαϊκά δίκτυα. Σε τηλεφωνική συνομιλία με τον 
διευθύνοντα σύμβουλο της Google Sundar Pichai και τη διευθύνουσα σύμβουλο του YouTube 
Susan Wojcicki, και το YouTube δεσμεύτηκε να θέσει προσωρινά ως προεπιλογή την κανονική 
ανάλυση για όλη την κίνηση στην ΕΕ. Επιπλέον, η Επιτροπή βρίσκεται σε επαφή με ευρωπαϊκούς 
ραδιοτηλεοπτικούς φορείς και με άλλους παρόχους παρόμοιων υπηρεσιών.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_498/MEX_2
0_498_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
54. Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Ντομπρόβσκις και ο Επίτροπος Σμιτ συζήτησαν με τα κράτη 
μέλη σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές επιπτώσεις της νόσου COVID-19 
 
Βρυξέλλες,  20 Μαρτίου 2020 
 
Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος κ. Ντομπρόβσκις και ο Επίτροπος κ. Σμιτ συμμετείχαν στην 
τηλεδιάσκεψη του Συμβουλίου Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_499/IP_20_499_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_499/IP_20_499_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_500
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_500
https://ec.europa.eu/info/files/communication-commission-council-activation-general-escape-clause-stability-and-growth-pact_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_459
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_459
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_458
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_496
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_496
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact_el
https://ec.europa.eu/info/publications/vade-mecum-stability-and-growth-pact-2019-edition_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_498/MEX_20_498_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_498/MEX_20_498_EN.pdf
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όπου συζήτησαν τις επιπτώσεις της νόσου COVID-19 στην απασχόληση και στα εθνικά συστήματα 
κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και τρόπους αντιμετώπισης των αυξανόμενων προκλήσεων.  
 
Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος κ. Ντομπρόβσκις και ο Επίτροπος κ. Σμιτ παρουσίασαν στους 
υπουργούς με περισσότερες λεπτομέρειες την επενδυτική πρωτοβουλία αντιμετώπισης του 
κοροναϊού μέσω της οποίας παρέχονται 37 δισ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ στα 
συστήματα υγείας, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στους εργαζόμενους και στους ευάλωτους 
τομείς των οικονομιών μας.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_498/MEX_2
0_498_EN.pdf 
 
Εδώ μπορείτε να βρείτε τη δήλωση. 
________________________________________________________________________________ 
 
55. Η Επιτροπή δημοσιεύει κατευθυντήριες γραμμές για τις άδειες εξαγωγής εξοπλισμού 
ατομικής προστασίας 
 
Βρυξέλλες,  20 Μαρτίου 2020 
 
Στις 19 Μαρτίου, η Επιτροπή ενέκρινε κατευθυντήριες γραμμές (που συνοδεύονται από 
παράρτημα) σχετικά με την απαίτηση άδειας εξαγωγής που ισχύει από τις 15 Μαρτίου για τις 
εξαγωγές εξοπλισμού ατομικής προστασίας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_498/MEX_2
0_498_EN.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες βλ. την ειδική ενημερωτική σελίδα, τις κατευθυντήριες γραμμές, 
την εξαίρεση  και το δελτίο Τύπου της 15ης Μαρτίου  που είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο. 
________________________________________________________________________________ 
 
56. Ευρωπαϊκά πρότυπα ιατρικών εφοδίων διατίθενται δωρεάν για να διευκολυνθεί η αύξηση 
της παραγωγής 
 
Βρυξέλλες,  23 Μαρτίου 2020 
 
Κατόπιν επείγοντος αιτήματος της Επιτροπής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) και η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) σε συνεργασία με όλα τα μέλη 
τους, συμφώνησαν να καταστήσουν άμεσα διαθέσιμα ορισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα για 
συγκεκριμένα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και εξοπλισμό ατομικής προστασίας.  
 
Το μέτρο αυτό θα βοηθήσει τις εταιρείες της ΕΕ και τρίτων χωρών που επιθυμούν να παραγάγουν 
τα προϊόντα αυτά, να αρχίσουν γρήγορα την παραγωγή και να τα διαθέσουν ευκολότερα στην 
εσωτερική αγορά, ενώ ταυτόχρονα εγγυάται υψηλό βαθμό ασφάλειας.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_498/MEX_20_498_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_498/MEX_20_498_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_493
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/158668.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/158669.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_498/MEX_20_498_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_498/MEX_20_498_EN.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2123
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/158668.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/158671.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_469
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_502/IP_20_502
_EN.pdf 
 
Για το πλήρες δελτίο τύπου με τον κατάλογο των διαθέσιμων προτύπων βλ. εδώ. 
________________________________________________________________________________ 

57. Εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ: η ενισχυμένη εταιρική σχέση αποφέρει καρπούς 

Βρυξέλλες,  23 Μαρτίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί στο πλαίσιο 
της στρατηγικής εταιρικής σχέσης του 2017 με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ, η οποία 
ενίσχυσε τη συνεργασία μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιφερειών της ΕΕ, των αντίστοιχων 
κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκθεση δείχνει ότι αυτή η ενισχυμένη εταιρική 
σχέση αποδίδει καρπούς: με βάση τα ισχυρότερα πλεονεκτήματα των εξόχως απόκεντρων 
περιφερειών, έχουν πλέον αρχίσει να υλοποιούνται περιφερειακές και εθνικές δράσεις για την 
τόνωση της ανάπτυξης σε τομείς όπως η γεωργία, η γαλάζια οικονομία, η βιοποικιλότητα και η 
κυκλική οικονομία, η ενέργεια, η έρευνα και η καινοτομία, η απασχόληση, η εκπαίδευση και η 
κατάρτιση, η ψηφιακή προσβασιμότητα, οι μεταφορές και η συνεργασία με τις γειτονικές χώρες. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_497/IP_20_497
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής εταιρικής σχέσης με τις εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ 
Ανακοίνωση του 2017: Ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως 
απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ 
Ιστοσελίδα με περισσότερες πληροφορίες για τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες 
________________________________________________________________________________ 
 
58. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή ξεκινά επείγουσα δημόσια διαβούλευση για τη 
διαθεσιμότητα ιδιωτικής ικανότητας βραχυπρόθεσμης ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων 
ενόψει των οικονομικών επιπτώσεων της επιδημίας του κοροναϊού. 
 
Βρυξέλλες,  23 Μαρτίου 2020 
 
Η Επιτροπή ξεκίνησε επείγουσα δημόσια διαβούλευση για να αξιολογήσει τη διαθεσιμότητα 
ιδιωτικής ικανότητας βραχυπρόθεσμης ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων για εξαγωγές προς 
όλες τις χώρες που αναφέρονται ως «χώρες με εμπορεύσιμους κινδύνους» στην ανακοίνωση του 
2012 για τις βραχυπρόθεσμες εξαγωγικές πιστώσεις.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_512/MEX_2
0_512_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_502/IP_20_502_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_502/IP_20_502_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_502
https://ec.europa.eu/regional_policy/el/policy/themes/outermost-regions/
https://ec.europa.eu/regional_policy/el/policy/themes/outermost-regions/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_497/IP_20_497_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_497/IP_20_497_EL.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/el/policy/themes/outermost-regions
https://ec.europa.eu/regional_policy/el/policy/themes/outermost-regions
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/outermost-regions/pdf/rup_2017/com_rup_partner_en.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/outermost-regions/pdf/rup_2017/com_rup_partner_en.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/el/policy/themes/outermost-regions
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012XC1219(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012XC1219(01)&from=EL
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_512/MEX_20_512_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_512/MEX_20_512_EN.pdf
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59. Κοροναϊός: η Επιτροπή δίνει πρακτικές οδηγίες για τη διασφάλιση της συνεχούς ροής 
εμπορευμάτων σε ολόκληρη την ΕΕ μέσω πράσινων λωρίδων κυκλοφορίας 

Βρυξέλλες,  23 Μαρτίου 2020 

Η Επιτροπή εξέδωσε νέες πρακτικές συμβουλές σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των 
κατευθυντήριων γραμμών της για τη διαχείριση των συνόρων, ώστε να μη σταματήσουν οι 
εμπορευματικές μεταφορές σε ολόκληρη την ΕΕ κατά την τρέχουσα πανδημία. Για να 
διασφαλίζεται η συνεχής λειτουργία των εφοδιαστικών αλυσίδων σε ολόκληρη την ΕΕ, τα κράτη 
μέλη καλούνται να ορίσουν, χωρίς καθυστέρηση, όλα τα σχετικά σημεία διέλευσης των 
εσωτερικών συνόρων κατά μήκος του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) ως «πράσινες 
λωρίδες» διέλευσης των συνόρων. Οι «πράσινες λωρίδες» διέλευσης των συνόρων θα πρέπει να 
είναι ανοικτές για όλα τα εμπορευματικά οχήματα, ό,τι εμπορεύματα κι αν μεταφέρουν. Ο 
χρόνος που θα απαιτείται για τη διέλευση των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
υγειονομικών και άλλων ελέγχων, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 15 λεπτά.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_510/IP_20_510
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την εφαρμογή των πράσινων λωρίδων 
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης των συνόρων για την 
προστασία της υγείας και τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας εμπορευμάτων και βασικών 
υπηρεσιών 
Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τα μέτρα διαχείρισης των συνόρων για την προστασία της 
υγείας και τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας εμπορευμάτων και βασικών υπηρεσιών 
Αντιμετώπιση του κοροναϊού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Επισκόπηση των εθνικών μέτρων ανά χώρα 
________________________________________________________________________________ 
 
60. Η Επιτροπή συζητάει με τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών τρόπους συνεργασίας για την 
καταπολέμηση του κοροναϊού 
 
Βρυξέλλες,  24 Μαρτίου 2020 
 
Στο πλαίσιο της αντίδρασης της Επιτροπής στην επιδημία του κοροναϊού, ο Επίτροπος 
Εσωτερικής Αγοράς κ. Τιερί Μπρετόν συζήτησε μέσω τηλεδιάσκεψης με διευθύνοντες 
συμβούλους ευρωπαϊκών εταιρειών τηλεπικοινωνιών και με την GSMA (την ένωση φορέων 
εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας) σχετικά με την ανθεκτικότητα του δικτύου και την 
ανταλλαγή ανωνυμοποιημένων μεταδεδομένων για την ανάπτυξη μοντέλων και την πρόβλεψη 
της εξάπλωσης του ιού.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_521/MEX_2
0_521_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
61. Κοροναϊός: Προστατευτείτε από τις διαδικτυακές απάτες 

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/green-lanes.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/green-lanes.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_510/IP_20_510_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_510/IP_20_510_EL.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/2020-03-23-communication-green-lanes_en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/2020-03-23-communication-green-lanes_en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/2020-03-23-communication-green-lanes_en.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/2020-03-23-communication-green-lanes_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_468
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_468
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_521/MEX_20_521_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_521/MEX_20_521_EN.pdf
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Βρυξέλλες,  24 Μαρτίου 2020 

«Πολλοί Ευρωπαίοι αναγκάζονται να μείνουν στο σπίτι τους για να μειώσουν την εξάπλωση του 
κοροναϊού. Έτσι, τηλεργάζονται και περνούν πολύ χρόνο στο διαδίκτυο. Δυστυχώς, οι εγκληματίες 
εκμεταλλεύονται την κατάσταση. Μας παρακολουθούν στο διαδίκτυο και εκμεταλλεύονται τις 
ανησυχίες μας για τον κοροναϊό. Ο φόβος μας είναι για αυτούς επιχειρηματική ευκαιρία.  

 Στην ΕΕ καταγράφεται αύξηση των κυβερνοεγκλημάτων. Είναι απίστευτο το πόσα ψεύτικα 
φάρμακα, απολυμαντικά σπρέι και δήθεν θαυματουργές θεραπείες πωλούνται στο διαδίκτυο. 
Συνεργαζόμαστε με τις εθνικές κυβερνήσεις και τους οργανισμούς της ΕΕ για να αντιμετωπίσουμε 
το πρόβλημα και να διαφυλάξουμε την ασφάλεια των πολιτών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-187195 
 
Δείτε το βίντεο της Προέδρου κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την προστασία από τις 
διαδικτυακές απάτες -> εδώ 
https://www.youtube.com/watch?v=xBTw8R7mkzs&feature=youtu.be 
________________________________________________________________________________ 

62. Κοροναϊός: Η προσπάθεια της Επιτροπής να διασφαλίσει την προμήθεια μέσων ατομικής 
προστασίας στέφεται με επιτυχία 

Βρυξέλλες,  24 Μαρτίου 2020 

Η διαδικασία κοινής προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας, που δρομολόγησε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για την αντιμετώπιση της κρίσης του κοροναϊού, στέφθηκε με επιτυχία 

Οι παραγωγοί υπέβαλαν προσφορές, οι οποίες κάλυψαν και, ορισμένες περιπτώσεις, 
υπερέβησαν τις ποσότητες που ζήτησαν τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην διαδικασία 
προμήθειας για όλα τα είδη που ζητήθηκαν. Η κοινή προμήθεια αφορά μάσκες τύπου 2 και 3, 
γάντια, γυαλιά, ασπίδες προσώπου, χειρουργικές μάσκες και στολές. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_523/IP_20_523
_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

63. Ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία: στόχος η αξιοπρέπεια και η ισότητα σε όλο τον 
κόσμο 

Βρυξέλλες,  25 Μαρτίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και o Ύπατος Εκπρόσωπος προσδιόρισαν τις προτεραιότητες και τις 
προοπτικές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, εκδίδοντας κοινή ανακοίνωση και 
το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία για την περίοδο 2020-
2024. Επιπλέον, υπέβαλαν κοινή πρόταση προς το Συμβούλιο προκειμένου να αποφασίζει με 
ειδική πλειοψηφία για θέματα που εμπίπτουν στο σχέδιο δράσης, γεγονός που αντανακλά τη 

https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-187195
https://youtu.be/xBTw8R7mkzs
https://www.youtube.com/watch?v=xBTw8R7mkzs&feature=youtu.be
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_523/IP_20_523_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_523/IP_20_523_EL.pdf
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στρατηγική σημασία του σχεδίου δράσης. Το εν λόγω σχέδιο αποβλέπει στην προώθηση 
ταχύτερης και αποτελεσματικότερης λήψης αποφάσεων σε θέματα που συνδέονται με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_492/IP_20_492
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Κοινή ανακοίνωση - Σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία 2020-
2024 
Σχέδιο δράσης της ΕΕ 2020-2024 
Kοινή πρόταση για σύσταση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Παράρτημα της kοινή πρόταση για σύσταση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
________________________________________________________________________________ 

64. Κοροναϊός: εναρμονισμένα πρότυπα για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, προκειμένου να 
καλυφθούν επείγουσες ανάγκες 

Βρυξέλλες,  25 Μαρτίου 2020 
Η Επιτροπή εξέδωσε αποφάσεις σχετικά με εναρμονισμένα πρότυπα, που θα επιτρέψουν στους 
κατασκευαστές να διαθέτουν στην αγορά συσκευές υψηλών επιδόσεων για την προστασία των 
ασθενών, των επαγγελματιών της υγείας και των πολιτών εν γένει. Με τα πρότυπα αυτά θα 
επιταχυνθεί η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης και θα περιοριστεί το κόστος της. Τα 
αναθεωρημένα εναρμονισμένα πρότυπα παίζουν καίριο ρόλο στην πανδημία του κοροναϊού, 
διότι αφορούν κρίσιμα προϊόντα* όπως: 

 ιατρικές μάσκες 
 χειρουργικά καλύμματα, ποδιές και στολές 
 πλυντήρια για απολύμανση 
 συστήματα αποστείρωσης 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_522/IP_20_522
_EL.pdf 
 
Χρήσιμοι σύνδεσμοι 
Ειδική ιστοσελίδα της Επιτροπής για την αντίδραση της ΕΕ στην επιδημική έξαρση COVID-19 
Ιατροτεχνολογικά προϊόντα  
 ιατρικές μάσκες (EN 14683:2019) 
 χειρουργικά καλύμματα, ποδιές και στολές (EN 13795:2019 μέρη 1 και 2) 
 πλυντήρια για απολύμανση (EN ISO 15883:2018 μέρος 4) 
 συστήματα αποστείρωσης (EN ISO 13408:2018 και EN ISO 25424:2019) 

________________________________________________________________________________ 

65. Κοροναϊός: η Επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για την προστασία των 
ευρωπαϊκών πόρων και της τεχνολογίας ζωτικής σημασίας στο πλαίσιο της τρέχουσας κρίσης 

Βρυξέλλες, Μαρτίου 2020 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_492/IP_20_492_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_492/IP_20_492_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_490
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10101/2020/EN/JOIN-2020-5-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10101/2020/EN/JOIN-2020-5-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10101/2020/EN/JOIN-2020-5-F1-EN-ANNEX-1-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10101/2020/EN/JOIN-2020-6-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10101/2020/EN/JOIN-2020-6-F1-EN-ANNEX-1-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_522/IP_20_522_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_522/IP_20_522_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices_en
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές για τη διασφάλιση μιας ισχυρής 
προσέγγισης σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά τον έλεγχο των ξένων επενδύσεων σε μια περίοδο 
κρίσης στον τομέα της δημόσιας υγείας και συναφούς οικονομικής τρωτότητας. Στόχος είναι η 
διαφύλαξη των εταιρειών και των πόρων ζωτικής σημασίας της ΕΕ, ιδίως σε τομείς όπως η υγεία, 
η ιατρική έρευνα, η βιοτεχνολογία και οι υποδομές, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την 
ασφάλεια και τη δημόσια τάξη μας, χωρίς να υπονομεύεται το γενικό άνοιγμα της ΕΕ στις ξένες 
επενδύσεις. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_528/IP_20_528
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Κατευθυντήριες γραμμές για τον έλεγχο των ΑΞΕ 
Πλαίσιο ελέγχου των ΑΞΕ: κανονισμός, δελτίο Τύπου, ενημερωτικό δελτίο 
________________________________________________________________________________ 

66. Κοροναϊός: η Επιτροπή είναι έτοιμη να συνεχίσει να στηρίζει τον αγροδιατροφικό τομέα της 
ΕΕ 

Βρυξέλλες,  25 Μαρτίου 2020 
 
Αφότου ξεκίνησε η έξαρση του κοροναϊού, ο αγροδιατροφικός τομέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
επιδεικνύει ανθεκτικότητα και εξακολουθεί να παρέχει στους Ευρωπαίους ασφαλή τρόφιμα 
υψηλής ποιότητας. Ωστόσο, οι γεωργοί και οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες και 
αυξανόμενη πίεση. Η διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας και της αποτελεσματικής 
αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων σε ολόκληρη την ήπειρο εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις 
προτεραιότητες της Επιτροπής. 
Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς όλες τις γεωργικές αγορές και το εμπόριο τροφίμων, 
ενώ τα παρατηρητήρια της αγοράς της ΕΕ ενημερώνονται τακτικά. Κατά τη διάρκεια της 
σημερινής τηλεδιάσκεψης, ο επίτροπος Γεωργίας Γιάνους Βοϊτσιεχόφσκι παρουσίασε 
επισκόπηση της κατάστασης στους υπουργούς Γεωργίας της ΕΕ. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_531/IP_20_531
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Παρατηρητήρια της αγοράς 
________________________________________________________________________________ 

67. Λόγος της Προέδρου φον ντερ Λάιεν στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σχετικά με τη συντονισμένη ανταπόκριση στην πανδημία της COVID-19 

Βρυξέλλες,  26 Μαρτίου 2020 
"Το εκφωνηθέν κείμενο είναι το μόνο αυθεντικό" 
 
Κύριε Πρόεδρε, 
Κυρίες και κύριοι βουλευτές, 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/march/tradoc_158676.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_528/IP_20_528_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_528/IP_20_528_EL.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2020/march/tradoc_158676.pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/452/oj
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_19_2088
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/february/tradoc_157683.pdf
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/markets/overviews/market-observatories_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_531/IP_20_531_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_531/IP_20_531_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/markets/overviews/market-observatories_el
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Θα ήθελα κατ' αρχάς να ευχαριστήσω όλους όσους κατέστησαν δυνατή την έκτακτη αυτή σύνοδο 
υπό τις παρούσες εξίσου έκτακτες συνθήκες. Είναι δύσκολο να αντιληφθούμε πόσο και πώς έχει 
αλλάξει ο κόσμος από την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε. Σε μια στιγμή, ένας ιός που 
εμφανίστηκε στην άλλη άκρη του κόσμου μετατράπηκε σε πανδημία με τραγικές συνέπειες και 
στην Ευρώπη. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/speech_20_532/SPEE
CH_20_532_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

68. Κοροναϊός: Η Επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές για να εξασφαλίσει τη συνέχιση 
των αερομεταφορών βασικών προϊόντων 

Βρυξέλλες,  26 Μαρτίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να στηρίξουν τις εμπορευματικές 
αερομεταφορές κατά τη διάρκεια της κρίσης του κοροναϊού. Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές 
συνιστούν να ληφθούν επιχειρησιακά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η συνεχής 
ροή ουσιωδών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών εφοδίων και του προσωπικού. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_533/IP_20_533
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ανταπόκριση της ΕΕ στην έξαρση του κοροναϊού 
Επισκόπηση των εθνικών μέτρων ανά χώρα 
Ανακοίνωση για την εφαρμογή πράσινων λωρίδων κυκλοφορίας 
________________________________________________________________________________ 
 
69. Η Επιτροπή χαιρετίζει την απόφαση για έναρξη των συνομιλιών προσχώρησης με την 
Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία 
 
Βρυξέλλες,  26 Μαρτίου 2020 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου για την έναρξη συνομιλιών 
προσχώρησης με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία, με την επιφύλαξη τελικής έγκρισης από 
τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. 
Μετά την έκδοση της απόφασης, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ 
Λάιεν δήλωσε: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση υλοποιεί την υπόσχεσή της. Η Βόρεια Μακεδονία και η 
Αλβανία έκαναν ό,τι τους ζητήθηκε και συνέχισαν να σημειώνουν πρόοδο στις αναγκαίες 
μεταρρυθμίσεις. Η σημερινή [σ.σ. χθεσινή] ημέρα σηματοδοτεί την αφετηρία του ταξιδιού προς 
μια μεγαλύτερη και ισχυρότερη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απόφαση αυτή είναι προς το γεωστρατηγικό 
συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.» 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_519/IP_20_51
9_EN.pdf 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/speech_20_532/SPEECH_20_532_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/speech_20_532/SPEECH_20_532_EL.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/c20202010_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_533/IP_20_533_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_533/IP_20_533_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_510
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_519/IP_20_519_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_519/IP_20_519_EN.pdf
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________________________________________________________________________________ 
 
70. Κοινή δήλωση της Προέδρου φον ντερ Λάιεν και του Προέδρου Μισέλ μετά την 
τηλεδιάσκεψη των ηγετών της G20 
 
Βρυξέλλες,  26 Μαρτίου 2020 
 
Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Σαρλ Μισέλ συμμετείχαν στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη των ηγετών της 
G20, την οποία ζήτησε η Σαουδική Αραβία που ασκεί την προεδρία της G20.  
 
Τη στιγμή που η Ευρώπη αποτελεί το επίκεντρο της πανδημίας COVID-19, οι δύο Πρόεδροι 
ευχαρίστησαν τους ηγέτες της G20 για την αλληλεγγύη που επιδεικνύουν προς την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τα κράτη μέλη της που πλήττονται περισσότερο από την κρίση.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_537/S
TATEMENT_20_537_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

71. Κοροναϊός: η Επιτροπή ενισχύει τον προϋπολογισμό για τις πτήσεις επαναπατρισμού και το 
απόθεμα του rescEU 

Βρυξέλλες,  27 Μαρτίου 2020 

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να διατεθούν 75 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό 
της ΕΕ για τη συμβολή στις προσπάθειες των κρατών μελών να επαναπατρίσουν υπηκόους της ΕΕ 
και την αύξηση του προϋπολογισμού του αποθέματος ιατρικού εξοπλισμού του rescEU. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_535/IP_20_535
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την αντιμετώπιση του κοροναϊού 
Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1 
________________________________________________________________________________ 
 
72. Κρίση του κοροναϊού: Η Επιτροπή εγκαινιάζει την εκστρατεία #CreativeEuropeAtHome 
 
Βρυξέλλες,  27 Μαρτίου 2020 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει την εκστρατεία #CreativeEuropeAtHome, η οποία θα τρέξει 
στους λογαριασμούς του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη στο Facebook, το Twitter και το 
Instagram. Στόχος της εκστρατείας είναι να αναδείξει τις σπουδαίες πολιτιστικές δραστηριότητες 
που συμβαίνουν στη διαδικτυακή κοινότητα της Δημιουργικής Ευρώπης.  
 
Η εκστρατεία #CreativeEuropeAtHome  θα καταστήσει αυτές τις δραστηριότητες διαθέσιμες 
στους λάτρεις του πολιτισμού που αυτό τον καιρό είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_537/STATEMENT_20_537_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_537/STATEMENT_20_537_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_535/IP_20_535_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_535/IP_20_535_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://ec.europa.eu/info/publications/draft-amending-budget-no-1-2020_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/share-your-art-home_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/share-your-art-home_en
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_544/MEX_2
0_544_EN.pdf 
 
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/share-your-art-home_en 
________________________________________________________________________________ 
 
73. Κοροναϊός: Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία σχετικά με την Πρωτοβουλία 
Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κοροναϊού και την τροποποίηση των κανόνων για τις 
χρονοθυρίδες 
 
Βρυξέλλες,  27 Μαρτίου 2020 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των προτάσεών 
της σχετικά με την Πρωτοβουλία Επενδύσεων για την Αντιμετώπιση του Κοροναϊού και την 
τροποποίηση των κανόνων για τις χρονοθυρίδες.  
 
Η έγκριση του Κοινοβουλίου έρχεται μόλις μία εβδομάδα αφού επετεύχθη η πολιτική συμφωνία 
των κρατών μελών επί των προτάσεων, και εντός δύο εβδομάδων από την υποβολή τους. Στις 13 
Μαρτίου, η Επιτροπή υπέβαλε δύο νομοθετικές προτάσεις για την απελευθέρωση πόρων στο 
πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων, τον αναπροσανατολισμό και επαναπρογραμματισμό των 
κονδυλίων της πολιτικής συνοχής και την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του Ταμείου 
Αλληλεγγύης της ΕΕ.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_544/MEX_2
0_544_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

74. Η ΕΕ και 15 μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου συμφωνούν ρύθμιση έκτακτης 
ανάγκης για τη δευτεροβάθμια επίλυση των εμπορικών διαφορών 

Βρυξέλλες, 27 Μαρτίου 2020 

Η ΕΕ και 15 άλλα μέλη του ΠΟΕ κατέληξαν σε συμφωνία επί ρύθμισης που θα τους επιτρέπει την 
άσκηση έφεσης και την επίλυση των εμπορικών διαφορών μεταξύ τους παρά την τρέχουσα 
παράλυση του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου του ΠΟΕ. Δεδομένης της ισχυρής και 
ακλόνητης στήριξής της προς ένα σύστημα εμπορικών συναλλαγών που βασίζεται σε κανόνες, η 
ΕΕ έχει διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη διαδικασία λήψης αυτού του μέτρου έκτακτης ανάγκης 
στο πλαίσιο του ΠΟΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_538/IP_20_538
_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Υπουργική δήλωση 
Κείμενο της ρύθμισης 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_544/MEX_20_544_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_544/MEX_20_544_EN.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/share-your-art-home_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_459
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_459
https://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/solidarity-fund/
https://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/solidarity-fund/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_544/MEX_20_544_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_544/MEX_20_544_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_538/IP_20_538_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_538/IP_20_538_EL.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/158684.htm
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/158685.htm
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Δήλωση των υπουργών, Νταβός, 24 Ιανουαρίου 2020 
Δήλωση της ΕΕ κατά τη σύνοδο του Γενικού Συμβουλίου του ΠΟΕ στις 9 Δεκεμβρίου 2019 
Πρόταση της ΕΕ για τη μεταρρύθμιση του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου 
________________________________________________________________________________ 

75. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή τροποποιεί την ανακοίνωση για τη βραχυπρόθεσμη 
ασφάλιση των εξαγωγικών πιστώσεων ενόψει των οικονομικών επιπτώσεων της έξαρσης της 
νόσου του κορoναϊού. 

Βρυξέλλες,  27 Μαρτίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αφαιρέσει προσωρινά όλες τις χώρες από τον κατάλογο 
των χωρών «με εμπορεύσιμους κινδύνους» στο πλαίσιο της ανακοίνωσης για τη βραχυπρόθεσμη 
ασφάλιση των εξαγωγικών πιστώσεων. Με τον τρόπο αυτόν θα καταστεί ευρύτερα διαθέσιμη η 
δημόσια ασφάλιση βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων υπό το πρίσμα της τρέχουσας 
κρίσης που συνδέεται με την έξαρση της νόσου του κοροναϊού. Η τροποποίηση διευρύνει 
περαιτέρω την ευελιξία που εισήγαγε το προσωρινό πλαίσιο της Επιτροπής για τις κρατικές 
ενισχύσεις όσον αφορά τη δυνατότητα των κρατικών ασφαλιστικών εταιρειών να παρέχουν 
ασφάλιση βραχυπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_542/IP_20_542
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο και άλλα μέτρα που έχει λάβει η 
Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορωναϊού 
διατίθενται εδώ. 
________________________________________________________________________________ 

76. Κοροναϊός: δήλωση της Επιτροπής για τη διαβούλευση με τα κράτη μέλη σχετικά με την 
πρόταση επέκτασης του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις 

Βρυξέλλες,  27 Μαρτίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στα κράτη μέλη προς διαβούλευση σχέδιο πρότασης για την 
επέκταση του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις που είχε εγκριθεί στις 19 
Μαρτίου 2020 για τη στήριξη της οικονομίας στο πλαίσιο της έξαρσης του κοροναϊού. 

Μέσα σε λίγες μόνο μέρες η Επιτροπή έλαβε, με βάση το εν λόγω προσωρινό πλαίσιο, 14 
αποφάσεις για κρατικές ενισχύσεις, εγκρίνοντας 22 εθνικά μέτρα που παρέχουν την τόσο 
αναγκαία ρευστότητα στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Η 
Επιτροπή προτείνει τώρα να επεκταθεί το προσωρινό πλαίσιο με την προσθήκη και άλλων 
δυνατοτήτων στήριξης για πέντε είδη μέτρων ενίσχυσης. Τα κράτη μέλη έχουν τώρα τη 
δυνατότητα να σχολιάσουν το σχέδιο πρότασης της Επιτροπής. Η Επιτροπή σκοπεύει να θέσει σε 
ισχύ το τροποποιημένο προσωρινό πλαίσιο την επόμενη εβδομάδα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_551/ST

ATEMENT_20_551_EL.pdf 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2106
https://eeas.europa.eu/delegations/world-trade-organization-wto/71695/eu-statement-ambassador-joão-aguiar-machado-general-council-meeting-9-december-2019_en
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/november/tradoc_157514.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.392.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2012:392:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2012.392.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2012:392:TOC
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_496
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_496
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_542/IP_20_542_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_542/IP_20_542_EL.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_496
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_551/STATEMENT_20_551_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_551/STATEMENT_20_551_EL.pdf
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________________________________________________________________________________ 

77. Κοροναϊός: Η Επιτροπή παρέχει πρακτικές κατευθυντήριες οδηγίες για τη διασφάλιση της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων σε νευραλγικές θέσεις 

Βρυξέλλες, 30 Μαρτίου 2020 

Η Επιτροπή εξέδωσε νέες πρακτικές συμβουλές για να διασφαλίσει ότι οι μετακινούμενοι 
εργαζόμενοι εντός της ΕΕ, ιδίως αυτοί που ασκούν επαγγέλματα νευραλγικής σημασίας για την 
καταπολέμηση της πανδημίας του κοροναϊού, μπορούν να φτάνουν στον χώρο εργασίας τους. 
Ενδεικτικά, στους εργαζόμενους αυτούς περιλαμβάνονται οι εργαζόμενοι στους τομείς της 
υγειονομικής περίθαλψης και των τροφίμων, οι εργαζόμενοι που παρέχουν άλλες βασικές 
υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες φροντίδας παιδιών ή ηλικιωμένων, καθώς και οι εργαζόμενοι σε 
νευραλγικές θέσεις επιχειρήσεων κοινής ωφελείας. Οι εν λόγω κατευθυντήριες οδηγίες, μαζί με 
τις οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του προσωρινού περιορισμού των μη ουσιωδών 
μετακινήσεων προς την ΕΕ, οι οποίες επίσης εκδόθηκαν σήμερα, αποτελούν ανταπόκριση στις 
εκκλήσεις που απηύθυναν οι ηγέτες της ΕΕ στις 26 Μαρτίου και επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν 
τις πρακτικές ανησυχίες, αφενός, των πολιτών και των εταιρειών που επηρεάζονται από τα μέτρα 
που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κοροναϊού, και, αφετέρου, των εθνικών 
αρχών που εφαρμόζουν τα μέτρα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_545/IP_20_545
_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση της 27ης Μαρτίου για «Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την άσκηση της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων» 
Ιστότοπος για τον κοροναϊό 
________________________________________________________________________________ 

78. Κοροναϊός: η Επιτροπή παρουσιάζει πρακτικές οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του 
προσωρινού περιορισμού των μη ουσιωδών μετακινήσεων στην ΕΕ 

Βρυξέλλες,  30 Μαρτίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του προσωρινού περιορισμού 
των μη ουσιωδών μετακινήσεων στην ΕΕ. Μαζί με τις οδηγίες που αποσκοπούν στη διασφάλιση 
της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων σε θέσεις ζωτικής σημασίας [link], οι σημερινές 
οδηγίες ανταποκρίνονται στα αιτήματα που διατυπώνονται στη δήλωση των μελών του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 26ης Μαρτίου 2020, για διευκόλυνση των ρυθμίσεων διέλευσης 
των επαναπατριζόμενων πολιτών, καθώς και στις πρακτικές ανησυχίες των πολιτών και των 
εταιρειών σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό της εξάπλωσης του 
κοροναϊού, αλλά και των εθνικών αρχών που εφαρμόζουν τα μέτρα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_543/IP_20_543
_EL.pdf 
 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200327_c-2020-2050-report.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_545/IP_20_545_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_545/IP_20_545_EL.pdf
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22473&langId=el
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=22473&langId=el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200330_c-2020-2050-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/EN/COM-2020-115-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2020/EN/COM-2020-115-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_543/IP_20_543_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_543/IP_20_543_EL.pdf
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Περισσότερες πληροφορίες  
Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του προσωρινού περιορισμού των μη ουσιωδών μετακινήσεων 
προς την ΕΕ, με τη διευκόλυνση των ρυθμίσεων διέλευσης για τον επαναπατρισμό των πολιτών 
της ΕΕ και με τις συνέπειες στην πολιτική θεωρήσεων 
Κοινή δήλωση των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 26ης Μαρτίου 2020 
________________________________________________________________________________ 
 
79. Κοροναϊός: Η Επιτροπή εκδίδει ερωταπαντήσεις για την αύξηση της παραγωγής ασφαλών 
ιατρικών εφοδίων 
 
Βρυξέλλες,  30 Μαρτίου 2020 
 
Η Επιτροπή δημοσιεύει κατευθυντήριες γραμμές που θα βοηθήσουν τους κατασκευαστές να 
αυξήσουν την παραγωγή βασικού ιατρικού εξοπλισμού και υλικού σε τρεις τομείς: μάσκες και 
άλλα μέσα ατομικής προστασίας, προϊόντα καθαρισμού χεριών που δεν ξεπλένονται μετά τη 
χρήση και απολυμαντικά χεριών, καθώς και τρισδιάστατη εκτύπωση στο πλαίσιο της επιδημίας 
του κοροναϊού. Εντός των προσεχών ημερών θα δημοσιευτούν κατευθυντήριες γραμμές και για 
τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_560/MEX_2
0_560_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές είναι διαθέσιμες στο 
σχετικό δελτίο Τύπου. 
________________________________________________________________________________ 
 
80. Κρίση του κοροναϊoύ: πόροι ηλεκτρονικής μάθησης 
 
Βρυξέλλες,  30 Μαρτίου 2020 
 
Η Επιτροπή δημιούργησε μια νέα ιστοσελίδα που αναδεικνύει το ευρύ φάσμα πόρων 
ηλεκτρονικής μάθησης που είναι διαθέσιμοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποσκοπεί στη διασφάλιση 
της συνέχειας των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά τη διάρκεια της τρέχουσας 
κρίσης του κορωνοϊού.  
 
Δεδομένου ότι τα περισσότερα σχολεία και οι πανεπιστημιουπόλεις έχουν κλείσει, η τρέχουσα 
κατάσταση αποτελεί μια εντατική εμπειρία σε πραγματικό χρόνο για την εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_560/MEX_2
0_560_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
81. Κοροναϊός: Η Επιτροπή συζητά με τις διαδικτυακές πλατφόρμες σχετικά με την 
παραπληροφόρηση και εγκαινιάζει ειδική ιστοσελίδα για την κατάρριψη μυθευμάτων και τον 
έλεγχο γεγονότων σχετικά με την πανδημία 
 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20200330_c-2020-2050-report_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/43076/26-vc-euco-statement-en.pdf
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40521
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40523
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40523
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/40522
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_560/MEX_20_560_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_560/MEX_20_560_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_558
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/coronavirus-online-learning-resources_el
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/coronavirus-online-learning-resources_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_560/MEX_20_560_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_560/MEX_20_560_EN.pdf
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Βρυξέλλες,  30 Μαρτίου 2020 
 
Σε συνέχεια της πρώτης σύσκεψής της με τις διαδικτυακές πλατφόρμες στις αρχές Μαρτίου, την 
Παρασκευή η κ. Βιέρα Γιούροβα, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής για θέματα αξιών και διαφάνειας, 
πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη με τις εταιρείες Google, Facebook, Twitter, Microsoft, Mozilla και 
την επαγγελματική ένωση EdiMA, για να ενημερωθεί σχετικά με την εξάπλωση της 
παραπληροφόρησης σχετικά με την πανδημία του κοροναϊού. 
 
Όλες οι πλατφόρμες, οι οποίες έχουν συνυπογράψει τον Κώδικα Δεοντολογίας για την 
Παραπληροφόρηση, ενημέρωσαν ότι τα μέτρα που έλαβαν τις τελευταίες εβδομάδες συνέβαλαν 
στην αύξηση της πρόσβασης σε αξιόπιστες πηγές (όπως ο ΠΟΥ και οι εθνικές υγειονομικές αρχές) 
και στον υποβιβασμό και την αφαίρεση επιβλαβούς περιεχομένου. Οι πλατφόρμες επιβεβαίωσαν 
ότι παρατηρείται σταθερή ροή ψευδών και επιβλαβών πληροφοριών που σχετίζονται κυρίως με 
την υγεία, τις οποίες αφαιρούν μαζικά. Ομοίως, έχουν θέσει σε εφαρμογή μέτρα για την 
αφαίρεση διαφημίσεων που σχετίζονται με εξοπλισμό προστασίας, όπως μάσκες. Ωστόσο, η 
εφαρμογή αυτών των νέων πολιτικών εξακολουθεί να παρουσιάζει κενά.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_560/MEX_2
0_560_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
82. Κοροναϊός: Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τους ανατολικούς εταίρους της 
 
Βρυξέλλες,  30 Μαρτίου 2020 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, ανακατανέμοντας 
140 εκατ. ευρώ για άμεσες ανάγκες στην Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Λευκορωσία, τη Γεωργία, 
τη Δημοκρατία της Μολδαβίας και την Ουκρανία, στο πλαίσιο της παγκόσμιας αντιμετώπισης της 
έξαρσης του κοροναϊού.  
 
Επιπλέον, η Επιτροπή θα ανακατευθύνει τη χρήση υφιστάμενων οικονομικών μέσων αξίας έως 
700 εκατ. ευρώ, για να μετριάσει τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της κρίσης του κοροναϊού.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_560/MEX_2
0_560_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
83. Η ΕΕ προσφέρει άμεση στήριξη στους εταίρους της στα Δυτικά Βαλκάνια για την 
αντιμετώπιση του κοροναϊού. 
 
Βρυξέλλες,  30 Μαρτίου 2020 
 
Στο πλαίσιο της παγκόσμιας αντιμετώπισης της έξαρσης του κοροναϊού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ανακοίνωσε την άμεση στήριξη των Δυτικών Βαλκανίων με ως και 38 εκατ. ευρώ για την 
αντιμετώπιση της υγειονομικής έκτακτης ανάγκης, καθώς και την ανακατανομή 374 εκατ. ευρώ 
από τον Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας για τη στήριξη της κοινωνικοοικονομικής 
ανάκαμψης της περιοχής.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_388
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/code-practice-disinformation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/code-practice-disinformation
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_560/MEX_20_560_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_560/MEX_20_560_EN.pdf
https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/eastern-partnership_en?page=1
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eap_factsheet_armenia_eng_web.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eap_factsheet_azerbaijan_eng_web.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eap_factsheet_belarus_eng_web.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eap_factsheet_georgia_en_web.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eap_factsheet_moldova_eng_web.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eap_factsheet_ukraine_eng_web.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eap_factsheet_ukraine_eng_web.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eap_factsheet_ukraine_eng_web.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_560/MEX_20_560_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_560/MEX_20_560_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_560/MEX_2
0_560_EN.pdf 
 
Το σχετικό δελτίο Τύπου και το ενημερωτικό δελτίο είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο. 
________________________________________________________________________________ 
 
84. Η Επιτροπή παρέχει καθοδήγηση όσον αφορά τη συμβατότητα προς το δίκαιο 
ανταγωνισμού των πρωτοβουλιών συνεργασίας ενόψει της κρίσης του κορονοϊού 
 
Βρυξέλλες,  30 Μαρτίου 2020 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε ειδικό ιστότοπο, στον οποίο παρέχεται καθοδήγηση σε 
εταιρείες, επαγγελματικές ενώσεις και νομικούς συμβούλους για τη συμβατότητα προς το δίκαιο 
ανταγωνισμού της ΕΕ συγκεκριμένων πρωτοβουλιών συνεργασίας με ενωσιακή διάσταση, οι 
οποίες πρέπει να υλοποιηθούν γρήγορα για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η κρίση του 
κορονοϊού.  
 
Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων είναι ζωτικής σημασίας για 
τη διασφάλιση της προσφοράς και της δίκαιης διανομής βασικών αγαθών και υπηρεσιών, καθώς 
και για τον μετριασμό, στο μέτρο του δυνατού, των αρνητικών οικονομικών και κοινωνικών 
συνεπειών της κρίσης.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_560/MEX_2
0_560_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ειδική ιστοσελίδα (βλ. εδώ). 
________________________________________________________________________________ 
 
85. Δήλωση της Προέδρου φον ντερ Λάιεν σχετικά με τα μέτρα έκτακτης ανάγκης στα κράτη 
μέλη 
 
Βρυξέλλες,  31 Μαρτίου 2020 
 
Η Πρόεδρος κ. φον ντερ Λάιεν προέβη στις εξής δηλώσεις σχετικά με τα μέτρα έκτακτης ανάγκης 
στα κράτη μέλη:  
 
«Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου 
και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτές είναι οι κοινές αξίες όλων μας. Πρέπει να 
τις διαφυλάξουμε και να τις υπερασπιστούμε ακόμη και σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Τις 
προηγούμενες εβδομάδες, διάφορες κυβερνήσεις στην ΕΕ έλαβαν μέτρα έκτακτης ανάγκης για να 
αντιμετωπίσουν την υγειονομική κρίση που προκάλεσε η έξαρση του κορονοϊού. [...] Είναι 
εξαιρετικά σημαντικό τα μέτρα έκτακτης ανάγκης να μην λαμβάνονται σε βάρος των θεμελιωδών 
αρχών και αξιών μας που ορίζονται στις Συνθήκες. Η δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουργήσει 
χωρίς ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης. [...] Την περίοδο αυτή, είναι σημαντικότερο από ποτέ οι 
δημοσιογράφοι να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους με ελευθερία και ακρίβεια, ώστε να 
καταπολεμήσουν την παραπληροφόρηση και να διασφαλίσουν την πρόσβαση των πολιτών σε 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_560/MEX_20_560_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_560/MEX_20_560_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_561
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/coronavirus_support_wb.pdf
https://ec.europa.eu/competition/antitrust/coronavirus.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_560/MEX_20_560_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_560/MEX_20_560_EN.pdf
https://ec.europa.eu/competition/antitrust/coronavirus.html
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πληροφορίες ζωτικής σημασίας. Τα μέτρα έκτακτης ανάγκης πρέπει να μην ξεπερνούν το 
αναγκαίο μέτρο και να είναι αυστηρά αναλογικά. Δεν μπορούν να διαρκούν επ’ αόριστον. [...] Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρακολουθεί από κοντά, σε πνεύμα συνεργασίας, την εφαρμογή των 
μέτρων έκτακτης ανάγκης σε όλα τα κράτη μέλη. Όλοι μας πρέπει να συνεργαστούμε για να 
υπερβούμε την κρίση αυτή.»  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_566/MEX_2
0_566_EN.pdf 
 
Οι πλήρεις δηλώσεις της Προέδρου είναι διαθέσιμες εδώ. 
________________________________________________________________________________ 
 
86. Λιβύη: Η ΕΕ εγκαινιάζει την επιχείρηση IRINI της EUNAVFOR MED 
 
Βρυξέλλες,  31 Μαρτίου 2020 
 
Η ΕΕ εγκαινίασε την επιχείρηση IRINI της EUNAVFOR MED στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής 
Ασφάλειας και Άμυνας.  
 
Η επιχείρηση IRINI έχει πάρει το όνομα της από τη θεά Ειρήνη των αρχαίων Ελλήνων και είναι 
αποτέλεσμα της δέσμευσης που ανέλαβαν οι ηγέτες της ΕΕ στη Διάσκεψη του Βερολίνου για τη 
λήψη επειγόντων και συγκεκριμένων μέτρων για την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Λιβύη.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_566/MEX_2
0_566_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νέα επιχείρηση είναι διαθέσιμες στο δελτίο Τύπου. 
________________________________________________________________________________ 
 
87.  Έρευνα για τον κορονοϊό: Η Επιτροπή επιλέγει το 18ο έργο για την ανάπτυξη μέσων 
ταχείας διάγνωσης 
 
Βρυξέλλες,  31 Μαρτίου 2020 
 
Η Επιτροπή αποφάσισε να χρηματοδοτήσει ακόμη ένα έργο στο πλαίσιο της επείγουσας 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έργα έρευνας και καινοτομίας που χρειάζονται 
επειγόντως για την καταπολέμηση του κορονοϊού.  
 
Με την απόφαση αυτή, ο αριθμός των υποστηριζόμενων έργων αυξάνεται σε 18, από τα 17 που 
είχαν αρχικώς ανακοινωθεί, με συνολικό προϋπολογισμό 48,5 εκατομμυρίων ευρώ από το 
πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων 2020».  Χάρη σε αυτά τα έργα, 140 ερευνητικές 
ομάδες από όλη την Ευρώπη θα μπορέσουν να συνεργαστούν για να αντιμετωπίσουν την 
πανδημία του κορονοϊού.  Το τελευταίο επιλεγέν έργο ονομάζεται τεστ HG nCoV19, συντονίζεται 
από μια ιρλανδική εταιρεία και αφορά την ανάπτυξη και επικύρωση ενός γρήγορου μοριακού 
διαγνωστικού τεστ για τον νέο κορονοϊό.   
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_566/MEX_20_566_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_566/MEX_20_566_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_567
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_566/MEX_20_566_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_566/MEX_20_566_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/03/31/eu-launches-operation-irini-to-enforce-libya-arms-embargo/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_386
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_386
https://ec.europa.eu/info/files/new-research-actions-coronavirus_en
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_566/MEX_2
0_566_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ. 
________________________________________________________________________________ 
 
88. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη θέσπιση πιο 
φιλόδοξου στόχου της ΕΕ για το κλίμα ως το 2030 
 
Βρυξέλλες,  31 Μαρτίου 2020 
 
Ενώ η Επιτροπή επικεντρώνει τις προσπάθειές της στην καταπολέμηση του κορονοϊού, 
παράλληλα συνεχίζει τις προπαρασκευαστικές εργασίες για μακροπρόθεσμες πολιτικές 
προτεραιότητες όπως η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.  
 
Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή ξεκίνησε διαδικτυακή δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη θέσπιση 
πιο φιλόδοξου ενωσιακού στόχου για το κλίμα ως το 2030, καθώς και σχετικά με τις δράσεις και 
τις πολιτικές που απαιτούνται για την επίτευξη μεγαλύτερης μείωσης των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_566/MEX_2
0_566_EN.pdf 
 
Η διαδικτυακή διαβούλευση θα είναι ανοικτή για 12 εβδομάδες, από τις 31 Μαρτίου έως τις 23 
Ιουνίου 2020.  
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ. 
________________________________________________________________________________ 
 
89. Πρόγραμμα της ΕΕ για τα σχολεία: 250 εκατ. ευρώ για φρούτα, λαχανικά και γάλα για το 
σχολικό έτος 2020/2021 
 
Βρυξέλλες,  31 Μαρτίου 2020 
 
Η Επιτροπή δημοσίευσε τον προϋπολογισμό του προγράμματος της ΕΕ για τα σχολεία, για το 
σχολικό έτος 2020/2021: Διατίθενται 145 εκατ. ευρώ για τη διανομή φρούτων και λαχανικών και 
105 εκατ. ευρώ για τη διανομή γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων στους μαθητές.  
 
Κατά το προηγούμενο σχολικό έτος (2018/2019), χάρη στο εν λόγω πρόγραμμα της ΕΕ, πάνω από 
20 εκατομμύρια παιδιά σε όλη την ΕΕ έλαβαν γάλα, φρούτα και λαχανικά στο σχολείο και 
διοργανώθηκαν εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με τη γεωργία και την ισορροπημένη 
διατροφή.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_566/MEX_2
0_566_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ. 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_566/MEX_20_566_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_566/MEX_20_566_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/emergency-coronavirus-research-commission-selects-18th-project-develop-rapid-diagnostics-2020-mar-31_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_566/MEX_20_566_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_566/MEX_20_566_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12265-2030-Climate-Target-Plan/public-consultation
https://ec.europa.eu/clima/news/commission-launches-online-public-consultation-gather-stakeholder-views-eu-2030-climate_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_566/MEX_20_566_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_566/MEX_20_566_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/eu-school-scheme-eu250-million-fruit-vegetables-and-milk-school-year-2020-2021-2020-mar-31_en


03 ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 - 47 
 

 

 
 

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 

 
________________________________________________________________________________ 
 
 

    
 

 
________________________________________________________________________________ 
 

http://www.europedirect.cci-ioannina.gr/
www.europedirect.gr%20%20
mailto:europe-direct@cci-ioannina.gr
http://www.facebook.com/EuropeDirect.Epirus.Ioannina
http://europa.eu/
http://ec.europa.eu/index_el.htm
http://ec.europa.eu/greece/index_el.htm
http://www.europarl.europa.eu/
http://www.europarl.gr/el
http://www.consilium.europa.eu/el/european-council/
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_el.htm
http://europa.eu/youreurope/business/index_el.htm
https://www.edic.gr/
https://europa.eu/european-union/contact_el
https://ec.europa.eu/commission/index_el
http://www.europarl.europa.eu/portal/el
https://www.consilium.europa.eu/el/european-council/

