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DiscoverEU: 20.000 πρόσθετες ταξιδιωτικές κάρτες διατίθενται σε νέους ηλικίας 18 ετών για να 
ανακαλύψουν την Ευρώπη 

Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2019 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα μια νέα πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για 
ταξιδιωτικές κάρτες στο πλαίσιο του προγράμματος DiscoverEU. Όλοι οι νέοι ηλικίας 18 ετών της 
ΕΕ θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν την Ευρώπη κατά το διάστημα 1 Αυγούστου  2019-
31 Ιανουαρίου 2020, εφόσον υποβάλουν αίτηση μέχρι την 16η Μαΐου 2019. 

Ο νέος γύρος υποβολής αιτήσεων έπεται ενός πολύ επιτυχημένου πρώτου έτους για την 
πρωτοβουλία αυτή, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους νέους να εξερευνήσουν την πολιτισμική 
πολυμορφία και τις κοινές αξίες της Ευρώπης. Για τη δεύτερη χρονιά του DiscoverEU, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εστιάζει στην ενίσχυση της μαθησιακής διάστασης του προγράμματος. Οι 
συμμετέχοντες θα λάβουν πληροφορίες και ταξιδιωτικές συμβουλές σχετικά με το τι να 
επισκεφθούν στην Ευρώπη. Επιπλέον, όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να λάβουν ένα προσωπικό 
ταξιδιωτικό ημερολόγιο, προκειμένου να καταγράψουν τις εμπειρίες τους και τις σκέψεις που 
τους γεννούν, ενώ θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε οργανωμένες 
εκδηλώσεις που αποσκοπούν στη δημιουργία κοινοτήτων κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2328_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις & Απαντήσεις DiscoverEU 
Ενημερωτικό δελτίο 
Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται στην Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας , καθώς και 
στη σελίδα της Ευρωπαϊκής Νεολαίας στο Facebook και στον λογαριασμό Twitter της Ευρωπαϊκής 
Νεολαίας. 
________________________________________________________________________________ 

Ερωτήσεις και απαντήσεις: νέα εταιρική σχέση ΑΚΕ-ΕΕ μετά το 2020 

Βρυξέλλες, 3 Μαΐου 2019 

Τι είναι η συμφωνία εταιρικής σχέσης του Κοτονού μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Αφρικής, 
της Καραϊβικής και του Ειρηνικού; 

Η συμφωνία εταιρικής σχέσης του Κοτονού αποτελεί το νομικό πλαίσιο που διέπει τις σχέσεις 
μεταξύ της ΕΕ και 79 χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ). Είναι ένα από 
τα παλαιότερα και πιο ολοκληρωμένα πλαίσια συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και τρίτων χωρών. Η 
συμφωνία εταιρικής σχέσης του Κοτονού, η οποία υπεγράφη το 2000 για περίοδο 20 ετών, 
ενώνει περισσότερες από εκατό χώρες (κράτη μέλη της ΕΕ + 79 χώρες ΑΚΕ) και εκπροσωπεί πάνω 
από 1,5 δισεκατομμύρια άτομα. 

Η εταιρική σχέση ΕΕ-ΑΚΕ εστιάζεται στην εξάλειψη της φτώχειας και στη βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη για τις χώρες ΑΚΕ και ΕΕ. Περιλαμβάνει τρεις βασικούς τομείς δράσης: 
την αναπτυξιακή συνεργασία, τον πολιτικό διάλογο και τις εμπορικές συναλλαγές. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2328_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-324_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-324_en.htm
https://europa.eu/youth/discovereu_en
https://www.facebook.com/EuropeanYouthEU
https://twitter.com/EuropeanYouthEU
https://twitter.com/EuropeanYouthEU
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Συμφωνία του Κοτονού (διαθέσιμη στις 24 γλώσσες της ΕΕ) 
Οι οδηγίες διαπραγμάτευσης της ΕΕ είναι διαθέσιμες εδώ. 
  
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5903_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου - Νέα εταιρική σχέση ΑΚΕ-ΕΕ: οι επικεφαλής διαπραγματεύσεων ολοκληρώνουν 
επιτυχημένη σειρά περιφερειακών διαβουλεύσεων, οι οποίες κορυφώνονται με τη συνάντηση 
των Αφρικανών ηγετών 
Δελτίο Τύπου - Νέα εταιρική σχέση ΑΚΕ-ΕΕ: η ΕΕ συζητά τις μελλοντικές σχέσεις ΕΕ-Καραϊβικής 
Δελτίο Τύπου - Νέα εταιρική σχέση ΑΚΕ-ΕΕ: οι ηγέτες της ΕΕ και των χωρών ΑΚΕ εντείνουν τις 
περιφερειακές συνομιλίες στη Σαμόα 
________________________________________________________________________________ 

Η συντριπτική πλειονότητα των Ευρωπαίων προβληματίζονται σχετικά με την απώλεια της 
βιοποικιλότητας και υποστηρίζουν την ενίσχυση της δράσης της ΕΕ για την προστασία της 
φύσης 

Βρυξέλλες, 6 Μαΐου 2019 

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, οι Ευρωπαίοι ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για την 
κατάσταση του φυσικού κόσμου. Με συντριπτική συναίνεση, το 96 % των πάνω από 27.000 
ερωτηθέντων πολιτών δήλωσε ότι έχουμε ευθύνη για την προστασία της φύσης και ότι αυτό 
είναι επίσης απαραίτητο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 

Η έρευνα του Ευρωβαρομέτρου αποκαλύπτει μια γενική αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά 
με την έννοια της βιοποικιλότητας, τη σημασία της, τις απειλές και τα μέτρα για την προστασία 
της. Οι γνώμες των πολιτών συνάδουν με τους στόχους της στρατηγικής της ΕΕ για τη 
βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020, η οποία αποσκοπεί στην ανάσχεση της απώλειας της 
βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών οικοσυστήματος, καθώς και στην επίτευξη των στόχων των 
οδηγιών της ΕΕ για τα πτηνά και τους οικοτόπους, οι οποίοι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της 
πολιτικής της ΕΕ για την προστασία της φύσης. Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου προηγείται της 
πρώτης παγκόσμιας εκτίμησης της κατάστασης της φύσης και της θέσης που κατέχει η 
ανθρωπότητα εντός της φύσης, η οποία θα δρομολογηθεί από τη Διακυβερνητική Πλατφόρμα 
Επιστήμης-Πολιτικής για τη Βιοποικιλότητα και τις Οικοσυστημικές Υπηρεσίες (IPBES) μέσα στην 
ημέρα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2360_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Έρευνα του Ευρωβαρομέτρου  
Δελτίο τύπου της IPBES για την παγκόσμια αξιολόγηση της βιοποικιλότητας 
________________________________________________________________________________ 

Εαρινές οικονομικές προβλέψεις 2019: Η ανάπτυξη συνεχίζεται με πιο μέτριο ρυθμό 

Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ar12101
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8094-2018-ADD-1/en/pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5903_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2332_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2332_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2332_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2113_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1409_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1409_en.htm
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2194
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2360_el.pdf
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2194
https://www.ipbes.net/news/Media-Release-Global-Assessment
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Η ευρωπαϊκή οικονομία προβλέπεται ότι το 2019, για έβδομη συνεχή χρονιά, θα συνεχίσει να 
επεκτείνεται, καθώς το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. 
Σε περιβάλλον όπου ο αντίκτυπος των πηγών αβεβαιότητας σε παγκόσμιο επίπεδο 
συνεχίζεται, η εγχώρια δυναμική αναμένεται να στηρίξει την ευρωπαϊκή οικονομία. Η 
ανάπτυξη αναμένεται να επιταχυνθεί εκ νέου το επόμενο έτος. 

Η πρόσφατη επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης και του παγκόσμιου εμπορίου, σε 
συνδυασμό με την υψηλή αβεβαιότητα σχετικά με τις εμπορικές πολιτικές, επηρεάζει τις 
προοπτικές αύξησης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) το 2019 και το 2020. Η 
συνεχιζόμενη αδυναμία του μεταποιητικού τομέα διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο, ιδίως 
στις χώρες που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα στην αυτοκινητοβιομηχανία. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2388_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πλήρες κείμενο: Εαρινές οικονομικές προβλέψεις 2019 
Ακολουθήστε τον αντιπρόεδρο Ντομπρόβσκις στο Twitter: @VDombrovskis 
Ακολουθήστε τον επίτροπο Μοσκοβισί στο Twitter: @pierremoscovici 
Ακολουθήστε τη ΓΔ ECFIN στο Twitter: @ecfin 
Ενημερωτικό δελτίο: Εξέλιξη της οικονομικής κατάστασης 
Προηγούμενο δελτίο Τύπου: Χειμερινές οικονομικές προβλέψεις 2019: η ανάπτυξη μετριάζεται εν 
μέσω παγκόσμιων αβεβαιοτήτων 
________________________________________________________________________________ 

Η ισχύς εν τη ενώσει: Οι ηγέτες της ΕΕ θα στρέψουν το βλέμμα τους σε ένα κοινό μέλλον στη 
σύνοδο κορυφής του Σιμπίου 

Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2019 

Στις 9 Μαΐου 2019 οι ηγέτες της ΕΕ θα συναντηθούν στο Σιμπίου, όπως πρότεινε ο πρόεδρος κ. 
Γιούνκερ στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2017, για να συζητήσουν το 
επόμενο στρατηγικό θεματολόγιο της ΕΕ για την περίοδο 2019-2024. 

Θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις προκλήσεις και τις προτεραιότητες της ΕΕ για τα επόμενα 
χρόνια. Το τρέχον θεματολόγιο συμφωνήθηκε τον Ιούνιο του 2014 από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
και πήρε τη μορφή των 10 πολιτικών προτεραιοτήτων της Επιτροπής Γιούνκερ. Πέντε χρόνια 
μετά, οι προσπάθειες για την υλοποίηση αυτών των προτεραιοτήτων απέφεραν απτά 
αποτελέσματα για τους πολίτες, παρά τις απρόβλεπτες δυσκολίες που συνάντησαν στην πορεία, 
οι οποίες εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρές προκλήσεις για την Ένωσή μας. Με βάση τις 
συστάσεις πολιτικής για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη μπορεί να διαμορφώσει το μέλλον της 
οι οποίες παρουσιάστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, η Επιτροπή εξετάζει σήμερα τι έχει 
επιτευχθεί τα τελευταία πέντε χρόνια. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2392_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικά δελτία για τις 10 προτεραιότητες της Επιτροπής: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2388_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2019-economic-forecast_en
https://twitter.com/VDombrovskis?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/pierremoscovici?ref_src=twsrc%5egoogle|twcamp%5eserp|twgr%5eauthor
https://twitter.com/ecfin
https://ec.europa.eu/commission/files/progress-economic-situation_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-850_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-850_el.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/euco_sibiu_communication_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2392_el.pdf
https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-commissions-10-priorities_el
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 Το σχέδιο Γιούνκερ: επανεκκίνηση των επενδύσεων στην Ευρώπη 
 Εξέλιξη της οικονομικής κατάστασης 
 Εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης 
 Μια πιο κοινωνική Ευρώπη 
 Βέλτιστη αξιοποίηση της ενιαίας αγοράς: υλοποίηση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών  
 Τραπεζική Ένωση: για να ενδυναμώσουμε το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα ακόμη 

περισσότερο 
 Συντονισμένη προσπάθεια για ένα δίκαιο και αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα στην ΕΕ 
 Ένωση Ασφάλειας: μια Ευρώπη που προστατεύει 
 Μια πιο δημοκρατική Ένωση 
 Βελτίωση της νομοθεσίας: μεγάλη στα μεγάλα ζητήματα 
 Μια Ευρώπη που προστατεύει τα σύνορά μας και υλοποιεί υπεύθυνη πολιτική 

μετανάστευσης 
 Μια ισχυρότερη Ευρώπη σε παγκόσμιο επίπεδο 
 Ανοικτό και δίκαιο εμπόριο στο πλαίσιο ενός παγκόσμιου συστήματος που βασίζεται σε 

κανόνες 
 Προς μια Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση 
 Μια ψηφιακή ενιαία αγορά προς όφελος όλων των Ευρωπαίων 
 Επενδύοντας στους νέους 
 Ανθεκτική Ενεργειακή Ένωση με μακρόπνοη πολιτική για την κλιματική αλλαγή 
 Μια ενωσιακή βιομηχανία κατάλληλη για το μέλλον 
 Μια ενωμένη Ένωση βασισμένη στην αλληλεγγύη 
 Δικαιοσύνη και θεμελιώδη δικαιώματα: με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη 
Συνεισφορά της Επιτροπής στο στρατηγικό θεματολόγιο για την περίοδο 2019-2024 
Αναγγελία προς τα μέσα ενημέρωσης σχετικά με τη σύνοδο κορυφής του Σιμπίου 
________________________________________________________________________________ 

Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει νέο πακέτο δεσμεύσεων για την Εθνική Τράπεζα της 
Ελλάδος  

Brussels, 10 May 2019 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ελληνική στήριξη υπέρ της Εθνικής 
Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΤΕ), την οποία ενέκρινε η Επιτροπή το 2014 και το 2015, παραμένει 
συμβατή με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, βάσει νέου πακέτου δεσμεύσεων 
που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. 

Από το 2015, η ΕΤΕ έχει εφαρμόσει με επιτυχία σημαντικό εξορθολογισμό των δραστηριοτήτων 
της και έχει πωλήσει σημαντικό μέρος των μη βασικών στοιχείων του ενεργητικού της εκτός 
Ελλάδος, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στο πλαίσιο της απόφασης της Επιτροπής του 
2015. Παράλληλα, η ΕΤΕ δεν κατόρθωσε να εφαρμόσει εντός του προβλεπόμενου 
χρονοδιαγράμματος ορισμένες άλλες δεσμεύσεις, ειδικότερα να εκποιήσει τις ασφαλιστικές της 
δραστηριότητες και ορισμένα άλλα μη βασικά στοιχεία του ενεργητικού της εκτός Ελλάδος. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/greece/news/20190510/ethiniki_trapeza_el 
 
Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό στο 
δημόσιο μητρώο υποθέσεων, με αριθμό υπόθεσης SA.43365SA.43365. 

https://ec.europa.eu/commission/files/juncker-plan-getting-europe-investing-again_el
https://ec.europa.eu/commission/files/progress-economic-situation_el
https://ec.europa.eu/commission/files/deepening-europes-economic-and-monetary-union-0_el
https://ec.europa.eu/commission/files/more-social-europe_el
https://ec.europa.eu/commission/files/delivering-capital-markets-union-0_el
https://ec.europa.eu/commission/files/banking-union-making-our-financial-system-even-stronger-1_el
https://ec.europa.eu/commission/files/banking-union-making-our-financial-system-even-stronger-1_el
https://ec.europa.eu/commission/files/drive-fair-and-effective-tax-system-eu_el
https://ec.europa.eu/commission/files/security-union-europe-protects_el
https://ec.europa.eu/commission/files/more-democratic-union_el
https://ec.europa.eu/commission/files/better-regulation-big-big-things_el
https://ec.europa.eu/commission/files/europe-protects-our-borders-and-delivers-comprehensive-migration-policy_el
https://ec.europa.eu/commission/files/europe-protects-our-borders-and-delivers-comprehensive-migration-policy_el
https://ec.europa.eu/commission/files/eu-stronger-global-actor_el
https://ec.europa.eu/commission/files/open-and-fair-trade-rules-based-global-system_el
https://ec.europa.eu/commission/files/open-and-fair-trade-rules-based-global-system_el
https://ec.europa.eu/commission/files/eudefence-towards-european-defence-union_el
https://ec.europa.eu/commission/files/digital-single-market-all-europeans_el
https://ec.europa.eu/commission/files/investing-youth_el
https://ec.europa.eu/commission/files/resilient-energy-union-forward-looking-climate-change-policy_el
https://ec.europa.eu/commission/files/eu-industry-fit-future_el
https://ec.europa.eu/commission/files/united-union-based-solidarity_el
https://ec.europa.eu/commission/files/justice-and-fundamental-rights-based-mutual-trust_el
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/euco_sibiu_communication_en.pdf
https://www.romania2019.eu/2019/05/03/informal-summit-of-heads-of-state-or-government-of-the-european-union/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-869_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6255_el.htm
https://ec.europa.eu/greece/news/20190510/ethiniki_trapeza_el
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43365
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________________________________________________________________________________ 

Ερωτήσεις και απαντήσεις: ανώτατες τιμές στις διεθνείς κλήσεις εντός ΕΕ 

Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2019 

Σε ποιον βαθμό οι τηλεφωνικές κλήσεις και η αποστολή SMS από μια χώρα της ΕΕ σε άλλη θα 
κοστίζει λιγότερο χάρη στους νέους κανόνες της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες; 
Από τις 15 Μαΐου 2019, για τις τηλεφωνικές κλήσεις μέσω σταθερού και κινητού τηλεφώνου και 
για την αποστολή SMS από μία χώρα της ΕΕ σε άλλη θα ισχύουν ανώτατα όρια 19 λεπτών του 
ευρώ ανά λεπτό κλήσης (+ ΦΠΑ) και 6 λεπτών ανά SMS (+ ΦΠΑ). Στην τιμή αυτή δεν 
περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ, ο οποίος εξαρτάται από το κράτος μέλος του φορέα εκμετάλλευσης του 
καλούντος (οι συντελεστές ΦΠΑ των κρατών μελών της ΕΕ κυμαίνονται από 17 % έως 27 %). Βλ. 
συντελεστές ΦΠΑ σε όλες τις χώρες της ΕΕ.. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-2430_en.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου 
Κανονισμός BEREC 
________________________________________________________________________________ 

Ψηφιακή ενιαία αγορά: Φθηνότερες κλήσεις σε άλλες χώρες της ΕΕ από τις 15 Μαΐου 

Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2019 

Από τις 15 Μαΐου, θα ισχύει νέα ανώτατη τιμή για όλες τις διεθνείς κλήσεις και τα SMS εντός ΕΕ. 
Ως εκ τούτου, οι καταναλωτές που καλούν από τη χώρα τους σε άλλη χώρα της ΕΕ θα 
καταβάλλουν κατ' ανώτατο όριο 19 λεπτά του ευρώ ανά λεπτό κλήσης (+ ΦΠΑ) και 6 λεπτά ανά 
μήνυμα SMS (+ ΦΠΑ).  

Μετά την κατάργηση των τελών περιαγωγής τον Ιούνιο του 2017, αυτά τα νέα ανώτατα όρια 
τιμών για τις διεθνείς κλήσεις και τα SMS εντός ΕΕ αποτελούν μέρος της αναθεώρησης των 
κανόνων για τις τηλεπικοινωνίες σε επίπεδο ΕΕ με σκοπό την ενίσχυση του συντονισμού των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και την αναβάθμιση του ρόλου του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών 
Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC).  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2429_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: διεθνείς κλήσεις εντός της ΕΕ 
Έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για τις κλήσεις εντός ΕΕ 
Δελτίο Τύπου: συμφωνία επικαιροποίησης των κανόνων της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Κανόνες της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες 
Ενημερωτικό δελτίο: Μια ψηφιακή ενιαία αγορά προς όφελος όλων των Ευρωπαίων   
Νομοθετικές πράξεις 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/eu-country-specific-information-vat_en
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/vat/eu-country-specific-information-vat_en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-2430_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2429_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.321.01.0001.01.ENG
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4070_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4070_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2429_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-2430_en.htm
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2221
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4070_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4084_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/euco-sibiu-a_digital_single_market.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2018:321:TOC
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Εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης: η ΕΕ ανακοινώνει χρηματοδότηση ρεκόρ στον 
τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας για το 2019 και εγκαινιάζει την εκστρατεία 
#RaiseYourPencil 

Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2019 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα δίχως προηγούμενο χρηματοδότηση ύψους 164 
εκατ. ευρώ για το 2019 για έργα εκπαίδευσης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Η Επιτροπή, σε 
συνεργασία με διεθνείς προσωπικότητες και προσωπικότητες από το Βέλγιο, καθώς και περίπου 
400 σπουδαστές, εγκαινίασε εκστρατεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την 
ευαισθητοποίηση και την αλληλεγγύη μεταξύ των νέων Ευρωπαίων. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2452_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Εκστρατεία #RaiseYourPencil 
Εκπαίδευση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 
________________________________________________________________________________ 

Η Επιτροπή διορίζει τον κ. Μάουρο Φεράρι ως τον επόμενο πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Έρευνας 

Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2019 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διόρισε σήμερα τον καθηγητή Μάουρο Φεράρι ως τον επόμενο 
πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ), που είναι αρμόδιο για τη 
χρηματοδότηση της επιστημονικής έρευνας αιχμής που διεξάγεται με πρωτοβουλία των ίδιων 
των ερευνητών στην Ευρώπη. 

Ο καθηγητής Φεράρι θα αναλάβει τον νέο του ρόλο από την 1η Ιανουαρίου 2020, ημερομηνία 
κατά την οποία λήγει η θητεία του σημερινού προέδρου καθηγητή Ζαν-Πιέρ Μπουργκινιόν. Ο 
νέος πρόεδρος φθάνει στο ΕΣΕ σε μια σημαντική στιγμή για την ανάπτυξή του. Για τον επόμενο 
μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, η Επιτροπή έχει προτείνει το πρόγραμμα «Ορίζων 
Ευρώπη», το πλέον φιλόδοξο πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία. Τον Απρίλιο 
επιτεύχθηκε πολιτική συμφωνία σχετικά με το νέο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» 
θα διασφαλίσει την ανεξαρτησία του ΕΣΕ υπό τη διεύθυνση του Επιστημονικού Συμβουλίου και 
θα του επιτρέψει να εστιάζεται αποκλειστικά στην επιστημονική αριστεία. Η Επιτροπή έχει 
προτείνει σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού για το ΕΣΕ από 13,1 δισ. EUR την περίοδο 
2014-2020 σε 16,6 δισ. EUR για την περίοδο 2021-2027. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2471_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 

 Ανακοινωθέν Τύπου του ΕΣΕ σχετικά με τον διορισμό του νέου προέδρου 
 Ιστότοπος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας 
 Πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» – Δελτίο Τύπου 
 Ιστότοπος του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2452_el.pdf
https://ec.europa.eu/echo/resources-campaigns/campaigns/raiseyourpencil_en
https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/education-emergencies_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2471_el.pdf
https://erc.europa.eu/news/statement-scientific-council-erc-new-president
http://erc.europa.eu/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1676_el.htm
https://ec.europa.eu/info/node/71880
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 Έρευνα και καινοτομία στην ΕΕ — επιτυχημένα παραδείγματα — ενημερωτικό δελτίο 
 Ιστότοπος του προγράμματος «Ορίζων 2020» 

________________________________________________________________________________ 

Απάτη στον τομέα του ΦΠΑ: Ένα νέο εργαλείο που θα βοηθήσει τις χώρες της ΕΕ στη δίωξη των 
εγκληματιών και την ανάκτηση δισεκατομμυρίων 

Βρυξέλλες, 15 Μαΐου 2019 

Το νέο σύστημα θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν ταχέως και να επεξεργάζονται 
από κοινού δεδομένα σχετικά με τον ΦΠΑ, με αποτέλεσμα τον πιο έγκαιρο εντοπισμό ύποπτων 
δικτύων. 

Η δρομολόγηση του εργαλείου «Ανάλυση του Δικτύου Συναλλαγών» (TNA) έρχεται τη στιγμή που 
πρόσφατες έρευνες στα μέσα ενημέρωσης έφεραν ξανά στο φως το τεράστιο κόστος της απάτης 
στον τομέα του ΦΠΑ για τα δημόσια οικονομικά, με εγκληματικές συμμορίες να αποκομίζουν 
κέρδη εις βάρος των έντιμων φορολογουμένων. Αποτελεί μέρος της διαρκούς προσπάθειας της 
Επιτροπής να δημιουργήσει ένα σύγχρονο και θωρακισμένο έναντι της απάτης σύστημα ΦΠΑ.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2468_el.pdf 
________________________________________________________________________________ 

Προϋπολογισμός της ΕΕ: 100 εκατ. ευρώ προστίθενται για προγράμματα έρευνας και 
κινητικότητας των φοιτητών το 2019 

Βρυξέλλες, 15 Μαΐου 2019 

Σε συνέχεια της συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σήμερα να δοθεί 
πρόσθετο κονδύλιο ύψους 100 εκατ. ευρώ για τα εμβληματικά προγράμματα της Ένωσης, 
«Ορίζων 2020» και «Erasmus +». Αυτή η πρόσθετη χρηματοδότηση θα συμβάλλει στην ενίσχυση 
της απάντησης της ΕΕ σε σοβαρές προκλήσεις, όπως η κλιματική αλλαγή, και στην περαιτέρω 
προσαρμογή του τομέα της εκπαίδευσης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2493_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
- Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2019: ανάπτυξη, αλληλεγγύη και ασφάλεια στην Ευρώπη και 
πέραν αυτής - επετεύχθη προσωρινή συμφωνία 
- «Ορίζων 2020» 
- «Erasmus +» 
________________________________________________________________________________ 
 
Ευρωπαϊκή Ένωση και Κεντρική Ασία: νέες ευκαιρίες για μια ισχυρότερη εταιρική σχέση 

Βρυξέλλες, 15 Μαΐου 2019 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-research-innovation-success-stories_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2468_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6381_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2493_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6381_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6381_en.htm
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσιάζει το όραμά της για ανανέωση της εταιρικής σχέσης με την 
Κεντρική Ασία και επικαιροποιεί τη στρατηγική της όσον αφορά τις σχέσεις με την περιοχή 
αυτή, η οποία καθορίστηκε πρώτη φορά το 2007. 

Η νέα κοινή ανακοίνωση που εκδόθηκε στις 15 Μαΐου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την 
ύπατη εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας 
παρουσιάζει ένα νέο όραμα για ισχυρότερη εταιρική σχέση με τις πέντε χώρες της Κεντρικής 
Ασίας: Καζαχστάν, Δημοκρατία της Κιργιζίας, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν και Ουζμπεκιστάν. Η 
ανακοίνωση αυτή φθάνει σε μια καίρια στιγμή κατά την οποία η συνδεσιμότητα μεταξύ Ευρώπης 
και Ασίας αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς, ορισμένες από τις χώρες της περιοχής 
αναλαμβάνουν μεταρρυθμίσεις και επιχειρούν ανοίγματα, και μια νέα δυναμική δημιουργείται 
στον τομέα της περιφερειακής συνεργασίας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2494_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Κοινή ανακοίνωση - Η ΕΕ και η Κεντρική Ασία: Νέες ευκαιρίες για μια ισχυρότερη εταιρική σχέση 
Ενημερωτικό δελτίο για τις σχέσεις ΕΕ-Κεντρικής Ασίας 
Δικτυακός τόπος της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Καζαχστάν 
Δικτυακός τόπος της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημοκρατία της Κιργιζίας 
Δικτυακός τόπος της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Τατζικιστάν 
Δικτυακός τόπος του Γραφείου Συνδέσμου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Τουρκμενιστάν 
Δικτυακός τόπος της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ουζμπεκιστάν 
________________________________________________________________________________ 

Κώδικας δεοντολογίας ενάντια στην παραπληροφόρηση: η Επιτροπή αναγνωρίζει τις 
προσπάθειες που καταβάλλουν οι πλατφόρμες ενόψει των ευρωπαϊκών εκλογών 

Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2019 

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τις εκθέσεις και την ανάλυση της προόδου που 
σημείωσαν τον Απρίλιο του 2019 το Facebook, το Google και το Twitter για την καταπολέμηση της 
παραπληροφόρησης. Οι τρεις αυτές διαδικτυακές πλατφόρμες έχουν υπογράψει τον κώδικα 
δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση και ανέλαβαν να υποβάλλουν μηνιαίες εκθέσεις 
σχετικά με τα μέτρα που έχουν λάβει ενόψει των εκλογών του Μαΐου 2019 για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-2570_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Εκθέσεις Απριλίου για την εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας 
Εκθέσεις Μαρτίου 
Εκθέσεις Φεβρουαρίου 
Εκθέσεις Ιανουαρίου 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Δελτίο Τύπου: Μια Ευρώπη που προστατεύει: η ΕΕ εντείνει τη δράση κατά της 
παραπληροφόρησης 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/62411/european-union-and-central-asia-new-opportunities-stronger-partnership_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2494_el.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/62411/european-union-and-central-asia-new-opportunities-stronger-partnership_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/62412/new-eu-strategy-central-asia_en
https://eeas.europa.eu/delegations/kazakhstan_en
https://eeas.europa.eu/delegations/kyrgyz-republic_en
https://eeas.europa.eu/delegations/tajikistan_en
https://eeas.europa.eu/delegations/turkmenistan_en
https://eeas.europa.eu/delegations/uzbekistan_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/code-practice-disinformation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/code-practice-disinformation
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-2570_el.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/651264
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-2174_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-1757_en.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/first-results-eu-code-practice-against-disinformation
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-752_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6647_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6647_el.htm
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Ενημερωτικό δελτίο: Σχέδιο δράσης κατά της παραπληροφόρησης 
Ανακοίνωση για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο: μια ευρωπαϊκή 
προσέγγιση 
Ιστότοπος EU vs disinfo 
________________________________________________________________________________ 

«Erasmus+»: σημείο καμπής για τη ζωή 5 εκατομμυρίων Ευρωπαίων φοιτητών 

Βρυξέλλες, 20 Μαΐου 2019 

Δύο νέες ανεξάρτητες μελέτες που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δείχνουν ότι το 
«Erasmus+», αφενός, εξασφαλίζει στους φοιτητές μεγαλύτερη επιτυχία στην προσωπική και 
την επαγγελματική τους ζωή και, αφετέρου, καθιστά τα πανεπιστήμια περισσότερο καινοτόμα. 

Αυτές οι ευρείας κλίμακας μελέτες, οι οποίες βασίστηκαν στα σχόλια σχεδόν 77 000 φοιτητών και 
μελών του προσωπικού, καθώς και 500 και πλέον οργανώσεων, μετρούν και αναλύουν τον 
αντίκτυπο του προγράμματος «Erasmus+» στους κύριους δικαιούχους του. Τα αποτελέσματα 
φανερώνουν τον τρόπο με τον οποίο το συγκεκριμένο πρόγραμμα της ΕΕ βοηθά τους νέους 
Ευρωπαίους να προετοιμαστούν για τη νέα ψηφιακή εποχή και να επιτύχουν στη μελλοντική 
επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Επιπλέον, το «Erasmus+» ενισχύει την ικανότητα καινοτομίας 
των πανεπιστημίων, τη διεθνή τους δέσμευση και την ικανότητά τους να ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2548_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Erasmus+ Higher Education Impact Study (μελέτη για τον αντίκτυπο του «Erasmus+» στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση)  
Erasmus+ Higher Education Strategic Partnerships and Knowledge Alliances Study (μελέτη για τις 
στρατηγικές συμπράξεις και τις «συμμαχίες γνώσης» στο πλαίσιο του «Erasmus+») 
Ενημερωτικό δελτίο 
Πρόγραμμα Erasmus+ 
________________________________________________________________________________ 

Ερωτήσεις και απαντήσεις - η ΕΕ που προστατεύει: Το σχέδιο της ΕΕ να ενισχύσει την πολιτική 
προστασία ετέθη σε ισχύ 

Βρυξέλλες, 21 Μαΐου 2019 

Τον Μάρτιο του 2019, ετέθη σε ισχύ νέα νομοθεσία για την ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής 
προστασίας της Ένωσης. Το νέο στοιχείο της – η πρόσθετη εφεδρική ικανότητα του rescEU 
αποτελεί πλέον πραγματικότητα που ενισχύει την ικανότητα της ΕΕ να ανταποκρίνεται και να 
προετοιμάζεται για φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές.  

Η νέα νομοθεσία για την ενίσχυση του υφιστάμενου μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ 
ενισχύει την οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη της ΕΕ στα συστήματα αντιμετώπισης 
καταστροφών των κρατών μελών και των συμμετεχουσών χωρών. Συγκεκριμένα, δημιουργεί 
σταδιακά μια πρόσθετη εφεδρεία ικανοτήτων, που ονομάζεται rescEU. Το νέο σύστημα 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/factsheet-action-plan-against-disinformation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-tackling-online-disinformation-european-approach
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-tackling-online-disinformation-european-approach
https://euvsdisinfo.eu/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2548_el.pdf
http://data.europa.eu/doi/10.2766/162060
http://data.europa.eu/doi/10.2766/162060
http://data.europa.eu/doi/10.2766/87791
http://data.europa.eu/doi/10.2766/87791
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-impact-studes-factsheet_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-impact-studes-factsheet_en
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προβλέπει επίσης μεγαλύτερες επενδύσεις σε δραστηριότητες ετοιμότητας και ανταλλαγή 
γνώσεων. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_QANDA-19-2590_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου - rescEU: Η ΕΕ δημιουργεί έναν αρχικό πυροσβεστικό στόλο για την επόμενη 
περίοδο δασικών πυρκαγιών 
[1] Σύνδεσμος για τον χάρτη: https://erccportal.jrc.ec.europa.eu/getdailymap/docId/2893 
________________________________________________________________________________ 

rescEU: η ΕΕ δημιουργεί έναν αρχικό πυροσβεστικό στόλο για την επόμενη περίοδο δασικών 
πυρκαγιών 

Βρυξέλλες, 21 Μαΐου 2019 

Η Επιτροπή, για να προετοιμαστεί για τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών εν όψει της περιόδου του 
φετινού καλοκαιριού, εγκαινιάζει σήμερα τον πρώτο πυροσβεστικό στόλο αεροσκαφών στο 
πλαίσιο του νέου συστήματος rescEU που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των φυσικών 
καταστροφών. Μέχρι στιγμής, επτά αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα πυρόσβεσης θα αποτελούν 
τον στόλο rescEU κατά τη διάρκεια της αρχικής μεταβατικής περιόδου και η Επιτροπή 
συνεργάζεται με τις συμμετέχουσες χώρες για την προσθήκη επιπλέον υλικού κατά τις προσεχείς 
εβδομάδες. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2553_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο 
Ερωτήσεις και απαντήσεις – μια ΕΕ που προστατεύει: Το σχέδιο της ΕΕ για την ενίσχυση της 
πολιτικής προστασίας τέθηκε σε ισχύ 
________________________________________________________________________________ 

Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή: έναρξη της πρώτης κοινής επιχείρησης εκτός της 
ΕΕ 

Tirana, 21 Μαΐου 2019 

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, σε συνεργασία με τις αλβανικές 
αρχές, ξεκινάει την πρώτη κοινή επιχείρηση σε έδαφος τρίτης χώρας που γειτνιάζει με την ΕΕ. 
Από τις 22 Μαΐου, ομάδες του οργανισμού θα αναπτυχθούν μαζί με Αλβανούς συνοριοφύλακες 
στα ελληνοαλβανικά σύνορα, με σκοπό να ενισχυθεί η διαχείριση και η ασφάλεια στα εξωτερικά 
σύνορα της ΕΕ, σε πλήρη συμφωνία με όλες τις ενδιαφερόμενες χώρες. Η εν λόγω επιχείρηση 
σηματοδοτεί μια νέα φάση για τη συνοριακή συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των εταίρων της στα 
Δυτικά Βαλκάνια και αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία του 
οργανισμού. 

http://europa.eu/rapid/press-release_QANDA-19-2590_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2553_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2553_en.htm
https://webgate.ec.europa.eu/PRD/PressReleaseDatabase/remote/%22#_ftnref1"
https://erccportal.jrc.ec.europa.eu/getdailymap/docId/2893
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2553_el.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/resceu_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_QANDA-19-2590_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_QANDA-19-2590_en.htm
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Η εναρκτήρια εκδήλωση θα διεξαχθεί στα Τίρανα της Αλβανίας με την παρουσία του κ. Δημήτρη 
Αβραμόπουλου, επιτρόπου Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, του κ. 
Φαμπρίτσε Λετζέρι, εκτελεστικού διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και 
Ακτοφυλακής, του Αλβανού πρωθυπουργού κ. Έντι Ράμα και του Αλβανού υπουργού 
Εσωτερικών, κ. Σάντερ Λέσι. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2591_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Συμφωνία περί καθεστώτος μεταξύ της ΕΕ και της Αλβανίας για δράσεις που εκτελούνται από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής στην Αλβανία 
Δελτίο Τύπου: Διαχείριση των συνόρων: η ΕΕ υπογράφει συμφωνία με την Αλβανία για 
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή (5 Οκτωβρίου 2018) 
Δελτίο Τύπου: Διαχείριση των συνόρων: ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και 
Ακτοφυλακής ενισχύει την επιχειρησιακή συνεργασία με την Αλβανία (12 Φεβρουαρίου 2018) 
________________________________________________________________________________ 

Γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων: ένας χρόνος μετά 

Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 2019 

Στις 25 Μαΐου 2019 θα πραγματοποιηθεί ο εορτασμός της πρώτης επετείου από την έναρξη 
εφαρμογής του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων. Ο κ. Άντρους Άνσιπ, 
αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για την ψηφιακή ενιαία αγορά, και η κ. Βιέρα Γιούροβα, 
επίτροπος αρμόδια για τη δικαιοσύνη, τους καταναλωτές και την ισότητα των φύλων, τίμησαν 
την επέτειο εκδίδοντας την ακόλουθη δήλωση: 

«Η 25η Μαΐου σηματοδοτεί την επέτειο των νέων κανόνων της Ευρώπης για την προστασία των 
δεδομένων, του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων, ο οποίος είναι επίσης ευρέως 
γνωστός ως ΓΚΠΔ. Αυτοί οι ρηξικέλευθοι κανόνες δεν προσάρμοσαν απλώς την Ευρώπη στις 
απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής, αλλά αποτέλεσαν επίσης παγκόσμιο σημείο αναφοράς.  

Κύριος στόχος των κανόνων υπήρξε η ενδυνάμωση των πολιτών και η παροχή βοήθειας προς 
αυτούς για να αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο των προσωπικών τους δεδομένων. Αυτό συμβαίνει 
ήδη, καθώς οι πολίτες αρχίζουν να κάνουν χρήση των νέων δικαιωμάτων τους και πάνω από τα 
δύο τρίτα των Ευρωπαίων έχουν ακούσει για τον κανονισμό.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2610_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 

 Ευρωβαρόμετρο: αποσπάσματα αποτελεσμάτων του ειδικού Ευρωβαρόμετρου για την 
προστασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου ενημερωτικού δελτίου για τη γνώση 
του ΓΚΠΔ 

 Ενημερωτικό γράφημα: Αριθμητικά στοιχεία για τον ΓΚΠΔ 
 Διαδικτυακή πύλη για τον ΓΚΠΔ — Μεταρρύθμιση των κανόνων της ΕΕ για την προστασία 

των δεδομένων το 2018  
 Ενημερωτικό γράφημα: Τι πρέπει να κάνει η επιχείρησή σας 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2591_el.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.046.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2019:046:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.046.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2019:046:TOC
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6004_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-742_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2610_el.pdf
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2222
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2222
https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_en#library
https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_en
http://ec.europa.eu/justice/smedataprotect/index_en.htm
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________________________________________________________________________________ 

Δικαιοσύνη στην αλυσίδα τροφίμων: η Επιτροπή προτείνει να αυξηθεί η διαφάνεια των τιμών 

Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 2019 

Η Επιτροπή, αφού απαγόρευσε τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και βελτίωσε τη συνεργασία 
των παραγωγών, παρουσιάζει σήμερα το τρίτο στοιχείο για τη βελτίωση της δικαιοσύνης στην 
αλυσίδα τροφίμων, με την εισαγωγή μεγαλύτερης διαφάνειας όσον αφορά τον τρόπο με τον 
οποίο καταγράφονται οι τιμές σε όλο το μήκος της αλυσίδας.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε σήμερα πρόταση με την οποία θα καταστήσει διαθέσιμες 
κρίσιμες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο καθορίζονται οι τιμές των γεωργικών 
προϊόντων διατροφής σε όλο το μήκος της αλυσίδας τροφίμων. 

Από τις διαφορές στις τιμές αγοράς και πώλησης είναι δυνατόν να αντληθούν πληροφορίες για τα 
ενδιάμεσα έξοδα (όπως η μεταφορά, η ασφάλιση, η αποθήκευση κ.λπ.) μεταξύ πωλητή και 
αγοραστή. Η μεγαλύτερη διαφάνεια μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερες επιχειρηματικές 
αποφάσεις και να βελτιώσει τα χρηστά συναλλακτικά ήθη μεταξύ των σταδίων της αλυσίδας 
τροφίμων. Η δυνατότητα έγκαιρης και ευχερούς πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με τις 
εξελίξεις στην αγορά είναι επίσης καίριας σημασίας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του 
ανταγωνισμού στις παγκόσμιες αγορές. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2629_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πρόταση για μεγαλύτερη διαφάνεια της αγοράς στην αλυσίδα τροφίμων της ΕΕ 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη στήριξη του Κοινοβουλίου για την απαγόρευση των 
αθέμιτων εμπορικών πρακτικών 
________________________________________________________________________________ 
 
Ευρωπαϊκά Βραβεία για την Πολιτιστική Κληρονομιά / Βραβεία Europa Nostra 2019: Τo 
Πρόγραμμα Μονοπάτια Πολιτισμού από την Ελλάδα ανάμεσα στους νικητές των φετινών 
Ευρωπαϊκών Βραβείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς  
 

21/05/2019 

 

 

Ανακοινώθηκαν σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Europa Nostra, το κορυφαίο 
ευρωπαϊκό δίκτυο για την πολιτιστική κληρονομιά, οι νικητές των Ευρωπαϊκών Βραβείων για την 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6790_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5242_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5242_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2629_el.pdf
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/isc-2019-03111_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1651_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1651_en.htm
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Πολιτιστική Κληρονομιά / Βραβείων Europa Nostra 2019, τη διάκριση με το μεγαλύτερο κύρος 
στο συγκεκριμένο πεδίο, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Creative Europe. 

Οι 25 βραβευθέντες από 16 χώρες αναγνωρίσθηκαν για τα εντυπωσιακά τους επιτεύγματα στην 

αποκατάσταση, την έρευνα, τη μακροχρόνια προσφορά, και την εκπαίδευση, κατάρτιση και 

ευαισθητοποίηση. Ανάμεσα στους βραβευθέντες της τελευταίας αυτής κατηγορίας και το 

εξαιρετικό πρόγραμμα «Μονοπάτια Πολιτισμού» από την Ελλάδα. Οι βραβευθέντες θα τιμηθούν 

στην υψηλού προφίλ Τελετή Απονομής των Ευρωπαϊκών Βραβείων για την Πολιτιστική 

Κληρονομιά, στις 29 Οκτωβρίου στο Παρίσι, κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου για την 

Πολιτιστική Κληρονομιά. 

Τα Βραβεία Europa Nostra θα απονεμηθούν επίσης σε δύο εξαιρετικά επιτεύγματα πολιτιστικής 

κληρονομιάς από ευρωπαϊκές χώρες που δε λαμβάνουν μέρος στο πρόγραμμα της Ε.Ε. Creative 

Europe, την Ελβετία και την Τουρκία. 

Η πρόσκληση για υποψηφιότητες για τα Βραβεία του 2020 θα δημοσιευτεί τον Ιούνιο του 2019 

στη σχετική ιστοσελίδα (link is external).  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://www.europeanheritageawards.eu/winners/ 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Europa Nostra 
Η Europa Nostra (link is external) είναι η Πανευρωπαϊκή ομοσπονδία μη-κυβερνητικών 
οργανισμών που υποστηρίζεται από ένα  ευρύ δίκτυο δημόσιων φορέων, ιδιωτικών εταιρειών και 
προσώπων. Καλύπτοντας περισσότερες από 40 χώρες στην Ευρώπη, αποτελεί τη φωνή της 
κοινωνίας των πολιτών με αφοσίωση στην προστασία και προώθηση της πολιτιστικής και 
φυσικής κληρονομιάς της Ευρώπης. Με έτος ίδρυσης το 1963, η Europa Nostra αναγνωρίζεται 
σήμερα ως το πιο αντιπροσωπευτικό δίκτυο πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη. Πρόεδρος 
της οργάνωσης είναι ο Plácido Domingo, παγκοσμίου φήμης τενόρος.  
Η Europa Nostra πραγματοποιεί εκστρατείες για τη διάσωση των Ευρωπαϊκών μνημείων, χώρων 
και φυσικών τοπίων που βρίσκονται σε κίνδυνο, ιδιαίτερα μέσω του προγράμματος ‘The 7 Most 
Endangered’ (link is external). Επιβραβεύει την αριστεία μέσω των Ευρωπαϊκών Βραβείων για την 
Πολιτιστική Κληρονομιά / Βραβείων Europa Nostra. Συνεισφέρει, επίσης, στην διαμόρφωση και 
υλοποίηση των Ευρωπαϊκών στρατηγικών και πολιτικών αναφορικά με την πολιτιστική 
κληρονομιά, μέσω ενός δομημένου διαλόγου με τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς και του 
συντονισμού για την πλατφόρμα European Heritage Alliance 3.3.  
 
Creative Europe 
Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για την υποστήριξη του 
πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα, με στόχο την αύξηση της συνεισφοράς τους στην 
απασχόληση και την ανάπτυξη. Με προϋπολογισμό 1,46 δισ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020, 
υποστηρίζει οργανισμούς στους τομείς της πολιτιστικής κληρονομιάς, των παραστατικών τεχνών, 
των καλών τεχνών, των διεπιστημονικών τεχνών, των εκδόσεων, του κινηματογράφου, της 
τηλεόρασης, της μουσικής και των βιντεοπαιχνιδιών, καθώς και δεκάδες χιλιάδες καλλιτεχνών και 
επαγγελματιών στους χώρους του πολιτισμού και των οπτικοακουστικών μέσων. Η χρηματοδότηση 
τούς επιτρέπει να δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη, να προσεγγίζουν νέα ακροατήρια 
και να αναπτύσσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται στην ψηφιακή εποχή.  

http://www.europeanheritageawards.eu/
http://www.europeanheritageawards.eu/winners/
http://www.europanostra.org/
http://7mostendangered.eu/
http://7mostendangered.eu/
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/index_en.htm
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
Europa Nostra 
Audrey Hogan, ah@europanostra.org (link sends e-mail) 
T. +31 70 302 40 52; M. +31 63 1 17 84 55  
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Nathalie Vandystadt, nathalie.vandystadt@ec.europa.eu (link sends e-mail),  
Τ. +32 2 2967083 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού  
Αντιπροσωπεία της Europa Nostra στην Ελλάδα 
Κατερίνα Στεμπίλη, sepi@ellinikietairia.gr (link sends e-mail) 
+30 210 3225245, εσωτ. 2 
Press Release in English (Summary)  
________________________________________________________________________________ 
 

Ανακοινώθηκαν οι νικήτριες και οι νικητές του βραβείου λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για το 2019 

Brussels, 23 May 2019  

Ο κ. Τίμπορ Νάβρατσιτς, επίτροπος αρμόδιος για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη νεολαία και 

τον αθλητισμό, και ο ρουμάνος υπουργός Πολιτισμού κ. Valer-Daniel Breaz, ανακοίνωσαν τους 14 

νικητές και νικήτριες του φετινού βραβείου λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Το βραβείο απονέμεται κάθε χρόνο σε νέους/-ες και πρωτοεμφανιζόμενους/-ες συγγραφείς, 

αναγνωρίζοντας λογοτεχνικά ταλέντα από όλες τις γωνιές της Ευρώπης. Αναδεικνύει τον πλούτο 

της σύγχρονης ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, καθώς και την πληθωρική πολιτιστική και γλωσσική 

κληρονομιά της Ευρώπης.  

Οι 14 φετινοί επιτυχόντες είναι οι εξής: Laura Fredenthaler (Αυστρία), Sophie Daull (Γαλλία), Beqa 

Adamashvili (Γεωργία), Νίκος Χρυσός (Ελλάδα), Melissa Harrison (Ηνωμένο Βασίλειο), Jan Carson 

(Ιρλανδία), Giovanni Dozzini (Ιταλία), Daina Opolskaite (Λιθουανία), Réka Mán Várhegyi 

(Ουγγαρία), Halya Shyyan (Ουκρανία), Marta Dzido (Πολωνία), Tatiana Țîbuleac (Ρουμανία), Ivana 

Dobrakovová (Σλοβακία) και Piia Leino (Φινλανδία). Το βραβείο λογοτεχνίας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, το οποίο εγκαινιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2009 και υποστηρίζεται από το 

πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη, διοργανώνεται σε συνεργασία με τον τομέα του βιβλίου.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-2709_en.htm 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
http://www.euprizeliterature.eu/ 

________________________________________________________________________________ 

Ελλάδα 40 χρόνια στην Ενωμένη Ευρώπη 

Αθήνα 28 Μαΐου 2019 

mailto:ah@europanostra.org
mailto:nathalie.vandystadt@ec.europa.eu
mailto:sepi@ellinikietairia.gr
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-2670_en.htm
http://www.euprizeliterature.eu/
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/literature-prize_en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-2709_en.htm
http://www.euprizeliterature.eu/
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 Όταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής υπέγραφε στο Ζάππειο την Πράξη Προσχώρησης της 
Ελλάδας στην ΕΟΚ, το ημερολόγιο έγραφε 28 Μαΐου 1979 - ακριβώς πριν τέσσερις δεκαετίες.  

Η υπογραφή της Πράξης Προσχώρησης ολοκλήρωνε ουσιαστικά προσπάθειες δεκαετιών για την 
ένταξη της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Ενωμένη Ευρώπη.  

Η πρώτη απόπειρα σύνδεσης της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα έγινε πριν εξήντα χρόνια. 
Το τότε Βασίλειο της Ελλάδας υπέβαλε αίτηση σύνδεσης τον Ιούνιο του 1959, με τη Συμφωνία να 
υπογράφεται δύο χρόνια αργότερα, προβλέποντας μάλιστα πλήρη ένταξη το 1984.  

Το ξέσπασμα της δικτατορίας των συνταγματαρχών το 1967 διέκοψε τις ενταξιακές διαδικασίες, 
οι οποίες αναβίωσαν το 1975, όταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής υπέβαλε επισήμως το αίτημα 
ένταξης της Ελληνικής Δημοκρατίας στην ΕΟΚ. Οι διαπραγματεύσεις άρχισαν το 1976 και 
ολοκληρώθηκαν το 1979. 

Η Πράξη Προσχώρησης επικυρώθηκε από το ελληνικό Κοινοβούλιο τον Ιούνιο του 1979 και από 
την 1η Ιανουαρίου 1981 η Ελλάδα έγινε το 10ο μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. 
________________________________________________________________________________ 

Δήλωση του κ. Βιτένις Αντριουκάιτις, επιτρόπου αρμόδιου για την υγεία και ασφάλεια των 
τροφίμων σχετικά με την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καπνίσματος: ας εργαστούμε όλοι μαζί 
για να κάνουμε το κάπνισμα παρελθόν 

Βρυξέλλες, 29 Μαΐου 2019 

Στις 31 Μαΐου εορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καπνίσματος με δράσεις για την 
ευαισθητοποίηση των πολιτών όσον αφορά τις επιβλαβείς και θανατηφόρες συνέπειες που 
προκαλούν το κάπνισμα και η χρήση προϊόντων καπνού. Τα στοιχεία σε παγκόσμια κλίμακα είναι 
αδιάσειστα: κάθε χρόνο πάνω από 7 εκατομμύρια άτομα χάνουν τη ζωή τους παγκοσμίως από 
αίτια που σχετίζονται με το κάπνισμα. Αυτός είναι ένας από τους κύριους λόγους για τους 
οποίους η ΕΕ και τα κράτη μέλη της στηρίζουν ενεργά την παγκόσμια συνθήκη για την υγεία, τη 
σύμβαση-πλαίσιο για τον έλεγχο του καπνού της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. 

Η κατανάλωση καπνού είναι με διαφορά ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την υγεία που μπορεί να 
αποφευχθεί και η σημαντικότερη αιτία πρόωρων θανάτων στην ΕΕ, καθώς ευθύνεται για σχεδόν 
700.000 θανάτους ετησίως. Δεν πρόκειται για έναν απλό αριθμό. Πρόκειται για τους ανθρώπους 
μας, τους συγγενείς, τους φίλους, τους συναδέλφους μας. Με ανησυχούν όλως ιδιαιτέρως οι νέοι 
που αρχίζουν να χρησιμοποιούν ατμοποιητές και διάφορα άλλα νέα προϊόντα, όπως είναι οι 
συσκευές θέρμανσης καπνού και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα, τα οποία διατίθενται ολοένα και 
περισσότερο στην αγορά με παραπλανητικούς ισχυρισμούς. Το 29 % των νέων Ευρωπαίων 
ηλικίας 15-24 ετών καπνίζουν. Πόσοι επιλέγουν κάποιο εναλλακτικό προϊόν που βλάπτει τους 
νέους πνεύμονές τους; 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-2751_el.pdf 
 
Ιστορικό 
Επισκόπηση των συστημάτων για την ιχνηλασιμότητα και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των 
προϊόντων καπνού. 

https://www.who.int/fctc/en/
https://www.who.int/fctc/en/
https://www.who.int/
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-2751_el.pdf
https://ec.europa.eu/health/tobacco/tracking_tracing_system_en
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Επισκόπηση της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού. 
________________________________________________________________________________ 

Η Επιτροπή δημοσιεύει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ελεύθερη ροή των δεδομένων 
μη προσωπικού χαρακτήρα - Ερωτήσεις και απαντήσεις 

Βρυξέλλες, 29 Μαΐου 2019 

1.   Ποιος είναι ο σκοπός των κατευθυντήριων γραμμών;  
Οι κατευθυντήριες γραμμές πληρούν την υποχρέωση που προβλέπει ο κανονισμός για την 
ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα, ο οποίος επιβάλλει στην Επιτροπή να 
δημοσιεύσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αλληλεπίδραση μεταξύ του εν λόγω 
κανονισμού και του γενικού κανονισμού για την προστασία δεδομένων, (ΓΚΠΔ), ιδίως όσον 
αφορά τα σύνολα δεδομένων που αποτελούνται από δεδομένα τόσο προσωπικού όσο και μη 
προσωπικού χαρακτήρα. Στόχος τους είναι να βοηθήσουν τους χρήστες, ιδίως τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, να κατανοήσουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο κανονισμών. 

Σύμφωνα με τα υφιστάμενα έγγραφα του ΓΚΠΔ, τα οποία εκπονήθηκαν από το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων, σκοπός των εν λόγω κατευθυντήριων γραμμών είναι να 
διευκρινιστεί ποιοι κανόνες εφαρμόζονται κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού και μη 
προσωπικού χαρακτήρα. Παρέχουν χρήσιμη επισκόπηση των κεντρικών εννοιών της ελεύθερης 
ροής δεδομένων προσωπικού και μη προσωπικού χαρακτήρα εντός της ΕΕ, ενώ αποσαφηνίζουν 
τη σχέση μεταξύ των δύο κανονισμών στην πράξη και με συγκεκριμένα παραδείγματα. 

2.   Ποιοι θα επωφεληθούν από τις κατευθυντήριες γραμμές;  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-2750_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Δελτίο Τύπου - Ψηφιακή ενιαία αγορά: Η Επιτροπή δημοσιεύει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά 
με την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα 
Kατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τον κανονισμό για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη 
προσωπικού χαρακτήρα 
Πλαίσιο για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ – Ερωτήσεις 
και απαντήσεις 
Γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων: ένας χρόνος μετά 
Ομάδες εργασίας ενδιαφερόμενων μερών για το υπολογιστικό νέφος και την πιστοποίηση της 
ασφάλειας στο υπολογιστικό νέφος 
Πρακτικές πληροφορίες σχετικά με την ελεύθερη ροή δεδομένων στην πύλη «Η Ευρώπη σου» 
________________________________________________________________________________ 

Ψηφιακή ενιαία αγορά: Η Επιτροπή δημοσιεύει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 
ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα 

Βρυξέλλες, 29 Μαΐου 2019 

https://ec.europa.eu/health/tobacco/products_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/free-flow-non-personal-data
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en
https://edpb.europa.eu/
https://edpb.europa.eu/
file:///C:/Users/ΔΗΜΗΤΡΗΣ/Desktop/Europe%20Direct%202018%20-%202020/News%20Letter/2019/ http:/europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-2750_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2749_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2749_en.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/652073
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/652073
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4249_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4249_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2610_en.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/cloud-stakeholder-working-groups-start-their-work-cloud-switching-and-cloud-security
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/cloud-stakeholder-working-groups-start-their-work-cloud-switching-and-cloud-security
https://europa.eu/youreurope/business/running-business/developing-business/using-storing-transferring-data/index_en.htm


 

ΜΑΪΟΣ 2019 - 19 
 

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε νέες κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την 
αλληλεπίδραση μεταξύ της ελεύθερης ροής δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα και των 
κανόνων της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων. 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ψηφιακή ενιαία αγορά, ο νέος κανονισμός για την ελεύθερη 
ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα, ο οποίος άρχισε να εφαρμόζεται στα κράτη 
μέλη, θα επιτρέψει την αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων σε ολόκληρη την ΕΕ χωρίς 
αδικαιολόγητους περιορισμούς. Οι σημερινές κατευθυντήριες γραμμές έχουν ως στόχο να 
βοηθήσουν τους χρήστες, ιδίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να κατανοήσουν την 
αλληλεπίδραση μεταξύ των νέων αυτών κανόνων και του γενικού κανονισμού για την προστασία 
δεδομένων (ΓΚΠΔ), ιδίως όταν τα σύνολα δεδομένων αποτελούνται από δεδομένα τόσο 
προσωπικού όσο και μη προσωπικού χαρακτήρα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2749_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Η Επιτροπή δημοσιεύει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη 
προσωπικού χαρακτήρα - Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Kατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τον κανονισμό για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη 
προσωπικού χαρακτήρα 
Πλαίσιο για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ – Ερωτήσεις 
και απαντήσεις 
Κανονισμός για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα 
Γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων: ένας χρόνος μετά 
Ομάδες εργασίας των ενδιαφερόμενων μερών στον τομέα του υπολογιστικού νέφους για την 
αλλαγή παρόχου και την πιστοποίηση της ασφάλειας στον τομέα του υπολογιστικού νέφους 
Πρακτικές πληροφορίες σχετικά με την ελεύθερη ροή δεδομένων στην πύλη «Η Ευρώπη σου» 
________________________________________________________________________________ 

Μεταρρυθμίσεις στα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία: ετήσιες αξιολογήσεις και συστάσεις 

Βρυξέλλες, 29 Μαΐου 2019 

Επιβεβαιώνοντας ότι μια αξιόπιστη πολιτική διεύρυνσης αποτελεί γεωστρατηγική επένδυση 
για την ειρήνη, τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη σε ολόκληρη την 
Ευρώπη, η Επιτροπή ενέκρινε σήμερα την ετήσια αξιολόγησή της όσον αφορά την υλοποίηση 
μεταρρυθμίσεων στους εταίρους των Δυτικών Βαλκανίων και την Τουρκία, μαζί με συστάσεις 
σχετικά με τα επόμενα βήματα των εν λόγω χωρών.  

Δυτικά Βαλκάνια 
Μια σταθερή και αξιόπιστη ενωσιακή προοπτική για τα Δυτικά Βαλκάνια εξακολουθεί να είναι 
ουσιαστική για την προώθηση του μετασχηματισμού και της συμφιλίωσης, τη σταθερότητα των 
εξαγωγών στην περιοχή και την προώθηση των αξιών, των κανόνων και των προτύπων της ΕΕ. Η 
στρατηγική της Επιτροπής για τα Δυτικά Βαλκάνια, η οποία εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο του 2018, 
ανανέωσε τη δέσμευση της ΕΕ και των κρατών μελών της και έδωσε νέα ώθηση σε ολόκληρη την 
περιοχή. Έναν χρόνο αργότερα, οι χώρες εταίροι έχουν πραγματοποιήσει απτή πρόοδο και 
τήρησαν τη δέσμευσή τους έναντι της ευρωπαϊκής προοπτικής, ακόμη και αν υπάρχουν διαφορές 
όσον αφορά την πλήρη υλοποίηση μεταρρυθμίσεων. 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/free-flow-non-personal-data
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/free-flow-non-personal-data
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2749_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-2750_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-2750_el.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/652073
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/652073
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4249_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4249_el.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32018R1807
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2610_el.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/cloud-stakeholder-working-groups-start-their-work-cloud-switching-and-cloud-security
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/cloud-stakeholder-working-groups-start-their-work-cloud-switching-and-cloud-security
https://europa.eu/youreurope/business/running-business/developing-business/using-storing-transferring-data/index_el.htm
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-communication-on-eu-enlargement-policy.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-561_el.htm
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Η Αλβανία και η Βόρεια Μακεδονία αξιοποίησαν την ευκαιρία και πραγματοποίησαν 
μεταρρυθμίσεις, ιδίως σε ζωτικούς τομείς, όπως καθορίστηκαν από το Συμβούλιο τον Ιούνιο του 
2018. Με βάση τη σημαντική πρόοδο που επιτεύχθηκε και την εκπλήρωση των σχετικών όρων, η 
Επιτροπή συνέστησε σήμερα στο Συμβούλιο να αρχίσει διαπραγματεύσεις προσχώρησης με την 
Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2752_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση της Επιτροπής 
Για ανά χώρα λεπτομερή συμπεράσματα και συστάσεις βλέπε: 
Μαυροβούνιο: MEMO· Έκθεση 
Σερβία: MEMO· Έκθεση 
Τουρκία: MEMO· Έκθεση 
Βόρεια Μακεδονία: MEMO· Έκθεση 
Αλβανία: MEMO· Έκθεση 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη: MEMO· Γνώμη 
Κοσσυφοπέδιο: MEMO· Έκθεση 
  
Γενικότερες πληροφορίες: 
Μια αξιόπιστη προοπτική διεύρυνσης για τα Δυτικά Βαλκάνια και η αυξημένη δέσμευση της ΕΕ 
απέναντί τους 
Δέσμευση της ΕΕ για τα Δυτικά Βαλκάνια  
________________________________________________________________________________ 
  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2752_el.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-communication-on-eu-enlargement-policy.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_COUNTRY-19-2779_en.htm
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-montenegro-report.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_COUNTRY-19-2780_en.htm
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-serbia-report.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_COUNTRY-19-2781_en.htm
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-turkey-report.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_COUNTRY-19-2777_en.htm
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-north-macedonia-report.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_COUNTRY-19-2775_en.htm
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-albania-report.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_COUNTRY-19-2778_en.htm
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-bosnia-and-herzegovina-opinion.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_COUNTRY-19-2776_en.htm
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20190529-kosovo-report.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eu-accession-process-western-bakans.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eu-accession-process-western-bakans.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/new_eu_wb_factsheet_28_05_2019.pdf
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
EUROPE DIRECT – INFORMATION CENTER (EDIC) 

 
Οδός : Π. Πετρουτσόπουλου 10  

Τ.Κ. : 453 33, ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
 

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

 

 

 

 

Τηλ. :  2651 607 231 
 

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

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

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ 
 

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

  

________________________________________________________________________________ 
 

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

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

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

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

ΓΡΑΦΕΙΟ του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ στην 
ΕΛΛΑΔΑ 

http://www.europarl.gr/el  

 

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

Η Ευρώπη σου: ΠΟΛΙΤΕΣ 

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

 

 

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

Η Ευρώπη σου: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη. 

 

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