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Κράτος δικαίου: Η Επιτροπή κινεί διαδικασία επί παραβάσει για να προστατεύσει την 
ανεξαρτησία του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Πολωνίας 

Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2018 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει, αποστέλλοντας προειδοποιητική 
επιστολή στην Πολωνία σχετικά με τον πολωνικό νόμο περί του Ανωτάτου Δικαστηρίου. 

Στις 3 Ιουλίου, οι 27 από τους 72 δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου —περισσότεροι από ένας 
στους τρεις δικαστές— αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να εξαναγκαστούν σε συνταξιοδότηση λόγω 
του γεγονότος ότι ο νέος πολωνικός νόμος περί του Ανωτάτου Δικαστηρίου μειώνει το όριο 
ηλικίας συνταξιοδότησης των δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου από τα 70 στα 65 έτη. Το 
μέτρο αυτό εφαρμόζεται επίσης για τον Πρώτο Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου, του οποίου 
η εξαετής θητεία θα τερματιστεί πρόωρα. Σύμφωνα με τον νόμο, δίνεται στους εν ενεργεία 
δικαστές η δυνατότητα να δηλώσουν την επιθυμία τους να παραταθεί η θητεία τους από τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, παράταση που μπορεί να χορηγηθεί για περίοδο τριών ετών και να 
ανανεωθεί μία φορά. Δεν έχουν καθοριστεί κριτήρια για την απόφαση του Προέδρου και δεν 
υπάρχει δυνατότητα δικαστικής επανεξέτασης της εν λόγω απόφασης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4341_el.pdf 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4341_el.pdf
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Για περισσότερες πληροφορίες 
Για τη γενική διαδικασία επί παραβάσει, βλ. MEMO/12/12. 
________________________________________________________________________________ 

Μετανάστευση: η Επιτροπή εντείνει τη βοήθεια έκτακτης ανάγκης προς την Ισπανία και την 
Ελλάδα 

Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2018 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διέθεσε επιπλέον βοήθεια έκτακτης ανάγκης ύψους 45,6 εκατ. ευρώ για 
να στηρίξει την Ισπανία και την Ελλάδα προκειμένου να ανταποκριθούν στις μεταναστευτικές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. 

Ενόψει αυξημένων αφίξεων, η Ισπανία θα λάβει 25,6 εκατ. ευρώ προκειμένου να βελτιώσει την 
ικανότητα υποδοχής για αφίξεις στις νότιες ακτές της, και στη Θέουτα και τη Μελίλια, καθώς και 
για να βοηθηθεί στην αύξηση των επιστροφών. Επιπλέον ποσό 20 εκατ. ευρώ έχει διατεθεί στην 
Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) προκειμένου να βελτιώσει 
τις συνθήκες υποδοχής στην Ελλάδα, ιδίως στο νησί της Λέσβου. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4342_el.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου: Προϋπολογισμός της ΕΕ: η Επιτροπή προτείνει σημαντική αύξηση της 
χρηματοδότησης για την ενίσχυση των συνόρων και τη μετανάστευση 
________________________________________________________________________________ 

Ένωση Ασφάλειας: Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδίου - Ερωτήσεις και 
απαντήσεις 

Στρασβούργο, 5 Ιουλίου 2018 

1. Τί είναι το ETIAS; 
Τι είναι το Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS); 
Τον Νοέμβριο του 2016, η Επιτροπή πρότεινε τη θέσπιση ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών 
και αδείας ταξιδίου (ETIAS) για την ενίσχυση των ελέγχων ασφαλείας στα απαλλασσόμενα από 
την υποχρέωση θεώρησης άτομα που ταξιδεύουν στην ΕΕ, και τα οποία επί του παρόντος είναι 
υπήκοοι περισσοτέρων από 60 χωρών (πλήρης κατάλογος εδώ). 

Το ETIAS θα είναι ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ΤΠ το οποίο δημιουργείται για να εντοπίζει 
τυχόν κινδύνους σχετικά με την ασφάλεια ή την παράτυπη μετανάστευση που ενέχουν οι 
απαλλασσόμενοι από την υποχρέωση θεώρησης επισκέπτες οι οποίοι ταξιδεύουν στον χώρο 
Σένγκεν, και παράλληλα να διευκολύνει τη διέλευση των συνόρων για την πλειονότητα των 
ταξιδιωτών που δεν ενέχουν τέτοιους κινδύνους. Όλοι οι υπήκοοι τρίτων χωρών οι οποίοι δεν 
χρειάζονται θεώρηση για να ταξιδέψουν στον χώρο Σένγκεν θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για 
άδεια ταξιδίου μέσω του συστήματος ETIAS πριν από το ταξίδι τους. Οι πληροφορίες που 
συλλέγονται μέσω του ETIAS θα καταστήσουν δυνατή, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων και των αρχών που διέπουν την προστασία των δεδομένων, την εκ των προτέρων 
επαλήθευση δυνητικών κινδύνων σχετικών με την ασφάλεια ή την παράτυπη μετανάστευση. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-12_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4342_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4106_el.htm
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/apply_for_a_visa/docs/visa_lists_en.pdf
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4362_el.pdf 
________________________________________________________________________________ 

Ένωση Ασφάλειας: η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την έγκριση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδίου 
(ETIAS) και την ενίσχυση του οργανισμού eu-LISA 

Στρασβούργο, 5 Ιουλίου 2018 

Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε την τελική του συμφωνία για τη θέσπιση ευρωπαϊκού 
συστήματος πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS), καθώς και για την ενίσχυση της εντολής 
του eu-LISA, του οργανισμού της ΕΕ για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης 
κλίμακας στον τομέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης. 

Οι νομοθετικές προτάσεις για το σύστημα ETIAS και τον οργανισμό eu-LISA, που υπέβαλε η 
Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2016 και τον Ιούνιο του 2017 αντίστοιχα, χαρακτηρίστηκαν ως 
πολιτικές προτεραιότητες στην κοινή δήλωση για τις νομοθετικές προτεραιότητες της ΕΕ για το 
2018-2019. Ο επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης 
Αβραμόπουλος και ο επίτροπος για την Ένωση Ασφάλειας Τζούλιαν Κινγκ εξέφρασαν την 
ικανοποίησή τους για τη σημερινή έγκριση. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4367_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Ένωση Ασφάλειας: Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδείας 
ταξιδίου 
Ενημερωτικό δελτίο: Ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδίου 
Δήλωση: Ένωση Ασφάλειας: Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία σχετικά με το 
ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και άδειας ταξιδίου (ETIAS) για μια ισχυρότερη και 
ασφαλέστερη Ένωση 
Δήλωση: Ένωση Ασφάλειας: ένας ισχυρότερος οργανισμός της ΕΕ για τη διαχείριση των 
συστημάτων πληροφοριών για την ασφάλεια και τα σύνορα 
Δελτίο Τύπου: Ένωση Ασφάλειας: Η Επιτροπή προτείνει ένα ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών 
και αδείας ταξιδίου 
Δελτίο Τύπου: Ένωση Ασφάλειας: Η Επιτροπή υλοποιεί τη δέσμευσή της σχετικά με τη 
διαλειτουργικότητα των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ 
Ενημερωτικό δελτίο: Ένωση Ασφάλειας: Γεφύρωση του κενού πληροφόρησης 
________________________________________________________________________________ 

Επικουρικότητα και αναλογικότητα: η ειδική ομάδα παρουσιάζει στον πρόεδρο Γιούνκερ τις 
προτάσεις της σχετικά με ένα νέο τρόπο εργασίας 

Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2018 

Η ειδική ομάδα «Επικουρικότητα, αναλογικότητα και 'Κάνουμε λιγότερα με πιο αποδοτικό 
τρόπο'», υπό την προεδρία του πρώτου αντιπροέδρου Τίμερμανς, υπέβαλε σήμερα την τελική της 
έκθεση στον πρόεδρο της Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4362_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3674_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1788_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/working-document-joint-declaration-legislative-priorities-2018-19_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4367_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4362_en.htm
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20180425_etias_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-3527_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-3946_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3674_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1788_en.htm
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20171212_security_union_closing_the_information_gap_en.pdf
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Η έκθεση απαντά σε τρία ερωτήματα που έθεσε ο πρόεδρος κατά τη σύσταση της ειδικής ομάδας 
τον Νοέμβριο του 2017: πώς να εφαρμόζονται καλύτερα οι αρχές της επικουρικότητας και της 
αναλογικότητας εντός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ· πώς να συμμετέχουν αποτελεσματικότερα 
οι περιφερειακές και τοπικές αρχές, καθώς και τα εθνικά κοινοβούλια στη χάραξη και 
υλοποίησητων πολιτικών της ΕΕ και κατά πόσον υπάρχουν τομείς πολιτικής όπου οι 
αρμοδιότητες θα μπορούσαν, με την πάροδο του χρόνου, να ανατεθούν εκ νέου στα κράτη μέλη. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4393_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο 
Τελική έκθεση της ειδικής ομάδας, 
Δελτίο Τύπου ο πρόεδρος Γιούνκερ κηρύσσει τη δημιουργία της ειδικής ομάδας «Κάνουμε 
λιγότερα με πιο αποδοτικό τρόπο» 
Ιστοσελίδα της ομάδας εργασίας 
Ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης 2017 
Λευκή Βίβλος για το μέλλον της Ευρώπης 
________________________________________________________________________________ 

Σύνοδος κορυφής των Δυτικών Βαλκανίων στο Λονδίνο – οικοδόμηση ισχυρότερων δεσμών 
στην περιοχή και με την ΕΕ 

London, 10 Ιουλίου 2018 

Στη σύνοδο κορυφής του Λονδίνου για τα Δυτικά Βαλκάνια, η ΕΕ συνεχίζει να ενισχύει τη 
συνεργασία με την περιοχή, με σαφή δέσμευση και συγκεκριμένα μέτρα, εστιάζοντας στους τρεις 
βασικούς τομείς συνεργασίας: την οικονομία, την ασφάλεια και τη συμφιλίωση. 

Οι αρχηγοί κυβερνήσεων, οι Υπουργοί Εξωτερικών και οι Υπουργοί Εσωτερικών των Δυτικών 
Βαλκανίων, μαζί με τους ομολόγους τους από διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ και εκπροσώπους 
υψηλού επιπέδου της ΕΕ, συναντήθηκαν χθες και σήμερα στο Λονδίνο για να συνεχίσουν την 
ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας μεταξύ των έξι εταίρων των Δυτικών Βαλκανίων, καθώς 
και μεταξύ της περιοχής και της ΕΕ, ώστε να προχωρήσει περαιτέρω η διαδικασία της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης των Δυτικών Βαλκανίων. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4396_el.pdf 
________________________________________________________________________________ 

Η Επιτροπή ενεργοποιεί το μεταπρογραμματικό πλαίσιο και στηρίζει την εξομάλυνση της 
κατάστασης στην Ελλάδα – Ερωτήσεις και απαντήσεις 

Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2018 

Τι αποφάσισε σήμερα η Επιτροπή; 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε απόφαση ενεργοποίησης του πλαισίου ενισχυμένης εποπτείας 
με σκοπό να διευκολύνει την εξομάλυνση της κατάστασης στην Ελλάδα, με βάση την πρόοδο που 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4393_el.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/task-force-factsheet-subsidiarity-proportionality.pdf
https://ec.europa.eu/commission/files/report-task-force-subsidiarity-proportionality-and-doing-less-more-efficiently_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4621_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4621_el.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities/democratic-change/better-regulation/task-force-subsidiarity-proportionality-and-doing-less-more-efficiently_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2017_el
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_el
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4396_el.pdf
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έχει σημειωθεί. Η προσέγγιση αυτή είχε εγκριθεί από τους Υπουργούς Οικονομικών της ζώνης 
του ευρώ κατά τη διάρκεια της Ευρωομάδας της 22ας Ιουνίου, σε συνεργασία με τις ελληνικές 
αρχές και κατόπιν διαβούλευσης με την Επιτροπή. 

Τι σημαίνει «ενισχυμένη εποπτεία»; 
Η ενισχυμένη εποπτεία είναι ένα πλαίσιο σχεδιασμένο για να διευκολύνει την εξομάλυνση και να 
στηρίζει την ολοκλήρωση, την υλοποίηση και τη συνέχεια των μεταρρυθμίσεων που οι ελληνικές 
αρχές έχουν δεσμευτεί να εφαρμόσουν βάσει του τρέχοντος προγράμματος στήριξης της 
σταθερότητας. 

Επιτρέπει, επίσης, τη στενή παρακολούθηση της οικονομικής κατάστασης και της εξέλιξης της 
οικονομίας της Ελλάδας μετά τις 20 Αυγούστου 2018, οπότε θα λήξει το πρόγραμμα στήριξης της 
σταθερότητας του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ). 

Θα καταστήσει ευκολότερο τον εντοπισμό των κινδύνων ενώ προκύπτουν και θα διευκολύνει τη 
λήψη των κατάλληλων μέτρων παρακολούθησης για την ολοκλήρωση, τη συνέχεια και την 
υλοποίηση της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων σε όλους τους τομείς πολιτικής που καλύπτονται 
από το πρόγραμμα του ΕΜΣ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4382_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
Δελτίο Τύπου 
Χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ προς την Ελλάδα 
Ενημερωτικά δελτία: Ένα νέο κεφάλαιο για την Ελλάδα 
Ειδικές δεσμεύσεις που ανέλαβε η Ελλάδα στις 22 Ιουνίου 2018, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνέχιση και ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων που εγκρίθηκαν δυνάμει του προγράμματος του 
ΕΜΣ 
________________________________________________________________________________ 

Η Επιτροπή στηρίζει την ομαλοποίηση της κατάστασης στην Ελλάδα μέσω της ενεργοποίησης 
του μεταπρογραμματικού πλαισίου 

Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2018 

Η Επιτροπή έχει εγκρίνει απόφαση για την ενεργοποίηση του πλαισίου ενισχυμένης εποπτείας 
για την Ελλάδα με σκοπό να υποστηριχθεί η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που 
συμφωνήθηκαν μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σταθερότητας του 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ). 

Στις 20 Αυγούστου, η Ελλάδα θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα σταθερότητας του ΕΜΣ, 
διασφαλίζοντας τη θέση της στον πυρήνα της ζώνης του ευρώ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 
σπουδαίο αυτό επίτευγμα είναι αποτέλεσμα των θυσιών του ελληνικού λαού, της προσήλωσης 
της Ελλάδας στις μεταρρυθμίσεις και της αλληλεγγύης των Ευρωπαίων εταίρων της. 

Η σημερινή απόφαση της Επιτροπής για την ενεργοποίηση του πλαισίου ενισχυμένης εποπτείας, 
όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 472/2013 (μέρος του αποκαλούμενου «δίπτυχου») 
διευκολύνει την επιστροφή της χώρας στην κανονικότητα, αξιοποιώντας την πρόοδο που έχει 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4382_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4381_en.htm
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-financial-assistance/which-eu-countries-have-received-assistance/financial-assistance-greece_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-financial-assistance/which-eu-countries-have-received-assistance/financial-assistance-greece/factsheets-new-chapter-greece_en
http://www.consilium.europa.eu/media/35749/z-councils-council-configurations-ecofin-eurogroup-2018-180621-specific-commitments-to-ensure-the-continuity-and-completion-of-reforms-adopted-under-the-esm-programme_2.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/35749/z-councils-council-configurations-ecofin-eurogroup-2018-180621-specific-commitments-to-ensure-the-continuity-and-completion-of-reforms-adopted-under-the-esm-programme_2.pdf
http://www.consilium.europa.eu/media/35749/z-councils-council-configurations-ecofin-eurogroup-2018-180621-specific-commitments-to-ensure-the-continuity-and-completion-of-reforms-adopted-under-the-esm-programme_2.pdf
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σημειωθεί. Θα στηρίξει την ολοκλήρωση, την υλοποίηση και τη συνέχιση της εφαρμογής των 
μεταρρυθμίσεων που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος, σύμφωνα με τις 
δεσμεύσεις που ανέλαβαν οι ελληνικές αρχές. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί 
η εμπιστοσύνη των αγορών και, συνεπώς, να ενισχυθεί η οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας, 
ιδίως κατά την αμέσως μετά το πρόγραμμα περίοδο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4381_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες: 
Σημείωμα σχετικά με την ενισχυμένη εποπτεία στην Ελλάδα 
Ενημερωτικά δελτία — Ένα νέο κεφάλαιο για την Ελλάδα 
Χρηματοδοτική συνδρομή της ΕΕ προς την Ελλάδα: 
Δήλωση της Ευρωομάδας της 22ας Ιουνίου 2018 
Απόφαση για την ενεργοποίηση του πλαισίου ενισχυμένης εποπτείας 
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 472/2013 για την ενίσχυση της οικονομικής και δημοσιονομικής εποπτείας 
των κρατών μελών στη ζώνη του ευρώ τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές 
δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα 
________________________________________________________________________________ 

Συμμόρφωση των κρατών μελών με το δίκαιο της ΕΕ: υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης 

Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 2018 

Συμμόρφωση των κρατών μελών με το δίκαιο της ΕΕ: υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης 

Στην ετήσια έκθεση για την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ, η οποία 
δημοσιεύεται σήμερα, παρατίθενται οι ενέργειες της Επιτροπής για τον έλεγχο και την επιβολή 
του δικαίου της ΕΕ το 2017. Όπως προκύπτει από τον ηλεκτρονικό πίνακα αποτελεσμάτων της 
ενιαίας αγοράς, ο οποίος δημοσιεύεται επίσης σήμερα και σηματοδοτεί την 25η επέτειο της 
ενιαίας αγοράς της ΕΕ, ενώ αίρονται τα περισσότερα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των 
προσώπων, των υπηρεσιών, των εμπορευμάτων και των κεφαλαίων στην ΕΕ, σε ορισμένους 
τομείς η κατάσταση παραμένει στάσιμη ή επιδεινώνεται. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4295_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
α) Ετήσια έκθεση για την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ το 2017: 
- Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ 
- Ενημερωτικά δελτία ανά χώρα 
- Ενημερωτικό δελτίο για την ΕΕ-28 
- Για τη γενική διαδικασία παράβασης στην ΕΕ, βλ. το πλήρες MEMO της 17/01/2012. 
β) Πίνακας αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς (έκδοση 2018): 
- Πίνακας αποτελεσμάτων 
- Ενημερωτικά δελτία ανά χώρα 
- Επισκόπηση επιδόσεων 
________________________________________________________________________________ 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4381_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-financial-assistance/which-eu-countries-have-received-assistance/financial-assistance-greece/factsheets-new-chapter-greece_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-financial-assistance/which-eu-countries-have-received-assistance/financial-assistance-greece_en
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/06/22/eurogroup-statement-on-greece-22-june-2018/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-financial-assistance/which-eu-countries-have-received-assistance/financial-assistance-greece_en#factsheets
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=celex%3A32013R0472
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=celex%3A32013R0472
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=celex%3A32013R0472
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4295_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/2017-commission-report-and-factsheets-monitoring-application-eu-law_el
https://ec.europa.eu/info/publications/2017-national-factsheets-monitoring-application-eu-law_el
https://ec.europa.eu/info/publications/2017-eu-28-countries-factsheet-monitoring-application-eu-law_el
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-12_el.htm?locale=el
https://ec.europa.eu/single-market-scoreboard
http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_member_state/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_overview/index_en.htm
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Θερινές ενδιάμεσες οικονομικές προβλέψεις 2018: Ανθεκτική ανάπτυξη εν μέσω αυξημένης 
αβεβαιότητας 

Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 2018 

Η ανάπτυξη αναμένεται να παραμείνει ισχυρή το 2018 και το 2019, με ρυθμούς 2,1 % φέτος και 
2 % το επόμενο έτος στην ΕΕ και στη ζώνη του ευρώ αντίστοιχα. 

Ωστόσο, μετά από πέντε διαδοχικά τρίμηνα έντονης επέκτασης, η οικονομική δυναμική 
μετριάστηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 και τώρα αναμένεται να είναι κατά 0,2 
εκατοστιαίες μονάδες χαμηλότερη απ' ό,τι είχε προβλεφθεί την άνοιξη, τόσο στην ΕΕ όσο και στη 
ζώνη του ευρώ. 

Η δυναμική της ανάπτυξης αναμένεται να ενισχυθεί κάπως κατά το δεύτερο εξάμηνο του 
τρέχοντος έτους, καθώς οι συνθήκες της αγοράς εργασίας βελτιώνονται, το χρέος των 
νοικοκυριών μειώνεται, η εμπιστοσύνη των καταναλωτών παραμένει σε υψηλά επίπεδα και η 
νομισματική πολιτική συνεχίζει να είναι υποστηρικτική. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4402_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Πλήρες κείμενο: Θερινές ενδιάμεσες οικονομικές προβλέψεις 2018 
Ακολουθήστε τον αντιπρόεδρο Β. Ντομπρόβσκις στο Twitter: @VDombrovskis 
Ακολουθήστε τον επίτροπο Π. Μοσκοβισί στο Twitter: @pierremoscovici 
Ακολουθήστε τη ΓΔ ECFIN στο Twitter: @ecfin 
Δελτίο Τύπου: Εαρινές οικονομικές προβλέψεις 2018: η μεγέθυνση συνεχίζεται εν μέσω νέων 
κινδύνων 
Πλήρες κείμενο: Εαρινές οικονομικές προβλέψεις 2018 
________________________________________________________________________________ 

Καμπότζη: Η αποστολή της ΕΕ εκτιμά την κατάσταση όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και την εργασία 

Βρυξέλλες, 12 Ιουλίου 2018 

Μια αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής 
Δράσης (ΕΥΕΔ) επισκέφθηκε την Καμπότζη από τις 5 έως τις 11 Ιουλίου 2018, προκειμένου να 
εκτιμήσει την κατάσταση επιτόπου, όπως έχει δημιουργηθεί ύστερα από τις πρόσφατες 
ανησυχητικές εξελίξεις στη χώρα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα εργασιακά 
δικαιώματα. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναλύσει τώρα, κατά προτεραιότητα, τις πληροφορίες που 
συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της αποστολής, ώστε να εξετάσει σε ποιες ενέργειες θα 
προβεί στη συνέχεια. Η ανάλυση αυτή θα λάβει επίσης υπόψη πρόσθετες γραπτές παρατηρήσεις 
από τις αρχές της Καμπότζης, εκθέσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και άλλων 
φορέων που είναι αρμόδιοι για την παρακολούθηση της εφαρμογής από την Καμπότζη των 
διεθνών συμβάσεων που αφορούν το αδασμολόγητο σύστημα εμπορικών συναλλαγών της ΕΕ 
«Όλα εκτός από όπλα» (ΟΕΟ). Το σύστημα εμπορικών συναλλαγών ΟΕΟ επιτρέπει στην Καμπότζη 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4402_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/summer-2018-economic-forecast_en
https://twitter.com/VDombrovskis?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/pierremoscovici?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/ecfin
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3605_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3605_el.htm
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2018-economic-forecast-expansion-continue-amid-new-risks_en
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να εξάγει όλα τα προϊόντα (εκτός από όπλα και πυρομαχικά) στην ΕΕ, χωρίς ποσοστώσεις και 
δασμούς. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4467_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Καμπότζης 
Όλα εκτός από όπλα) 
________________________________________________________________________________ 

Απασχόληση και κοινωνικές εξελίξεις στην Ευρώπη: η επισκόπηση του 2018 επιβεβαιώνει ότι 
υπάρχουν θετικές τάσεις αλλά επισημαίνει ορισμένες προκλήσεις, ιδίως σε σχέση με την 
αυτοματοποίηση και την ψηφιοποίηση 

Βρυξέλλες, 13 Ιουλίου 2018 

Η Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα την ετήσια επισκόπηση της απασχόλησης και των κοινωνικών 
εξελίξεων στην Ευρώπη (ESDE) για το έτος 2018. 

Η φετινή έκδοση επιβεβαιώνει τις τρέχουσες θετικές τάσεις στην αγορά εργασίας, καθώς και τη 
βελτίωση της κοινωνικής κατάστασης. Ο αριθμός των εργαζόμενων έφθασε σε νέα επίπεδα 
ρεκόρ. Με περίπου 238 εκατομμύρια άτομα σε θέσεις εργασίας, τα επίπεδα απασχόλησης δεν 
ήταν ποτέ υψηλότερα στην ΕΕ. Το 2017 εργάζονταν πάνω από τριάμισι εκατομμύρια περισσότερα 
άτομα σε σύγκριση με το 2016. Ωστόσο, μολονότι ο αριθμός των ωρών εργασίας ανά 
απασχολούμενο έχει αυξηθεί τα πρόσφατα έτη, βρίσκεται ακόμα σε επίπεδα χαμηλότερα από 
αυτά του 2008. Παράλληλα, παρατηρούμε αυξανόμενα διαθέσιμα εισοδήματα και χαμηλότερα 
επίπεδα φτώχειας. Η σοβαρή υλική στέρηση έχει υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο όλων των 
εποχών, με 16,1 εκατομμύρια λιγότερα άτομα να πλήττονται από την κατάσταση αυτή σε 
σύγκριση με το 2012. Όμως, αν στρέψουμε την προσοχή μας στον αντίκτυπο των τεχνολογικών 
εξελίξεων, υπάρχουν αβεβαιότητες σχετικά με τις μελλοντικές συνέπειες της αυτοματοποίησης 
και της ψηφιοποίησης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η έκθεση ESDE του 2018 έχει ως 
κεντρικό θέμα τον μεταβαλλόμενο κόσμο της εργασίας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4395_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό σημείωμα: Επισκόπηση της απασχόλησης και των κοινωνικών εξελίξεων στην 
Ευρώπη για το 2018 – Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ενημερωτικό δελτίο Ετήσια επισκόπηση του 2018 — Απασχόληση και κοινωνικές εξελίξεις στην 
Ευρώπη Ο μεταβαλλόμενος κόσμος της εργασίας πέρα από την ψηφιοποίηση 
Επισκόπηση σχετικά με την απασχόληση και τις κοινωνικές εξελίξεις του 2018 
Τμήμα «Απασχόληση και κοινωνική ανάλυση» στον ιστότοπο της ΓΔ EMPL 
Ακολουθήστε την κ. Μαριάν Τίσεν στο Facebook και στο Twitter 
Εγγραφείτε στο δωρεάν ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την απασχόληση, τις 
κοινωνικές υποθέσεις και την κοινωνική ένταξη. 
________________________________________________________________________________ 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4467_el.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/cambodia/
http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/everything-arms
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4395_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4394_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4394_en.htm
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19835&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19835&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19719&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=113#ESDE
https://www.facebook.com/mariannethyssen/
https://twitter.com/mariannethyssen
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=371


ΙΟΥΛΙΟΣ  2018 - 11 
 

Πείτε τη γνώμη σας: Η Επιτροπή ξεκινά δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη θερινή ώρα  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αλλαγή ώρας που 
πραγματοποιείται δύο φορές τον χρόνο ώστε να λαμβάνεται υπόψη η μεταβαλλόμενη διάρκεια 
του φωτός της ημέρας (οδηγία για τη θερινή ώρα). 

Οι Ευρωπαίοι, πολίτες και ενδιαφερόμενα μέρη, καλούνται να εκφράσουν τις απόψεις τους 
σχετικά, συμπληρώνοντας αυτό το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο EL (διατίθεται σε όλες τις 
γλώσσες της ΕΕ) πριν από τις 16 Αυγούστου. Η εν λόγω διαβούλευση διεξάγεται στο πλαίσιο 
αξιολόγησης της οδηγίας της ΕΕ για τη θερινή ώρα, την οποία δρομολόγησε πρόσφατα η 
Επιτροπή για να εκτιμήσει εάν οι κανόνες θα πρέπει να αλλάξουν ή όχι· αποτελεί συνέχεια της 
ψηφοφορίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του ψηφίσματος σχετικά με τη θερινή ώρα του 
Φεβρουαρίου 2018, καθώς και αιτημάτων από πολίτες και από ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ.  

Η διαβούλευση και περισσότερες γενικές πληροφορίες διατίθενται εδώ. 
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-summertime-arrangements_el 
________________________________________________________________________________ 

Κανόνες της ΕΕ για τους καταναλωτές: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι αρχές προστασίας των 
καταναλωτών της ΕΕ καλούν την Airbnb να συμμορφωθεί 

Βρυξέλλες, 16 Ιουλίου 2018 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι ευρωπαϊκές αρχές προστασίας των καταναλωτών καλούν την 
Airbnb να ευθυγραμμίσει τους όρους και τις προϋποθέσεις της με τους κανόνες της ΕΕ για τους 
καταναλωτές και να παρουσιάζει τις τιμές της με διαφάνεια. 

Η κ. Βιέρα Γιούροβα, επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, δήλωσε: 
«Όλο και περισσότεροι καταναλωτές κάνουν κράτηση για το κατάλυμα των διακοπών τους μέσω 
διαδικτύου και ο τομέας αυτός έχει προσφέρει πολλές νέες ευκαιρίες στους παραθεριστές. Όμως 
το να είσαι δημοφιλής δεν μπορεί να είναι δικαιολογία για τη μη συμμόρφωση με τους κανόνες 
της ΕΕ για τους καταναλωτές. Οι καταναλωτές πρέπει να καταλαβαίνουν εύκολα γιατί και πόσο 
πρέπει να πληρώσουν για τις υπηρεσίες και να έχουν δίκαιους κανόνες, π.χ. σε περίπτωση 
ακύρωσης της κράτησης από τον ιδιοκτήτη. Περιμένω από την Airbnb να εφαρμόσει γρήγορα τις 
σωστές λύσεις.» 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4453_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
CPC Network Authorities common position letter 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα επιβολής της νομοθεσίας για τους καταναλωτές 
________________________________________________________________________________ 
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32000L0084
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2018-summertime-arrangements
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0043+0+DOC+XML+V0//EL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0043+0+DOC+XML+V0//EL
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-summertime-arrangements_el
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-summertime-arrangements_el
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4453_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/common-position-national-authorities-within-cpc-network-commercial-practices-and-terms-service-airbnb-ireland_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-protection/coordinated-actions_en
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Σύνοδος κορυφής ΕΕ-Κίνας: ενίσχυση της στρατηγικής της παγκόσμιας εταιρικής σχέσης 

Beijing, 16 Ιουλίου 2018 

Με την 20ή σύνοδο κορυφής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Λαϊκής Δημοκρατίας της 
Κίνας που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Πεκίνο υπογραμμίστηκε το ανώτερο επίπεδο 
σημασίας στο οποίο έχει φτάσει αυτή η εταιρική σχέση για τους πολίτες μας, για τις αντίστοιχες 
γειτονικές περιοχές μας όσο και για τη διεθνή κοινότητα γενικότερα. 

Στη σύνοδο κορυφής η Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κ. Ντόναλντ 
Tουσκ. Η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας εκπροσωπήθηκε από τον πρωθυπουργό, κ. Li Keqiang. 
Παρευρέθηκαν επίσης ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για θέματα 
απασχόλησης, ανάπτυξης, επενδύσεων και ανταγωνιστικότητας, Γίρκι Κάταϊνεν, η επίτροπος 
Εμπορίου, κα. Σεσίλια Μάλμστρομ και η επίτροπος Μεταφορών, κα. ΒιολέταΜπουλτς. Ο 
πρόεδρος Τουσκ και ο πρόεδρος Γιούνκερ συναντήθηκαν επίσης με τον πρόεδρο της Λαϊκής 
Δημοκρατίας της Κίνας, κ. Xi Jinping. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4521_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ιστότοπος συνόδου κορυφής ΕΕ-Κίνας 
Οι σχέσεις ΕΕ-Κίνας (ενημερωτικό δελτίο) 
Κοινή δήλωση μετά τη 20ή σύνοδο κορυφής ΕΕ-Κίνας 
Δηλώσεις του προέδρου Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στη συνέντευξη Τύπου μετά την 20ή σύνοδο 
κορυφής ΕΕ-Κίνας 
Βασική ομιλία του προέδριου Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης 
επιχειρηματιών ΕΕ-Κίνας 
Δικτυακός τόπος της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κίνα 
________________________________________________________________________________ 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία συμφώνησαν να δημιουργήσουν τον μεγαλύτερο χώρο 
ασφαλούς ροής δεδομένων στον κόσμο 

Tokyo, 17 Ιουλίου 2018 

Η ΕΕ και η Ιαπωνία ολοκλήρωσαν σήμερα με επιτυχία τις συζητήσεις τους σχετικά με την 
αμοιβαία επάρκεια. Συμφώνησαν να αναγνωρίζουν αμοιβαία τα συστήματα προστασίας 
δεδομένων κάθε μέρους ως «ισοδύναμα», πράγμα που θα καταστήσει δυνατή την ασφαλή ροή 
δεδομένων μεταξύ ΕΕ και Ιαπωνίας. 

Κάθε πλευρά θα ξεκινήσει τώρα τις σχετικές εσωτερικές διαδικασίες της για την έγκριση της εκ 
μέρους της διαπίστωσης της επάρκειας. Για την ΕΕ, οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν την 
έκδοση γνώμης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) και τη λήψη της 
έγκρισης μιας επιτροπής η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών μελών της ΕΕ. Μόλις 
ολοκληρωθεί η εν λόγω διαδικασία, η Επιτροπή θα εκδώσει την απόφαση περί επάρκειας για την 
Ιαπωνία. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4521_el.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2018/07/16/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/34728/eu-china-relations-factsheet_en
http://www.consilium.europa.eu/media/36165/final-eu-cn-joint-statement-consolidated-text-with-climate-change-clean-energy-annex.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-4541_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-4541_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-4543_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-4543_fr.htm
https://eeas.europa.eu/delegations/china_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/enforcement-and-sanctions/enforcement/what-european-data-protection-board-edpb_el
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4501_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Ερωτήσεις & απαντήσεις σχετικά με την απόφαση περί επάρκειας 
για την Ιαπωνία 
Σχετικά με τις αποφάσεις περί επάρκειας 
Σχετικά με τη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης 
________________________________________________________________________________ 

Σύνοδος κορυφής ΕΕ-Ιαπωνίας: μια ιστορική στιγμή για το εμπόριο και τη συνεργασία 

Βρυξέλλες, 17 Ιουλίου 2018 

Η 25η σύνοδος κορυφής ΕΕ-Ιαπωνίας πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουλίου στο Τόκιο. Κατά τη 
σύνοδο κορυφής, οι ηγέτες υπέγραψαν δύο ιστορικές συμφωνίες, τη συμφωνία στρατηγικής 
εταιρικής σχέσης και τη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης, με τις οποίες ενισχύονται 
σημαντικά οι διμερείς σχέσεις. 

Ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και ο Ντόναλντ Τουσκ, πρόεδρος 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, εκπροσώπησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση στη σύνοδο κορυφής. Την 
Ιαπωνία εκπροσώπησε ο πρωθυπουργός της Σίνζο Άμπε. Συμμετείχε επίσης ο αντιπρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για την Απασχόληση, την Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και την 
Ανταγωνιστικότητα, Γίρκι Κάταϊνεν. Οι ηγέτες της ΕΕ εξέφρασαν τα συλλυπητήριά του στον λαό 
της Ιαπωνίας για τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που έπληξαν τη δυτική Ιαπωνία και 
προσέφεραν την υποστήριξή τους προς τον πρωθυπουργό, ώστε να βοηθήσουν με κάθε δυνατό 
τρόπο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4504_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Δικτυακός τόπος της συνόδου κορυφής ΕΕ-Ιαπωνίας 
Ενημερωτικό δελτίο: Σχέσεις ΕΕ-Ιαπωνίας, ενημερωτικό δελτίο 
Κοινή δήλωση της 25ης συνόδου κορυφής ΕΕ-Ιαπωνίας 
Παρατηρήσεις του προέδρου Ζαν Κλοντ Γιούνκερ στη συνέντευξη τύπου μετά την 25η σύνοδο 
κορυφής ΕΕ-Ιαπωνίας 
Ενημερωτικό δελτίο: Συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης 
Δελτίο Τύπου: Η ΕΕ και η Ιαπωνία υπογράφουν συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης 
Ενημερωτικό δελτίο: Συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης 
Δικτυακός τόπος της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης 
Κοινή δήλωση Haruhi Kumazawa, επιτρόπου προστασίας των πληροφοριών προσωπικού 
χαρακτήρα της Ιαπωνίας και της Βέρα Γιούροβα, επιτρόπου Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και 
Ισότητας των Φύλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Δελτίο Τύπου: Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιαπωνία συμφώνησαν να δημιουργήσουν τον 
μεγαλύτερο χώρο ασφαλούς ροής δεδομένων στον κόσμο 
Ενημερωτικό σημείωμα: Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την απόφαση περί επάρκειας της 
Ιαπωνίας 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4501_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4503_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4503_en.htm
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4504_el.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2018/07/17/japan/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/48463/eu-japan-relations_en
http://www.consilium.europa.eu/media/36196/180717-final-joint-summit-statement.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-4550_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-4550_en.htm
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/48461/eu-japan-strategic-partnership-agreement_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4526_en.htm
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/48464/economic-partnership-agreement_en
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4548_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4548_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4548_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4501_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4501_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4503_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4503_en.htm
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Υποστήριξη για την εφαρμογή των συμφωνιών οικονομικής και στρατηγικής εταιρικής σχέσης στο 
πλαίσιο του μέσου εταιρικής σχέσης 
Δικτυακός τόπος της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιαπωνία 
________________________________________________________________________________ 

Η ΕΕ και η Ιαπωνία υπογράφουν συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης 

Tokyo, 17 Ιουλίου 2018 

Στη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Ιαπωνίας στο Τόκιο, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζαν-
Κλοντ Γιούνκερ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κ. Ντόναλντ Τουσκ, και ο 
πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, κ. Σίνζο Άμπε, υπέγραψαν σήμερα τη συμφωνία οικονομικής 
εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) ΕΕ-Ιαπωνίας. 

Η εμπορική συμφωνία είναι η μεγαλύτερη που έχει ποτέ διαπραγματευτεί η ΕΕ και θα 
δημιουργήσει μια ζώνη ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών που θα καλύπτει πάνω από 600 
εκατομμύρια ανθρώπους. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4526_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ιστοσελίδα της ΣΟΕΣ ΕΕ-Ιαπωνίας, που περιλαμβάνει ενημερωτικά δελτία, νομικά κείμενα και 
μαρτυρίες εξαγωγέων 
Το εμπόριο ΕΕ-Ιαπωνίας στην πόλη σας — μικρές και μεγάλες πόλεις εξαγωγής σε όλη την 
Ευρώπη 
________________________________________________________________________________ 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι αρχές προστασίας των καταναλωτών της ΕΕ δημοσιεύουν την 
τελική αξιολόγηση του διαλόγου με τη Volkswagen 

Βρυξέλλες, 17 Ιουλίου 2018 

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές αρχές προστασίας των καταναλωτών στην ΕΕ 
δημοσίευσαν τα συμπεράσματά τους σχετικά με τα 8,5 εκατομμύρια ανακλήσεις αυτοκινήτων 
που πραγματοποιήθηκαν στην Ένωση από τον όμιλο Volkswagen μετά το σκάνδαλο «dieselgate». 

Οι προσπάθειες του ομίλου VW να καταστήσει το σχέδιο ανακλήσεων πιο αξιόπιστο και η 
σημαντική βελτίωση των πληροφοριών που παρέχονται στους καταναλωτές πρέπει να 
επιδοκιμαστούν. Το ποσοστό επισκευής αγγίζει πλέον το 80 % και ο όμιλος έχει δεσμευτεί να 
συνεχίσει τη δωρεάν αναβάθμιση και τη σχετική de facto εγγύηση επιδιόρθωσης των 
προβλημάτων που θα προκύψουν μετά την αναβάθμιση έως το τέλος του 2020. Ωστόσο, η 
Επιτροπή και οι αρχές προστασίας των καταναλωτών εκφράζουν απογοήτευση για το γεγονός ότι 
η εταιρεία δεν παρείχε πλήρη και σαφή εγγύηση για την περίπτωση προβλημάτων μετά την 
επισκευή. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4549_el.pdf 
 

http://ec.europa.eu/dgs/fpi/announcements/news/20180717_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/fpi/announcements/news/20180717_en.htm
https://eeas.europa.eu/delegations/japan_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4526_el.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/eu-japan-in-your-town/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4549_el.pdf
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Περισσότερες πληροφορίες 
Συμπεράσματα στην υπόθεση Volkswagen 
________________________________________________________________________________ 

Το σχέδιο Juncker υπερβαίνει τον αρχικό επενδυτικό στόχο των 315 δισ. EUR 

Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2018 

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) έχει κινητοποιήσει 335 δισ. EUR 
πρόσθετων επενδύσεων σε όλη την ΕΕ από τον Ιούλιο του 2015. Το σχέδιο Γιούνκερ έχει σαφή 
αντίκτυπο στην οικονομία της ΕΕ και έφερε επανάσταση στον τρόπο χρηματοδότησης της 
καινοτομίας στην Ευρώπη. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) τήρησαν τις δεσμεύσεις 
τους για κινητοποίηση 315 δισ. EUR σε πρόσθετες επενδύσεις στο πλαίσιο του Επενδυτικού 
Σχεδίου για την Ευρώπη, του σχεδίου Γιούνκερ. Με την υποστήριξη της εγγύησης του 
προϋπολογισμού από την Ευρωπαϊκή Ένωση και των ιδίων πόρων από τον όμιλο ΕΤΕπ, 
εγκρίθηκαν 898 δράσεις, που αναμένεται να προσελκύσουν επενδύσεις ύψους 335 δισ. EUR στα 
28 κράτη μέλη της ΕΕ. Το ποσό αυτό υπερβαίνει τον αρχικό στόχο των 315 δισ. EUR που έχει τεθεί 
το 2015, όταν ξεκίνησε το ΕΤΣΕ, συμβάλλοντας στη γεφύρωση του επενδυτικού κενού που είχε 
προκύψει από τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση. 700.000 μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις αναμένεται να ωφεληθούν από τη βελτιωμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση. 
Δεδομένης της επιτυχίας του ΕΤΣΕ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
συμφώνησαν πέρυσι να παραταθεί η διάρκεια και να αυξηθεί η χρηματοδοτική του ικανότητα 
του σε 500 δισ. EUR έως τα τέλη του 2020. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4469_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Το σχέδιο Juncker φθάνει τον επενδυτικό στόχο των 315 δισ. EUR - Ενημερωτικό δελτίο 
Ενημερωτικά δελτία ανά χώρα και κλάδο 
Πλήρης κατάλογος των έργων του ΕΤΣΕ από την ΕΤΕπ 
Δικτυακός τόπος του Σχεδίου Γιούνκερ 
Ακολουθήστε την ΕΤΕπ στο Twitter: @EIB 
Ακολουθήστε το InvestEU στο Twitter: #InvestEU      
________________________________________________________________________________ 

Ελευθέρωση των θεωρήσεων: η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι το Κοσσυφοπέδιο πληροί όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια αξιολόγησης 

Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2018 

Σήμερα, η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι το Κοσσυφοπέδιο έχει εκπληρώσει τις δύο απαιτήσεις που 
απέμεναν για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων —την κύρωση της συμφωνίας 
οριοθέτησης των συνόρων με το Μαυροβούνιο και ένα ενισχυμένο ιστορικό επιδόσεων στην 
καταπολέμηση της εγκληματικότητας και της διαφθοράς— και κατά συνέπεια πληροί όλα τα 
κριτήρια αξιολόγησης που ορίζονται στον χάρτη πορείας για την ελευθέρωση του καθεστώτος 
θεωρήσεων. Τον Μάιο του 2016, η Επιτροπή πρότεινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-protection/coordinated-actions_el#volkswagen
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_el
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3222_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3207_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4469_el.pdf
https://ec.europa.eu/commission/files/factsheet-juncker-plan-reaches-eu315-billion-investment-target_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results_en
http://www.eib.org/efsi/efsi-projects/index.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_el
https://twitter.com/EIB
https://twitter.com/search?q=investEU&src=typd
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-605_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-605_en.htm
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Συμβούλιο να επιτραπεί στους πολίτες του Κοσσυφοπεδίου να ταξιδεύουν στην ΕΕ χωρίς 
υποχρέωση θεώρησης, με την προϋπόθεση της εκπλήρωσης των δύο απαιτήσεων πριν από την 
έγκριση της πρότασης. Η Επιτροπή καλεί τώρα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να 
προχωρήσουν προς την έγκριση της πρότασης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4562_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Έκθεση σχετικά με την ενημέρωση για την εφαρμογή από το Κοσσυφοπέδιο των εναπομενόντων 
κριτηρίων αξιολόγησης του χάρτη πορείας για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων 

 Παραρτήματα της έκθεσης σχετικά με την ενημέρωση για την εφαρμογή από το 
Κοσσυφοπέδιο των εναπομενόντων κριτηρίων αξιολόγησης του χάρτη πορείας για την 
ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων 

Κοινή δήλωση: σχετικά με την κύρωση της συμφωνίας οριοθέτησης των συνόρων μεταξύ 
Κοσσυφοπεδίου και Μαυροβουνίου 
Δελτίο Τύπου: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση 
θεώρησης για τους πολίτες του Κοσσυφοπεδίου 
Δελτίο Τύπου: Η Επιτροπή εκδίδει την τελική έκθεση για την ελευθέρωση του καθεστώτος των 
θεωρήσεων για το Κοσσυφοπέδιο 
Τέταρτη έκθεση για την πρόοδο που έχει σημειώσει το Κοσσυφοπέδιο σχετικά με την εκπλήρωση 
των απαιτήσεων του χάρτη πορείας για την απελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων 
Πρόταση για τη μεταφορά του Κοσσυφοπεδίου στον κατάλογο των χωρών που απαλλάσσονται 
από την υποχρέωση θεώρησης για βραχεία διαμονή στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

Εμπόριο: Η Επιτροπή επιβάλλει προσωρινά μέτρα διασφάλισης στις εισαγωγές προϊόντων 
χάλυβα 

Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2018 

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει την επιβολή προσωρινών μέτρων διασφάλισης στις 
εισαγωγές ορισμένων προϊόντων χάλυβα. 

Τα μέτρα αυτά θα αντιμετωπίσουν την εκτροπή του χάλυβα από άλλες χώρες στην αγορά της ΕΕ 
ως αποτέλεσμα των δασμών που επιβλήθηκαν πρόσφατα από τις ΗΠΑ. Τα μέτρα διασφάλισης θα 
τεθούν σε ισχύ στις 19 Ιουλίου. Οι παραδοσιακές εισαγωγές προϊόντων χάλυβα δεν θα 
επηρεαστούν. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4563_el.pdf 
 

Για περισσότερες πληροφορίες 
Κανονισμός για την επιβολή διασφαλίσεων 
________________________________________________________________________________ 

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: η Επιτροπή καταχωρίζει την πρωτοβουλία με τίτλο 
«Σταματήστε την ασιτία του 8 % του ευρωπαϊκού πληθυσμού!» 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4562_el.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180718_com-2018-543-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180718_com-2018-543-report-annex_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-2343_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1626_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6369_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160504/fourth_progress_report_on_kosovo_visa_liberalisation_roadmap_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160504/fourth_progress_report_on_kosovo_visa_liberalisation_roadmap_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160504/kosovo_proposal_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160504/kosovo_proposal_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4563_el.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1531990246557&uri=CELEX:32018R1013
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Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2018 

Το Σώμα των Επιτρόπων αποφάσισε σήμερα να καταχωρίσει μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία 
πολιτών με τίτλο «Σταματήστε την ασιτία του 8 % του ευρωπαϊκού πληθυσμού». 

Οι αναφερόμενοι στόχοι της προτεινόμενης πρωτοβουλίας πολιτών είναι «να ωθήσει τις 
κυβερνήσεις να ασχοληθούν επειγόντως με το πρόβλημα της πείνας» και «να τονίσει ότι η ευθύνη 
για την εξάλειψη του προβλήματος εναπόκειται στις κυβερνήσεις». Οι διοργανωτές της 
πρωτοβουλίας έχουν καθορίσει έναν λεπτομερή κατάλογο δράσεων για τις οποίες καλούν την 
Επιτροπή να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις. Σε αυτές συγκαταλέγονται δράσεις όπως η 
δημιουργία ενός προγράμματος για την παροχή κουπονιών τροφίμων και η μεταρρύθμιση των 
γεωργικών αγορών παραγώγων, καθώς και ένα νέο σύστημα ταξινόμησης για τα απορρίμματα 
τροφίμων με συναφείς στόχους και κανόνες επεξεργασίας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4565_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Πλήρες κείμενο της προτεινόμενης Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών «Σταματήστε την ασιτία»  
Άλλες Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών που βρίσκονται στο στάδιο της συγκέντρωσης 
υπογραφών 
Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών 
Κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών 
Κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών 
 
Παράρτημα — Βασικές προτάσεις της πρωτοβουλίας «Σταματήστε την ασιτία» 
Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας εξέθεσαν τα λεπτομερή αιτήματα για την ανάληψη δράσεων 
που επιδιώκουν από την Επιτροπή στην πρότασή τους, η οποία είναι προσβάσιμη ηλεκτρονικά 
εδώ. Τα αιτήματα κατανέμονται σε πέντε κατηγορίες: 

1. Να εξαλειφθεί η νοοτροπία των απορριμμάτων γεγονός που θα αποφέρει 44 εκατομμύρια 
τόνους τροφίμων εντός δύο ετών. 

2. Να εφαρμοστεί ένας φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών που θα αποφέρει 30 
δισ. ευρώ ετησίως. 

3. Το πρόβλημα της πείνας θα πρέπει να επιλυθεί από τις δημόσιες αρχές και όχι από 
φιλανθρωπικές οργανώσεις. 

4. Πρόταση σχετικά με την κερδοσκοπία στον τομέα των τροφίμων. 
5. Ποιοτική πρόταση 

________________________________________________________________________________ 

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: η Επιτροπή καταχωρίζει την πρωτοβουλία με τίτλο 
«Μόνιμη Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 

Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2018 

Το Σώμα των Επιτρόπων αποφάσισε σήμερα να καταχωρίσει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 
Πολιτών με τίτλο «Μόνιμη Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 
Ο κύριος στόχος της προτεινόμενης πρωτοβουλίας είναι να διασφαλιστεί ότι η ευρωπαϊκή 
ιθαγένεια και τα δικαιώματα που συνδέονται με αυτή δεν μπορούν να απολεσθούν, αφ' ής 
στιγμής έχουν αποκτηθεί.Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας αναφέρονται ιδίως στην περίπτωση 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4565_el.pdf
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/2018/000002
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2015/000005
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2015/000005
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R0211-20131008&from=EL
https://ec.europa.eu/collab-eci
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/2018/000002
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του Brexit και τη μελλοντική απώλεια της ιθαγένειας της ΕΕ και των δικαιωμάτων των πολιτών 
του Ηνωμένου Βασιλείου. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4566_el.pdf 
 

Περισσότερες πληροφορίες 
Πλήρες κείμενο της προτεινόμενης Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών με τίτλο «Μόνιμη 
Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης» («Permanent European Union Citizenship») 
Άλλες Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες Πολιτών που βρίσκονται στο στάδιο της συγκέντρωσης 
υπογραφών 
Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών 
Κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών 
Φόρουμ για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών 
________________________________________________________________________________ 

Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή: συμφωνία επιχειρησιακής συνεργασίας με την 
πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 

Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2018 

Σήμερα ο Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος και ο κ. Oliver Spasovski, Υπουργός 
Εσωτερικών της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, μονογράφησαν το σχέδιο 
συμφωνίας περί καθεστώτος που θα επιτρέψει σε ομάδες από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής να τοποθετηθούν στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία 
της Μακεδονίας. Μόλις τεθεί σε ισχύ, η συμφωνία θα επιτρέπει στον Οργανισμό να εκτελεί 
κοινές επιχειρήσεις με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και στο 
εσωτερικό της, ειδικά σε περίπτωση αιφνίδιων μεταναστευτικών προκλήσεων. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4567_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ιστότοπος: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής 
Ιστότοπος: ΓΔ HOME 
________________________________________________________________________________ 

Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή επιβάλλει πρόστιμο ύψους 4.34 δισ. EUR στη Google 
για παράνομες πρακτικές όσον αφορά τις κινητές συσκευές Android με σκοπό να ενισχύσει την 
δεσπόζουσα θέση της μηχανής αναζήτησης της Google 

Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2018 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο ύψους 4.34 δισ. EUR στη Google για παράβαση των 
αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ. Από το 2011, η Google έχει επιβάλει παράνομους 
περιορισμούς σε κατασκευαστές συσκευών Android και φορείς εκμετάλλευσης δικτύων κινητών 
επικοινωνιών, με σκοπό να εδραιώσει τη δεσπόζουσα θέση της στη γενική διαδικτυακή 
αναζήτηση. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4566_el.pdf
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/2018/000003
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/open/details/2018/000003
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2015/000005?lg=el
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/ongoing/details/2015/000005?lg=el
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=el
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/El/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R0211-20131008&from=El
https://ec.europa.eu/collab-eci
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4567_el.pdf
https://frontex.europa.eu/
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration_en
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Η Google πρέπει πλέον να θέσει οριστικά τέλος σε αυτήν την πρακτική εντός 90 ημερών, 
ειδάλλως θα της επιβληθούν χρηματικές ποινές ύψους έως και 5 % του μέσου ημερήσιου 
παγκόσμιου κύκλου εργασιών της Alphabet, μητρικής εταιρείας της Google. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4581_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες γι' αυτήν την έρευνα είναι διαθέσιμες στο δημόσιο μητρώο 
υποθέσεων μητρώο υποθέσεων του ιστότοπου της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό, με αριθμό 
υπόθεσης 4009940099. 
________________________________________________________________________________ 

Δέσμη παραβάσεων Ιουλίου: κυριότερες αποφάσεις 

Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2018 

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή («Επιτροπή»), στη μηνιαία της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις 
παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις 
υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου. Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν 
διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής 
εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων. 

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω 
ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 80 
υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να 
χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το 
πλήρες MEMO/12/12. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις αποφάσεις που 
ελήφθησαν, βλ. το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4486_el.pdf 
________________________________________________________________________________ 

Παραβάσεις: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα, την Ιρλανδία και τη Ρουμανία 
στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μη εφαρμογή των κανόνων κατά της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2018 

Σήμερα, η Επιτροπή παρέπεμψε την Ελλάδα και τη Ρουμανία στο Δικαστήριο της ΕΕ για μη 
μεταφορά της 4ης οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες στο εθνικό τους δίκαιο. 

Η Ιρλανδία έθεσε σε εφαρμογή ένα πολύ μικρό μόλις μέρος των κανόνων και, ως εκ τούτου, 
παραπέμφθηκε και αυτή στο Δικαστήριο της ΕΕ. Η Επιτροπή πρότεινε να επιβάλει το Δικαστήριο 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4581_el.pdf
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_40099
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-12_el.htm
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?lang_code=el
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4486_el.pdf
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κατ' αποκοπή ποσό και ημερήσιες χρηματικές ποινές μέχρις ότου οι τρεις χώρες λάβουν τα 
αναγκαία μέτρα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4491_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
4η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 
κανονισμός για τις μεταφορές χρηματικών ποσών  
- Έκθεση υπερεθνικής εκτίμησης των κινδύνων 
- Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής για τις μονάδες χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών 
- 5η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και ενημερωτικό δελτίο 
- Για τις κυριότερες αποφάσεις σχετικά με τη δέσμη παραβάσεων του Ιουλίου του 2018, βλ. το 
πλήρες MEMO/18/4486 
- Για τη γενική διαδικασία επί παραβάσει, βλ. MEMO/12/12 
- Για την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει 
________________________________________________________________________________ 

Ένωση Κεφαλαιαγορών: η Επιτροπή παρέχει οδηγίες για την προστασία των διασυνοριακών 
επενδύσεων στην ΕΕ 

Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2018 

Η Επιτροπή εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές για να βοηθήσει τους επενδυτές της ΕΕ να 
επικαλούνται τα δικαιώματά τους ενώπιον των εθνικών διοικητικών υπηρεσιών και δικαστηρίων, 
καθώς και για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να προστατεύουν το δημόσιο συμφέρον σύμφωνα με 
το δίκαιο της ΕΕ. 

Η ανακοίνωση αποσκοπεί στην ενίσχυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τους επενδυτές 
της ΕΕ. Αυτό αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για τη στήριξη περισσότερων επενδύσεων στην 
ενιαία αγορά της ΕΕ. Το δίκαιο της Ένωσης δεν επιλύει όλα τα προβλήματα που ενδέχεται να 
αντιμετωπίσουν οι επενδυτές κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους. Ωστόσο, η ανακοίνωση 
διευκρινίζει ότι το δίκαιο της ΕΕ προστατεύει τα δικαιώματα των επενδυτών της ΕΕ και οι 
επενδυτές μπορούν να διεκδικούν τα δικαιώματα αυτά ενώπιον των εθνικών διοικητικών 
υπηρεσιών και δικαστηρίων. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4528_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου 
Ερωτήσεις και Απαντήσεις  
Σύνδεσμος για την ανακοίνωση 
________________________________________________________________________________ 

Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου (Brexit): Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει ανακοίνωση 
σχετικά με την προετοιμασία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4491_el.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_141_R_0003&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=celex%3A32015R0847
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=81272
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=81272
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=81272
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32018L0843
http://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?action=display&doc_id=48935
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4486_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-12_el.htm
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/applying-eu-law/infringement-procedure_el
http://ec.europa.eu/info/publications/180719-communication-capital-movements_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4528_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4528_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4529_en.htm
http://ec.europa.eu/info/publications/180719-communication-capital-movements_en
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Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2018 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση στην οποία περιγράφονται οι εν εξελίξει 
εργασίες προετοιμασίας για όλα τα αποτελέσματα της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Στις 30 Μαρτίου 2019, το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα 
καταστεί τρίτη χώρα. Η εξέλιξη αυτή θα έχει συνέπειες για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις 
διοικήσεις, τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο όσο και στην ΕΕ. Αυτές οι συνέπειες ποικίλλουν: από τους 
νέους ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ με το Ηνωμένο Βασίλειο, έως την ισχύ των αδειών, 
πιστοποιητικών και εγκρίσεων που εκδίδονται στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και τους 
διαφορετικούς κανόνες για τις διαβιβάσεις δεδομένων. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4545_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
- Κείμενο της ανακοίνωσης 
- Κατάλογος εκκρεμών νομοθετικών πρωτοβουλιών σχετικά με την «ετοιμότητα» 
- Ο ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Brexit (συμπερ. «Ανακοινώσεις ετοιμότητας για 
το Brexit») 
- Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (άρθρο 50) - Συμπεράσματα της 29ης Ιουνίου 2018 
- Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (άρθρο 50) - Προσανατολισμοί σχετικά με το πλαίσιο των μελλοντικών 
σχέσεων ΕΕ-ΗΒ (23 Μαρτίου 2018) 
________________________________________________________________________________ 

Δήλωση του Επιτρόπου ανθρωπιστικής βοήθειας και διαχείρισης κρίσεων κ. Χρήστου 
Στυλιανίδη για τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Ελλάδα 

Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2018 

Σήμερα είναι ημέρα μεγάλης θλίψης για την Ελλάδα και για ολόκληρη την Ευρώπη. 
Η ΕΕ βρίσκεται στο πλευρό του ελληνικού λαού αλληλέγγυα τούτη τη δύσκολη στιγμή. 
Θα ήθελα να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και στους φίλους των θυμάτων των 
καταστροφικών πυρκαγιών που στοίχισαν τόσο πόνο και ανθρώπινες ζωές. 
Όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος κ. Γιούνκερ στην επιστολή του, θα ταξιδέψω στην Αθήνα σήμερα 
για να συναντήσω τις ελληνικές αρχές πολιτικής προστασίας και να συντονίσω τη βοήθεια της ΕΕ, 
η οποία έχει ήδη δρομολογηθεί. 
Μίλησα με τον Πρωθυπουργό κ. Τσίπρα χθες, με τον οποίο βρίσκομαι διαρκώς σε επαφή 
προκειμένου να προσφέρουμε την πλήρη στήριξη της Επιτροπής στις ελληνικές αρχές και στον 
ελληνικό λαό. 
Θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω την Κύπρο, την Ισπανία και τη Βουλγαρία που προσέφεραν 
αμέσως συγκεκριμένη συνδρομή μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας: 
αεροσκάφη, πυροσβέστες, γιατρούς και οχήματα. 
Μαζί καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια νυχθημερόν, για να συνδράμουμε τους πρώτους 
παρεμβαίνοντες και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που εργάζονται ακούραστα για να 
βοηθήσουν όσους το χρειάζονται. 
 
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4662_el.pdf 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4545_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/preparing-withdrawal-united-kingdom-european-union-30-march-2019_en
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/legislative-initiatives_en
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness_en
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en
https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en
http://www.consilium.europa.eu/media/35966/29-euco-art50-conclusions-en.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-20001-2018-INIT/el/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/XT-20001-2018-INIT/el/pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4662_el.pdf
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Περισσότερες πληροφορίες 
Επιστολή του Προέδρου Γιούνκερ 
Ενημερωτικό δελτίο για τις δασικές πυρκαγιές 
Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ 
Κέντρο συντονισμού αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών (ΚΣΑΕΑ) 
Φωτογραφίες και αρχεία βίντεο του ΚΣΑΕΑ 
________________________________________________________________________________ 

Επιστολή από τον Πρόεδρο Jean-Claude Juncker προς τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα 

Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2018 

Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Claude Juncker έγραψε στον Πρωθυπουργό της 
Ελλάδας Αλέξη Τσίπρα για να εκφράσει τα συλλυπητήρια του  για την απώλεια ανθρώπινων ζωών 
στις πυρκαγιές στη χώρα: 
 
Αξιότιμε κε Πρωθυπουργέ, 
Με βαριά καρδιά έχω μάθει ότι πολλοί άνθρωποι έχασαν τραγικά τις ζωές τους σε καταστροφικές 
πυρκαγιές στην Αθήνα. 
Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα ήθελα να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις 
οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων. 
Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, στεκόμαστε στο πλευρό του ελληνικού λαού και των αρχών και 
συγχαίρω τις ακούραστες και θαρραλέες προσπάθειες των ομάδων έκτακτης ανάγκης. 
Θα γίνει ό, τι είναι δυνατό για να προσφέρουμε βοήθεια σήμερα, αύριο και για όσο διάστημα 
χρειαστεί. 
Ζήτησα από το Χρήστο Στυλιανίδη, Επίτροπο Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων, 
να έρθει σε άμεση επαφή με τις ελληνικές αρχές πολιτικής προστασίας και με ενημερώνει ότι έχει 
κινητοποιηθεί βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων αεροπλάνων και πυροσβεστικών ομάδων. Ο 
Επίτροπος ταξιδεύει σήμερα στην Αθήνα. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τα κράτη μέλη που 
προσέφεραν βοήθεια για τη συνεχιζόμενη αλληλεγγύη τους στον τομέα αυτό. 
 
Με εκτίμηση, 
Jean-Claude JUNCKER 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4663_el.pdf 
________________________________________________________________________________ 

Διαχείριση της μετανάστευσης: η Επιτροπή αναπτύσσει τις ιδέες σχετικά με την αποβίβαση και 
τα ελεγχόμενα κέντρα 

Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2018 

Μετά την έκκληση που απηύθυναν οι ηγέτες της ΕΕ στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου, η 
Επιτροπή αναπτύσσει σήμερα τις ιδέες σχετικά με τη δημιουργία ελεγχόμενων κέντρων, καθώς 
και τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν για να βελτιωθεί η πλαισίωση των 
μεταναστών που αποβιβάζονται στην ΕΕ, και παρουσιάζει τις γενικές γραμμές της πιθανής 
μελλοντικής συμφωνίας με τρίτες χώρες σχετικά με τις περιφερειακές ρυθμίσεις για την 
αποβίβαση. Οι περιφερειακές ρυθμίσεις για την αποβίβαση θα λειτουργούν σε συντονισμό με 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4663_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5411_en.htm
http://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
http://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-response-coordination-centre-ercc_en
https://ec.europa.eu/avservices/photo/photoByReportage.cfm?sitelang=en&ref=035164
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I140520
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4663_el.pdf
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την ανάπτυξη ελεγχόμενων κέντρων στην ΕΕ: οι δύο ιδέες από κοινού αναμένεται να 
εξασφαλίσουν μια πραγματικά επιμερισμένη περιφερειακή ευθύνη ως απάντηση στις σύνθετες 
προκλήσεις της μετανάστευσης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4629_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ανεπίσημο έγγραφο σχετικά με τα «ελεγχόμενα κέντρα» στην ΕΕ 
Ανεπίσημο έγγραφο σχετικά με τις περιφερειακές ρυθμίσεις αποβίβασης 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τα «ελεγχόμενα κέντρα» στην ΕΕ 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τις περιφερειακές ρυθμίσεις αποβίβασης 
Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 28 Ιουνίου 2018 

________________________________________________________________________________ 

Διάστημα: 26 δορυφόροι του Galileo τώρα σε τροχιά για βελτιωμένο σήμα δορυφορικής 
πλοήγησης της ΕΕ 

Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2018 

Σήμερα, τέσσερις ακόμη δορυφόροι του Galileo εκτοξεύτηκαν με επιτυχία από το ευρωπαϊκό 
διαστημοδρόμιο της γαλλικής Γουιάνας μέσω του ευρωπαϊκού πυραύλου Ariane-5. Με μια 
συστοιχία από 26 πλέον δορυφόρους, το παγκόσμιο σύστημα δορυφορικής πλοήγησης της ΕΕ θα 
εκπέμπει ακριβέστερο σήμα για μεγάλο εύρος πολύτιμων υπηρεσιών. 

Το σύστημα Galileo παρέχει υπηρεσίες εντοπισμού θέσης και χρονοπροσδιορισμού σε περίπου 
400 εκατομμύρια χρήστες από τον Δεκέμβριο του 2016. Με τη σημερινή εκτόξευση των 
δορυφόρων πλησιάζουμε στον στόχο του 2020, χρονιά κατά την οποία θα πρέπει να υπάρχει 
πλήρης επιχειρησιακή ικανότητα. Το Galileo θα είναι, με ακρίβεια-ρεκόρ 20 εκατοστών, το πιο 
επακριβές δορυφορικό σύστημα πλοήγησης στον κόσμο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4603_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  
Δελτίο Τύπου (Ιούνιος 2018): Προϋπολογισμός της ΕΕ: διαστημικό πρόγραμμα ύψους 16 δισ. 
ευρώ για την ενίσχυση του ηγετικού ρόλου της ΕΕ μετά το 2020  
Ερωτήσεις και απαντήσεις (Ιούνιος2018): Το νέο διαστημικό πρόγραμμα της ΕΕ  
Ενημερωτικό δελτίο: To νέο διαστημικό πρόγραμμα της ΕΕ με μια ματιά (Ιούνιος 2018) 
Ενημερωτικό δελτίο: Διαστημική πολιτική της ΕΕ 
Διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη (Οκτώβριος 2016) 
Οπτικοακουστικό υλικό 
________________________________________________________________________________ 

Δήλωση της Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής κ. Κορίνα Κρέτσου 

Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2018 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4629_el.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180724_non-paper-controlled-centres-eu-member-states_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180724_non-paper-regional-disembarkation-arrangements_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/publications/migration-follow-european-council-conclusions-28-june-2018_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/migration-follow-european-council-conclusions-28-june-2018_en
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/06/29/20180628-euco-conclusions-final/pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4366_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4603_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4022_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4022_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4023_el.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-june2018-space-policy_el.pdf
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26161/attachments/1/translations/en/renditions/native
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3530_el.htm
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I127810
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 «Βρισκόμαστε στο πλευρό του ελληνικού λαού τούτες τις δύσκολες ώρες. Είμαστε σε διαρκή 
διάλογο με τις ελληνικές αρχές και, μέσω των υπηρεσιών της ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής, 
παρέχουμε την αναγκαία συνδρομή ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία πρόσβασης στο Ταμείο 
Αλληλεγγύης της ΕΕ (ΤΑΕΕ). Επί του παρόντος, οι ελληνικές αρχές προβαίνουν σε εκτίμηση των 
ζημιών που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές, βάσει της οποίας θα απευθύνουν την αίτηση για το 
ΤΑΕΕ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αμέσως μόλις πληρωθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την 
πρόσβαση στο εν λόγω ταμείο, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να καταβληθεί 
μια προκαταβολή το συντομότερο δυνατό. 

Επιπλέον, αφότου πληρωθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την πρόσβαση στο ΤΑΕΕ, η 
Ελλάδα θα έχει επίσης τη δυνατότητα να επωφεληθεί από ποσοστό συγχρηματοδότησης 95 % για 
έργα ανασυγκρότησης χρηματοδοτούμενα στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Τέλος, και εξίσου 
σημαντικό, όπως έχω ήδη γράψει στον Πρωθυπουργό κ. Τσίπρα και στον Υπουργό κ. Χαρίτση, 
τόσο εγώ όσο και οι υπηρεσίες μου, είμαστε έτοιμοι να αλλάξουμε τα επιχειρησιακά 
προγράμματα που αφορούν την Ελλάδα στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, κατόπιν αιτήματος 
των ελληνικών αρχών. Αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να τροποποιήσουμε τη χρήση των 
ευρωπαϊκών κονδυλίων και να αναζωογονήσουμε την οικονομική δραστηριότητα στις 
πληττόμενες περιοχές». 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4722_el.pdf 
________________________________________________________________________________ 

Ασκήστε τα νέα ψηφιακά δικαιώματά σας σε ολόκληρη την Ευρώπη κατά τις καλοκαιρινές 
διακοπές σας 

Βρυξέλλες, 27 Ιουλίου 2018 

Αυτό το καλοκαίρι, οι Ευρωπαίοι πολίτες θα απολαμβάνουν περισσότερα ψηφιακά δικαιώματα 
από ό, τι στο παρελθόν. Μετά την κατάργηση των τελών περιαγωγής σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση πέρυσι, οι παραθεριστές μπορούν να ταξιδέψουν με τις διαδικτυακές τους συνδρομές σε 
τηλεόραση, ταινίες, αθλητικές μεταδόσεις, μουσική ή ηλεκτρονικά βιβλία, χωρίς εμπόδια ούτε 
αυξήσεις τιμών. Επιπλέον, οι πάντες σε όλη την Ευρώπη μπορούν να απολαμβάνουν κανόνες 
προστασίας των δεδομένων παγκόσμιας εμβέλειας που εξασφαλίζουν ότι όλοι οι Ευρωπαίοι θα 
έχουν καλύτερο έλεγχο επί των προσωπικών τους δεδομένων. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4681_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ψηφιακή ενιαία αγορά 
Ενημερωτικό δελτίο: Μια ψηφιακή ενιαία αγορά προς όφελος όλων των Ευρωπαίων 
Ενημερωτικό δελτίο: Δημιουργία ψηφιακής ενιαίας αγοράς - οι δράσεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής από το 2015 
Ενημερωτικό δελτίο: Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το μέλλον – ψηφιακός μετασχηματισμός 
2021-2027 
Προστασία των δεδομένων – οφέλη για τους πολίτες 
Δημοσίευση στο ιστολόγιο του αντιπροέδρου Άνσιπ: Προετοιμασία για το καλοκαίρι στην 
Ευρώπη με περισσότερη ψηφιακή ελευθερία 
________________________________________________________________________________ 

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4722_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4681_el.pdf
https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-single-market-benefit-all-europeans
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/creating-digital-single-market-european-commission-actions-2015
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/creating-digital-single-market-european-commission-actions-2015
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-june2018-digital-transformation_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-june2018-digital-transformation_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/data-protection-factsheet-citizens_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/ansip/blog/getting-ready-summer-europe-more-digital-freedom_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/ansip/blog/getting-ready-summer-europe-more-digital-freedom_en
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και για τα 28 κράτη μέλη : 00 800 6 7 8 9 10 11 
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ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ http://europa.eu/ 

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

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

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

ΓΡΑΦΕΙΟ 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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