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1. Δίκαιη φορολόγηση: Από σήμερα αρχίζει να εφαρμόζεται το νέο σύστημα της ΕΕ για την 
επίλυση των φορολογικών διαφορών μεταξύ των κρατών μελών. 
 

2. Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών: η Επιτροπή καταχωρίζει τρεις νέες πρωτοβουλίες και 
κρίνει μία άλλη ως απαράδεκτη. 
 

3. Η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι κατά το παρόν στάδιο δεν συντρέχει πλέον 
λόγος κίνησης της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος έναντι της Ιταλίας. 
 

4. Συμμόρφωση των κρατών μελών με το δίκαιο της ΕΕ το 2018: οι προσπάθειες αποδίδουν, 
αλλά απαιτούνται ακόμη βελτιώσεις. 
 

5. Εξέλιξη της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων στην Ευρώπη: Η ανασκόπηση 
του 2019 δείχνει ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μπορεί να αποτελέσει 
κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και την απασχόληση. 
 

6. Σύνοδος κορυφής των Δυτικών Βαλκανίων στο Πόζναν: ενίσχυση των δεσμών εντός της 
περιοχής και με την ΕΕ. 
 

7. Δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» 

σχετικά με τις τηλεπικοινωνίες: 25 εκατ. ευρώ για την προώθηση της διασυνοριακής 

ψηφιακής υποδομής. 

 

8. Αντιμετώπιση του καρκίνου : Η ΕΕ επενδύει 35 εκατ. ευρώ στην ανάπτυξη λύσεων τεχνητής 

νοημοσύνης για πρόληψη. 

 

9. Θερινές οικονομικές προβλέψεις 2019: η ανάπτυξη επισκιάζεται από εξωτερικούς 
παράγοντες. 
 

10. Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας: η Επιτροπή προτείνει στρατηγική για 
την περίοδο 2021-2027. 
 

http://europedirect.cci-ioannina.gr/
file:///C:/Users/ΔΗΜΗΤΡΗΣ/Desktop/Europe%20Direct%202018%20-%202020/News%20Letter/www.europedirect.gr
file:///C:/Users/ΔΗΜΗΤΡΗΣ/Desktop/Europe%20Direct%202018%20-%202020/News%20Letter/info@edic.gr
http://www.facebook.com/EuropeDirect.Epirus.Ioannina
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11. Κανόνες της ΕΕ για τους καταναλωτές: Η πλατφόρμα Airbnb συνεργάζεται με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρχές προστασίας των καταναλωτών της ΕΕ, βελτιώνοντας τον 
τρόπου με τον οποίο παρουσιάζει τις προσφορές της. 
 

12. Εμπορικές συνομιλίες ΕΕ-ΗΠΑ: ορόσημο που επιτεύχθηκε όσον αφορά την αμοιβαία 
αναγνώριση φαρμάκων. 
 

13. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει την απρόσκοπτη χρήση κινητού τηλεφώνου σε όλη την 

Κύπρο. 

 

14. Σχέδιο Γιούνκερ: 800 εκατ. ευρώ για καινοτόμες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε έντεκα 

χώρες, εκ των οποίων και η Ελλάδα. 

 

15. Ενίσχυση του κράτους δικαίου με αυξημένη ευαισθητοποίηση, με έναν ετήσιο κύκλο 
παρακολούθησης και αποτελεσματικότερη επιβολή της νομοθεσίας. 
 

16. Κράτος δικαίου: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει το επόμενο βήμα για την προστασία των 
δικαστών στην Πολωνία από τον πολιτικό έλεγχο. 
 

17. Λειτουργία του μηχανισμού καταπολέμησης των δασικών πυρκαγιών στην Ευρώπη. 
 

18. Σύνοδος κορυφής ΕΕ-Καναδά: ενίσχυση της βασισμένης σε κανόνες διεθνούς έννομης 
τάξης. 
 

19. Ασφάλεια των δικτύων 5G: Τα κράτη μέλη της ΕΕ ολοκληρώνουν τις εθνικές εκτιμήσεις 
επικινδυνότητας. 
 

20. Ερωτήσεις και απαντήσεις — Έκτακτα μέτρα για τον γάδο της Ανατολικής Βαλτικής. 
 

21. Η Επιτροπή εγκρίνει έκτακτα μέτρα για την προστασία του γάδου της Ανατολικής Βαλτικής. 
 

22. Η Επιτροπή εντείνει τη δράση της ΕΕ για την προστασία και την αποκατάσταση των δασών 
του πλανήτη. 
 

23. Η Επιτροπή προτείνει ένα πλαίσιο διακυβέρνησης για το δημοσιονομικό μέσο σύγκλισης 
και ανταγωνιστικότητας. 
 

24. Ο γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων παρουσιάζει αποτελέσματα, αλλά οι 
προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν. 
 

25. Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας: η Επιτροπή αξιολογεί τους κινδύνους και ζητεί 
βελτίωση της εφαρμογής των κανόνων. 
 

26. Η Επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες για τη συμμετοχή προσφερόντων από τρίτες 
χώρες στην αγορά δημόσιων συμβάσεων της ΕΕ. 
 



ΙΟΥΛΙΟΣ 2019  3 
 

27. Μια Ευρώπη που προστατεύει: πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες σχετικά με τις 
προτεραιότητες στον τομέα της ασφάλειας. 
 

28. Βιοποικιλότητα: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο, 
επειδή δεν προστατεύει επαρκώς τους φυσικούς οικοτόπους και τα είδη. 
 

29. Προστασία των δεδομένων: η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την Ελλάδα και την 
Ισπανία στο Δικαστήριο, επειδή δεν μετέφεραν την ενωσιακή νομοθεσία. 
 

30. Η Επιτροπή λαμβάνει περαιτέρω μέτρα για την εξάλειψη των παράνομων φορολογικών 
ελαφρύνσεων στον κλάδο των θαλαμηγών σε Ιταλία και Κύπρο. 
 

31. Δέσμη παραβάσεων Ιουλίου: κυριότερες αποφάσεις. 
 

32. Η Ελλάδα είναι πρώτη χώρα σε επενδύσεις (σε σχέση με το μέγεθος της οικονομίας της) 

από το σχέδιο Γιούνκερ που έχει ήδη κινητοποιήσει 424 δισ. ευρώ σε όλη την Ευρώπη. 

 

33. Εμπορικές συνομιλίες ΕΕ-ΗΠΑ – έναν χρόνο μετά, η Επιτροπή παρουσιάζει έκθεση 

προόδου 

 

34. Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: Η Επιτροπή ορίζει την πολιτική ισοδυναμίας με χώρες 

εκτός ΕΕ 

 

35. To Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δίνει πρόσβαση σε εργαστήρια 

παγκόσμιου κύρους στους ερευνητές 

 

36. Online πλατφόρμες: έναρξη ισχύος των νέων κανόνων της ΕΕ για δίκαιες, ισότιμες και 

διαφανείς συναλλαγές 

 

37. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει δημόσια στήριξη ύψους 300 εκατ. ευρώ για την 

ανάπτυξη υπερταχέων ευρυζωνικών δικτύων στην Ελλάδα 

________________________________________________________________________________ 
 
1. Δίκαιη φορολόγηση: Από σήμερα αρχίζει να εφαρμόζεται το νέο σύστημα της ΕΕ για την 
επίλυση των φορολογικών διαφορών μεταξύ των κρατών μελών 

Βρυξέλλες, 1 Ιουλίου 2019 

Τίθενται σε ισχύ νέοι κανόνες της ΕΕ οι οποίοι θα εξασφαλίζουν ταχύτερη και 
αποτελεσματικότερη επίλυση των φορολογικών διαφορών μεταξύ των κρατών μελών, θα 
διευκολύνουν τις επιχειρήσεις και τα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα διπλής 
φορολόγησης και θα τους παρέχουν πολύ μεγαλύτερη φορολογική ασφάλεια. 

Το πολυαναμενόμενο νέο σύστημα θα συμβάλει στην επίλυση φορολογικών διαφορών μεταξύ 
των κρατών μελών, οι οποίες ενδεχομένως προκύπτουν από την ερμηνεία και την εφαρμογή 
διεθνών συμφωνιών και συμβάσεων που προβλέπουν την εξάλειψη της διπλής φορολόγησης. 
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Σύμφωνα με εκτιμήσεις, επί του παρόντος εκκρεμούν στην ΕΕ 2000 διαφορές αυτού του είδους, 
εκ των οποίων περίπου 900 για διάστημα μεγαλύτερο από 2 χρόνια. 

Ο μηχανισμός θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις και τους πολίτες να επιλύουν ταχύτερα και 
αποτελεσματικότερα διαφορές σχετικές με τις φορολογικές συμβάσεις, ιδίως εκείνες που 
σχετίζονται με τη διπλή φορολόγηση. Οι διαφορές αυτές αποτελούν μεγάλο εμπόδιο για τις 
επιχειρήσεις και τα άτομα και δημιουργούν αβεβαιότητα, περιττό κόστος και προβλήματα 
ταμειακών ροών. Ταυτόχρονα, η νέα οδηγία καθιερώνει μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις 
φορολογικές διαφορές στην ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3377_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επίλυση φορολογικών διαφορών στην ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

2. Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών: η Επιτροπή καταχωρίζει τρεις νέες πρωτοβουλίες και 
κρίνει μία άλλη ως απαράδεκτη 

Βρυξέλλες, 3 Ιουλίου 2019 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει τις εξής 3 νέες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες 
πολιτών: «Τιμολόγηση του άνθρακα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής», 
«Καλλιεργήστε την επιστημονική πρόοδο: οι καλλιέργειες μετράνε!» και «Ας βάλουμε τέλος στην 
εποχή του πλαστικού στην Ευρώπη». Η Επιτροπή έκρινε επίσης ότι δεν μπορεί να καταχωρίσει 
προτεινόμενη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών με τίτλο «Δίκαιο της ΕΕ, δικαιώματα των 
μειονοτήτων και εκδημοκρατισμός των ισπανικών θεσμικών οργάνων», καθώς δεν καλεί την 
Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για έκδοση νομικής πράξης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3456_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πλήρες κείμενο των προτεινόμενων Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλιών Πολιτών: 

 Τιμολόγηση του άνθρακα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής (διαθέσιμο στις 
22 Ιουλίου 2019) http://stopglobalwarming.eu/ 

 Καλλιεργήστε την επιστημονική πρόοδο: οι καλλιέργειες μετράνε! (διαθέσιμο στις 25 
Ιουλίου 2019) www.growscientificprogress.org  

 Ας βάλουμε τέλος στην εποχή του πλαστικού στην Ευρώπη (διαθέσιμο στις 26 Ιουλίου 
2019) 

 Δίκαιο της ΕΕ, δικαιώματα των μειονοτήτων και εκδημοκρατισμός των ισπανικών θεσμών 
ΕΠΠ που βρίσκονται στο στάδιο της συγκέντρωσης υπογραφών 
Ιστότοπος ΕΠΠ 
Κανονισμός ΕΠΠ 
________________________________________________________________________________ 

3. Η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι κατά το παρόν στάδιο δεν συντρέχει πλέον λόγος 
κίνησης της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος έναντι της Ιταλίας 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3377_el.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/resolution-double-taxation-disputes_en_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3456_el.pdf
http://stopglobalwarming.eu/
https://www.growscientificprogress.org/
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=EN
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Βρυξέλλες, 3 Ιουλίου 2019 

Η Επιτροπή προέβη σε απολογισμό της πρόσθετης δημοσιονομικής προσπάθειας, που 
ανακοινώθηκε από τις ιταλικές αρχές αυτή την εβδομάδα, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η 
προσπάθεια αυτή είναι επαρκώς σημαντική ώστε να μην προτείνει κατά το παρόν στάδιο στο 
Συμβούλιο την κίνηση διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος (ΔΥΕ) λόγω μη συμμόρφωσης της 
Ιταλίας με το κριτήριο του χρέους. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3569_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση «Ο εαρινός γύρος δημοσιονομικής εποπτείας 2019 για την Ιταλία» 
Έκθεση για την Ιταλία σύμφωνα με το άρθρο 126 παράγραφος 3 (5 Ιουνίου 2019) 
Δελτίο Τύπου: Εαρινές οικονομικές προβλέψεις 2019 
Δελτίο Τύπου: Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 2019 - Εαρινή Δέσμη 
Άρθρο 126 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ) 
Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης 
Διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος 
Ακολουθήστε τον Αντιπρόεδρο Ντομπρόβσκις στο Twitter: @VDombrovskis 
Ακολουθήστε τον Επίτροπο Μοσκοβισί στο Twitter: @pierremoscovici 
Ακολουθήστε τη ΓΔ ECFIN στο Twitter: @ecfin 
________________________________________________________________________________ 

4. Συμμόρφωση των κρατών μελών με το δίκαιο της ΕΕ το 2018: οι προσπάθειες αποδίδουν, 
αλλά απαιτούνται ακόμη βελτιώσεις 

Βρυξέλλες, 4 Ιουλίου 2019 

Στην ετήσια έκθεση για την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ, η οποία 
δημοσιεύεται, παρατίθενται οι ενέργειες της Επιτροπής για τον έλεγχο και την επιβολή του 
δικαίου της ΕΕ το 2018. Ο ηλεκτρονικός πίνακας αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς, που 
δημοσιεύεται επίσης σήμερα, αξιολογεί τις επιδόσεις των χωρών της ΕΕ και του ΕΟΧ στην ενιαία 
αγορά της ΕΕ και εντοπίζει τις αδυναμίες που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με την καταβολή 
μεγαλύτερων προσπαθειών από τις χώρες και την Επιτροπή. 

Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις μπορούν να απολαμβάνουν τα πολλά οφέλη της ενιαίας αγοράς 
μόνο αν οι κοινά συμφωνημένοι κανόνες είναι λειτουργικοί στην πράξη. Τον Νοέμβριο του 2018 
η Επιτροπή παρουσίασε νέα εκτίμηση των εμποδίων που έχουν απομείνει στην ενιαία αγορά και 
κάλεσε τα κράτη μέλη να επαγρυπνούν όσον αφορά την υλοποίηση, την εφαρμογή και την 
επιβολή των κανόνων της ΕΕ και να μην θέτουν νέα εμπόδια. Για παράδειγμα, από τις εκπομπές 
καυσαερίων από τα αυτοκίνητα μέχρι το ηλεκτρονικό εμπόριο, από τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης μέχρι τον τομέα των υπηρεσιών, και σε πολλούς άλλους τομείς 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3030_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
α) Ετήσια έκθεση για την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ το 2018: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3569_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/closed-excessive-deficit-procedures/italy_en
https://ec.europa.eu/info/files/report-commission-italy-report-prepared-accordance-article-126-3-treaty-functioning-european-union_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2388_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2813_el.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX%3A12008E126
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en
https://twitter.com/VDombrovskis
https://twitter.com/pierremoscovici
https://twitter.com/ecfin
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/factsheet_single_market.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6490_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3450_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3450_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1261_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-761_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-761_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3646_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3030_el.pdf
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- Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ σε εθνικό επίπεδο 
- Ενημερωτικά δελτία ανά χώρα 
- Ενημερωτικό δελτίο για την ΕΕ-28 
- Για τη γενική διαδικασία επί παραβάσει στην ΕΕ, βλ. το πλήρες MEMO της 17/1/2012. 
β) Πίνακας αποτελεσμάτων της ενιαίας αγοράς (έκδοση 2019 βάσει στοιχείων του 2018): 
- Πίνακας αποτελεσμάτων 
- Ενημερωτικά δελτία ανά χώρα 
- Επισκόπηση επιδόσεων 
________________________________________________________________________________ 

5. Εξέλιξη της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων στην Ευρώπη: Η ανασκόπηση του 
2019 δείχνει ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μπορεί να αποτελέσει κινητήρια 
δύναμη για την ανάπτυξη και την απασχόληση 

Βρυξέλλες, 4 Ιουλίου 2019 

Η Επιτροπή δημοσίευσε την ετήσια ανασκόπησή της με τίτλο Εξέλιξη της απασχόλησης και των 
κοινωνικών υποθέσεων στην Ευρώπη (ESDE) για το έτος 2019. Υπό το πρίσμα των παγκόσμιων 
μακροπρόθεσμων τάσεων, όπως η γήρανση, η τπαγκοσμιοποίηση, ο τεχνολογικός 
μετασχηματισμός και η κλιματική αλλαγή, η ESDE 2019 είναι αφιερωμένη στο θέμα της 
βιωσιμότητας. Η έκθεση δείχνει ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η διατήρηση της 
ανάπτυξης συμβαδίζουν. Παρουσιάζει μια σειρά επιλογών πολιτικής οι οποίες μπορούν να 
διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ και την ανάπτυξη και να διαδώσουν τα οφέλη της σε 
ολόκληρο τον πληθυσμό της ΕΕ και τις μελλοντικές γενιές, επιδιώκοντας παράλληλα μια 
φιλόδοξη μετάβαση σε μια οικονομία ουδέτερη ως προς το κλίμα. Η ανασκόπηση του 2019 
επιβεβαιώνει επίσης τη συνεχή επέκταση της οικονομικής δραστηριότητας της ΕΕ, καθώς 
σημειώθηκαν νέα επίπεδα ρεκόρ στην απασχόληση και στη βελτίωση της κοινωνικής 
κατάστασης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3412_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο: Εξέλιξη της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων 2019: εστιάζοντας 
στον κοινωνικό αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής 
Ανασκόπηση για την εξέλιξη της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων 2019 
Νέο στρατηγικό θεματολόγιο 2019-2024 
Τμήμα απασχόλησης και κοινωνικής ανάλυσης στον ιστότοπο της ΓΔ EMPL 
Ακολουθήστε τη Mαριάν Τίσεν στο Facebook και στο Twitter 
Εγγραφείτε συνδρομητές στο ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την κοινωνική ένταξη, το οποίο αποστέλλεται δωρεάν 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
________________________________________________________________________________ 

6. Σύνοδος κορυφής των Δυτικών Βαλκανίων στο Πόζναν: ενίσχυση των δεσμών εντός της 
περιοχής και με την ΕΕ 

Βρυξέλλες, 5 Ιουλίου 2019 

https://ec.europa.eu/info/publications/2018-commission-report-and-factsheets-monitoring-application-eu-law_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-national-factsheets-monitoring-application-eu-law_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-eu-28-countries-factsheet-monitoring-application-eu-law_en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-12_el.htm?locale=el
http://ec.europa.eu/internal_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
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3412_el.pdf
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=21396&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=el&pubId=8219
https://www.consilium.europa.eu/media/39914/a-new-strategic-agenda-2019-2024.pdf
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
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Στη σύνοδο κορυφής του Πόζναν για τα Δυτικά Βαλκάνια, η ΕΕ επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της να 
ενισχύσει τη συνεργασία με τις χώρες της περιοχής με σειρά συγκεκριμένων μέτρων που 
επικεντρώνονται σε πέντε βασικούς τομείς: μεταφορές και ενέργεια, ψηφιακή τεχνολογία, 
οικονομία, ασφάλεια και σχέσεις καλής γειτονίας. 

Οι αρχηγοί των κυβερνήσεων, οι υπουργοί Εξωτερικών, οι υπουργοί Οικονομίας και οι υπουργοί 
Εσωτερικών των Δυτικών Βαλκανίων, μαζί με τους ομολόγους τους από διάφορα κράτη μέλη και 
ανώτατα στελέχη της ΕΕ, συναντήθηκαν χθες και σήμερα στο Πόζναν για να ενισχύσουν την 
περιφερειακή συνεργασία μεταξύ των εταίρων στα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και μεταξύ των 
χωρών της περιοχής και της ΕΕ, και να προωθήσουν περαιτέρω τη διαδικασία της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης των Δυτικών Βαλκανίων. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3669_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τη διαδικασία προσχώρησης των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ 
Ενημερωτικό δελτίο για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας 
Ενημερωτικό δελτίο για την ενίσχυση της ψηφιακής συνδεσιμότητας 
Θεματολόγιο συνδεσιμότητας της ΕΕ για τα Δυτικά Βαλκάνια * 
 * Τελευταία διόρθωση: 5.7.2019, στις 12:51 
________________________________________________________________________________ 
 

7. Δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» 

σχετικά με τις τηλεπικοινωνίες: 25 εκατ. ευρώ για την προώθηση της διασυνοριακής ψηφιακής 

υποδομής 

 
Daily News 08 / 07 / 2019 
 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τη δεύτερη πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 

μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» για το 2019, με τη διάθεση 25 εκατομμυρίων ευρώ 

προκειμένου να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις και τις επιχειρήσεις να συνδεθούν 

με πανευρωπαϊκές ψηφιακές πλατφόρμες και να διασφαλίσει τη διασυνοριακή 

διαλειτουργικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων 

επικεντρώνεται σε έξι τομείς: στην κυβερνοασφάλεια (10 εκατ. ευρώ), στην ηλεκτρονική υγεία (5 

εκατ. ευρώ), στις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις (1 εκατ. ευρώ), στην ευρωπαϊκή ηλεκτρονική 

δικαιοσύνη (3 εκατ. ευρώ), στα ανοικτά δεδομένα του δημόσιου τομέα (5 εκατ. ευρώ) και στη νέα 

ευρωπαϊκή πλατφόρμα για τις ψηφιακές δεξιότητες (1 εκατ. ευρώ). Οι αιτούντες καλούνται να 

υποβάλουν σχέδια τα οποία να έχουν στόχο να βελτιώσουν την καθημερινή ζωή των πολιτών, 

των επιχειρήσεων και των δημόσιων διοικήσεων, καθώς και να συμβάλουν στην υλοποίηση της 

ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα λήξει στις 14 Νοεμβρίου 2019 

και οι πιθανοί αιτούντες που επιθυμούν να γνωρίσουν περισσότερα ενθαρρύνονται να λάβουν 

μέρος σε εικονική ενημερωτική ημερίδα στις 10 Ιουλίου.  

Το πρόγραμμα «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ)»  υποστηρίζει υλικές και ψηφιακές υποδομές 

στους τομείς των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας· περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με τα έργα τηλεπικοινωνιών ΜΣΕ διατίθενται εδώ. Κατά τη δημοσιονομική 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3669_el.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/eu-accession-process-western-balkans.pdf
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/boosting_connectivity_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-western-balkans-boosting-digital-connectivity
https://europa.eu/!hR97hx
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2019-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2019-cef-telecom-calls-proposals
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu10-million-eu-funding-available-projects-stepping-eus-cybersecurity-capabilities-and-cross
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-policy-ehealth
https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/e-procurement_en
https://ec.europa.eu/info/law/cross-border-cases/judicial-cooperation/tools-judicial-cooperation/european-e-justice-portal_en
https://ec.europa.eu/info/law/cross-border-cases/judicial-cooperation/tools-judicial-cooperation/european-e-justice-portal_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/open-data
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-skills-jobs-coalition
https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_en
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/events/2019-2-cef-telecom-call-virtual-info-day
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/connecting-europe-facility
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/cef-telecom-projects
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περίοδο της ΕΕ για το διάστημα 2014-2020, ο τομέας για τις τηλεπικοινωνίες του ΜΣΕ έχει 

προϋπολογισμό ύψους περίπου 1 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων 870 εκατομμύρια ευρώ 

προορίζονται για την ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων που ανοίγουν τον δρόμο στην ψηφιοποίηση 

και στη διασυνοριακή διαλειτουργικότητα των δημόσιων υπηρεσιών σε ολόκληρη την ΕΕ.  

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ «ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» — Επιχορηγήσεις στον τομέα των 

τηλεπικοινωνιών 2014-2018 — ΕΛΛΑΔΑ 

Έχουν υπογραφεί 31 συμφωνίες για έργα που περιλαμβάνουν Έλληνες δικαιούχους στο πλαίσιο 

της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων 2014-2018. 9,6 εκατ. ευρώ από την χρηματοδότηση στον 

τομέα των τηλεπικοινωνιών του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» προορίζονται για Έλληνες 

δικαιούχους, ποσό που αντιστοιχεί σε συνολικό κόστος 13,5 εκατ. ευρώ.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-3869_en.pdf  

 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cefpub/country_fiche_el.pdf  

________________________________________________________________________________ 
 

8. Aντιμετώπιση του καρκίνου : Η ΕΕ επενδύει 35 εκατ. ευρώ στην ανάπτυξη λύσεων τεχνητής 

νοημοσύνης για πρόληψη 

 

Daily News 09 / 07 / 2019 
 

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων στηρίζοντας με 35 

εκατ. ευρώ την ανάπτυξη της ανάλυσης ιατρικών εικόνων για τη διάγνωση του καρκίνου βάσει 

της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και άλλων εργαλείων και αναλύσεων που εστιάζονται στην 

πρόληψη, στην πρόβλεψη και στη θεραπεία των συνηθέστερων μορφών καρκίνου. Η πρόσκληση 

αποτελεί μέρος του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», μέσω του οποίου η Επιτροπή επενδύει 

συνολικά 177 εκατ. ευρώ στον «ψηφιακό μετασχηματισμό του τομέα της υγείας και της 

περίθαλψης» και σε «αξιόπιστες ψηφιακές λύσεις και κυβερνοασφάλεια στον τομέα της υγείας 

και της περίθαλψης».  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-3970_en.pdf 

 

Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τον μετασχηματισμό της υγειονομικής περίθαλψης 

στην ψηφιακή ενιαία αγορά εδώ· και όσον αφορά το έργο που ξεκίνησε πρόσφατα η Επιτροπή 

σχετικά με σημαντικές αποστολές έρευνας και καινοτομίας, μεταξύ των οποίων και κατά του 

καρκίνου, εδώ. 

________________________________________________________________________________ 

9. Θερινές οικονομικές προβλέψεις 2019: η ανάπτυξη επισκιάζεται από εξωτερικούς 
παράγοντες 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-3869_en.pdf 
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cefpub/country_fiche_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/dt-tds-05-2020;freeTextSearchKeyword=TDS-05;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-3970_en.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/ehealth
https://ec.europa.eu/info/news/commission-launches-work-major-research-and-innovation-missions-cancer-climate-oceans-and-soil-2019-jul-04_en
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Βρυξέλλες, 10 Ιουλίου 2019 

Η ευρωπαϊκή οικονομία προβλέπεται να σημειώσει ανάπτυξη για έβδομο συνεχόμενο έτος το 
2019, καθώς αναμένεται επέκταση των οικονομιών όλων των κρατών μελών. Η ανάπτυξη στη 
ζώνη του ευρώ κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους ήταν ισχυρότερη από την αναμενόμενη, γεγονός 
που οφείλεται σε ορισμένους προσωρινούς παράγοντες, όπως οι ήπιες χειμερινές συνθήκες και η 
ανάκαμψη των πωλήσεων αυτοκινήτων. Επίσης, επωφελήθηκε από μέτρα δημοσιονομικής 
πολιτικής, χάρη στα οποία τονώθηκε το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών σε διάφορα κράτη 
μέλη. Ωστόσο, οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές για την ευρωπαϊκή οικονομία επισκιάζονται από 
εξωτερικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των παγκόσμιων εμπορικών εντάσεων και της 
έντονης πολιτικής αβεβαιότητας. Οι παράγοντες αυτοί εξακολουθούν να επηρεάζουν αρνητικά 
την εμπιστοσύνη στον μεταποιητικό τομέα, τον πλέον εκτεθειμένο στο διεθνές εμπόριο, και 
προβλέπεται να αποδυναμώσουν τις προοπτικές ανάπτυξης για το υπόλοιπο του έτους.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3850_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πλήρες κείμενο: Θερινές οικονομικές προβλέψεις 2019 
Ακολουθήστε τον αντιπρόεδρο Ντομπρόβσκις στο Twitter: @VDombrovskis 
Ακολουθήστε τον επίτροπο Μοσκοβισί στο Twitter: @pierremoscovici 
Ακολουθήστε τη ΓΔ ECFIN στο Twitter: @ecfin 
________________________________________________________________________________ 

10. Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας: η Επιτροπή προτείνει στρατηγική για 
την περίοδο 2021-2027 

Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2019 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την επικαιροποίηση της νομικής βάσης του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ), καθώς και το νέο στρατηγικό θεματολόγιο 
καινοτομίας του για την περίοδο 2021-2027. 

Το EIT είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός της ΕΕ που δημιουργήθηκε το 2008 με σκοπό να 
ενισχύει την ικανότητα της Ευρώπης να καινοτομεί. Οι προτάσεις που εγκρίθηκαν σήμερα θα 
ευθυγραμμίσουν το ΕΙΤ με το επόμενο πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» της ΕΕ για την έρευνα και 
την καινοτομία (2021-2027), ώστε να υλοποιηθεί η δέσμευση της Επιτροπής για την περαιτέρω 
ενίσχυση του δυναμικού της Ευρώπης για καινοτομία. Το ΕΙΤ, με προτεινόμενο προϋπολογισμό 3 
δισ. ευρώ —γεγονός που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 600 εκατ. ή αύξηση σε ποσοστό 25 % σε 
σύγκριση με το τρέχον στρατηγικό θεματολόγιο καινοτομίας (2014-2020)—, θα χρηματοδοτήσει 
δραστηριότητες υφιστάμενων και νέων κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ), και θα στηρίξει 
την ικανότητα 750 ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για καινοτομία. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3849_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο για το EIT  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3850_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/summer-2019-economic-forecast_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/summer-2019-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
https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-framework-programme/what-shapes-next-framework-programme_en#relatedlinks
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3849_el.pdf
https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/eit-factsheet_en


ΙΟΥΛΙΟΣ 2019  10 
 

Το EIT στην ιστοσελίδα για την καινοτομία στην εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένων των νομικών 
προτάσεων) 
Ιστότοπος του EIT 
Ιστοσελίδα του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» 
________________________________________________________________________________ 

11. Κανόνες της ΕΕ για τους καταναλωτές: Η πλατφόρμα Airbnb συνεργάζεται με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις αρχές προστασίας των καταναλωτών της ΕΕ, βελτιώνοντας τον 
τρόπου με τον οποίο παρουσιάζει τις προσφορές της. 

Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2019 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι, κατόπιν διαπραγματεύσεων με την Airbnb, η πλατφόρμα 
έχει βελτιώσει και αποσαφηνίσει πλήρως τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει τις προσφορές 
καταλυμάτων στους καταναλωτές, οι οποίες είναι πλέον σύμφωνες με τα πρότυπα που ορίζονται 
στο δίκαιο της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών. Αυτό αποτελεί συνέχεια του αιτήματος 
που διατύπωσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι αρχές προστασίας των καταναλωτών της ΕΕ τον 
Ιούλιο του 2018. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3990_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αλλαγές στην Airbnb και τις ενέργειες για την επιβολή 
της νομοθεσίας για τους καταναλωτές 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τις αλλαγές της Airbnb 
Δελτίο Τύπου σχετικά με τη συνάντηση με την Airbnb — Σεπτέμβριος 2018 
Δελτίο Τύπου σχετικά με τη δράση κατά της Airbnb — Ιούλιος 2018 
________________________________________________________________________________ 

12. Εμπορικές συνομιλίες ΕΕ-ΗΠΑ: ορόσημο που επιτεύχθηκε όσον αφορά την αμοιβαία 
αναγνώριση φαρμάκων 

Βρυξέλλες, 11 Ιουλίου 2019 

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες υλοποίησαν ένα σημαντικό στοιχείο της 
κοινής δήλωσης που συμφωνήθηκε από τους προέδρους Γιούνκερ και Τράμπ τον Ιούλιο του 
2018. Η θετική διατλαντική εμπορική ατζέντα που καθορίστηκε στην κοινή δήλωση περιλαμβάνει 
δέσμευση και από τις δύο πλευρές να μειώσουν τους φραγμούς και να αυξήσουν το εμπόριο σε 
διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των φαρμάκων. 

Η αναγνώριση σήμερα από την Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ ( FDA ) της 
Σλοβακίας, του τελευταίου μέλους της ΕΕ του οποίου η αξιολόγηση εκκρεμούσε, σηματοδοτεί την 
πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας αμοιβαίας αναγνώρισης ΕΕ-ΗΠΑ (MRA) για τις επιθεωρήσεις 
εγκαταστάσεων παραγωγής φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση στις αντίστοιχες επικράτειές τους. 
Αυτό μπορεί να καταστήσει ταχύτερη και λιγότερο δαπανηρή τη διάθεση φαρμάκων στην αγορά 
και για τις δύο πλευρές. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 

https://ec.europa.eu/education/policies/innovation-in-education/the-european-institute-of-innovation-and-technology-eit_en
https://eit.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/designing-next-research-and-innovation-framework-programme/what-shapes-next-framework-programme_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3990_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-protection/coordinated-actions_en#airbnb
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-protection/coordinated-actions_en#airbnb
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-protection/coordinated-actions_en#airbnb
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5809_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4453_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4687_en.htm
https://www.fda.gov/
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/compliance/good-manufacturing-practice/mutual-recognition-agreements-mra
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4090_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA): Δελτίο τύπου και Q&A (ερωτήσεις και απαντήσεις 
________________________________________________________________________________ 
 

13. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει την απρόσκοπτη χρήση κινητού τηλεφώνου σε όλη την 

Κύπρο 

Βρυξέλλες, 12/07/2019 

Όλοι οι κύπριοι συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας θα μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν τα κινητά 

τους τηλέφωνα τους απρόσκοπτα σε όλη την Κύπρο. Αυτή η πρωτοβουλία οικοδόμησης 

εμπιστοσύνης επιβεβαιώθηκε εκ νέου από τους δύο ηγέτες, τον πρόεδρο της Κυπριακής 

Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη κ. Mustafa Akıncı στις 26 

Φεβρουαρίου 2019. Η εφαρμογή του μέτρου αυτού κατέστη δυνατή μέσω ξεχωριστών 

συμφωνιών που συνάφθηκαν από τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας και στις δύο κοινότητες με 

κόμβο περιαγωγής της εταιρείας τηλεπικοινωνιών Comfone και με τη στήριξη των Ηνωμένων 

Εθνών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-4109_en.pdf 

________________________________________________________________________________ 
 

14. Σχέδιο Γιούνκερ: 800 εκατ. ευρώ για καινοτόμες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε έντεκα 

χώρες, εκ των οποίων και η Ελλάδα 

Βρυξέλλες, 15/07/2019 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και η όμιλος ProCredit παρέχουν 800 εκατ. ευρώ σε 

καινοτόμες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου 

Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), το οποίο αποτελεί βασικό στοιχείο του Επενδυτικού Σχεδίου για 

την Ευρώπη ―ή «Σχεδίου Γιούνκερ»― και του μηχανισμού εγγυήσεων για ΜΜΕ InnovFin. Η 

χρηματοδότηση θα στοχεύει σε εταιρείες που χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες και παράγουν νέα 

προϊόντα σε μία από τις έντεκα χώρες όπου είναι διαθέσιμος ο εν λόγω μηχανισμός (Αλβανία, 

Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γερμανία, Γεωργία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, 

Ελλάδα, Μολδαβία, Ουκρανία, Ρουμανία και Σερβία).  

Σχετικό δελτίο τύπου είναι διαθέσιμο εδώ. Έως τον Ιούνιο 2019, το Σχέδιο Γιούνκερ έχει 

κινητοποιήσει πρόσθετες επενδύσεις ύψους 410 δισ. ευρώ περίπου. Το Σχέδιο υποστηρίζει επί 

του παρόντος 952 000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.  

 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-4170_en.pdf 

________________________________________________________________________________ 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4090_el.pdf
https://www.ema.europa.eu/en/news/eu-us-reach-milestone-mutual-recognition-inspections-medicines-manufacturers
https://www.ema.europa.eu/en/documents/other/questions-answers-impact-mutual-recognition-agreement-between-european-union-united-states-11-july_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-4109_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en
http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_instrument/innovfin-guarantee-facility/index.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_19_4129
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-4170_en.pdf
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15. Ενίσχυση του κράτους δικαίου με αυξημένη ευαισθητοποίηση, με έναν ετήσιο κύκλο 
παρακολούθησης και αποτελεσματικότερη επιβολή της νομοθεσίας 

Βρυξέλλες, 17 Ιουλίου 2019 

Με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν από το 2014 και τις λεπτομερείς διαβουλεύσεις από τον 
Απρίλιο του τρέχοντος έτους, η Επιτροπή αποφάσισε μια σειρά μέτρων για την περαιτέρω 
ενίσχυση του κράτους δικαίου στην Ευρώπη. Την τελευταία πενταετία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
κλήθηκε να εξετάσει μια σειρά προκλήσεων για το κράτος δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 
ευρωπαϊκό εγχείρημα στηρίζεται στον διαρκή σεβασμό του κράτους δικαίου. Αποτελεί 
προϋπόθεση για να απολαμβάνουν οι πολίτες τα δικαιώματά τους βάσει του δικαίου της ΕΕ και 
για την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών. Σύμφωνα με έρευνα κοινής γνώμης 
του Ευρωβαρόμετρου που δημοσιεύτηκε σήμερα, πάνω από το 80 % των πολιτών αποδίδει 
μεγάλη σημασία στον σεβασμό του κράτους δικαίου και θεωρεί ότι πρέπει να βελτιωθεί. Το 89 % 
των πολιτών υποστηρίζει την ανάγκη να τηρείται το κράτος δικαίου σε όλα τα άλλα κράτη μέλη 
της ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4169_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Ανακοίνωση για το κράτος δικαίου της 3ης Απριλίου 
Ανακοίνωση για το κράτος δικαίου της 17ης Ιουλίου 
Ευρωβαρόμετρο για το κράτος δικαίου, που περιλαμβάνει έκθεση, ενημερωτικά δελτία για κάθε 
χώρα και ενημερωτικό γράφημα 
Συνεισφορές στη συζήτηση για το κράτος δικαίου 
________________________________________________________________________________ 

16. Κράτος δικαίου: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει το επόμενο βήμα για την προστασία των 
δικαστών στην Πολωνία από τον πολιτικό έλεγχο 

Βρυξέλλες, 17 Ιουλίου 2019 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να προβεί στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας επί 
παραβάσει κατά της Πολωνίας, διαδικασίας η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, αποστέλλοντας 
αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με το νέο πειθαρχικό καθεστώς των Πολωνών δικαστών. 

Στις 3 Απριλίου 2019 η Επιτροπή κίνησε την προαναφερόμενη διαδικασία επί παραβάσει για τον 
λόγο ότι το νέο πειθαρχικό καθεστώς υπονομεύει τη δικαστική ανεξαρτησία των Πολωνών 
δικαστών και δεν παρέχει τις αναγκαίες εγγυήσεις για την προστασία τους από τον πολιτικό 
έλεγχο, όπως επιτάσσει το Δικαστήριο της ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4189_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου - Κράτος δικαίου: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί διαδικασία επί παραβάσει για την 
προστασία των δικαστών στην Πολωνία από τον πολιτικό έλεγχο 
________________________________________________________________________________ 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4169_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/rule_of_law_communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/effective-justice/rule-law/rule-law-framework_en#documents
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2235
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2235
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/effective-justice/rule-law/initiative-strengthen-rule-law-eu_en#stakeholder-contributions
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1957_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4189_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1957_en.htm


ΙΟΥΛΙΟΣ 2019  13 
 

17. Λειτουργία του μηχανισμού καταπολέμησης των δασικών πυρκαγιών στην Ευρώπη 

Βρυξέλλες, 18 Ιουλίου 2019 

Κάθε χρόνο στην Ευρώπη σημειώνονται καταστροφικές δασικές πυρκαγιές, οι οποίες 
αποτεφρώνουν χιλιάδες στρέμματα δάσους. Μπορεί οι χώρες της Νότιας Ευρώπης να διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο, ωστόσο καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν είναι απολύτως προφυλαγμένη. 

Όταν μια δασική πυρκαγιά αποκτά τέτοιες διαστάσεις που καθίσταται αδύνατο να την 
κατασβέσει μία χώρα μόνη της, είναι δυνατή η ενεργοποίηση, κατόπιν αιτήματος, του 
μηχανισμού πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να εξασφαλιστεί συντονισμένη 
αντιμετώπιση. 

Κοινή και συντονισμένη αντιμετώπιση 
Όταν οι εθνικές ικανότητες αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών δεν αρκούν, οι ευρωπαϊκές χώρες 
συχνά επιδεικνύουν αλληλεγγύη αποστέλλοντας βοήθεια υπό μορφή πυροσβεστικών 
αεροσκαφών, ελικοπτέρων, πυροσβεστικού εξοπλισμού και προσωπικού. Υπάρχει ένας 
δομημένος τρόπος για να γίνεται αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (ΚΣΑΕΑ) αποτελεί τον κόμβο 
αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5411_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Οι δράσεις ανθρωπιστικής βοήθειας και πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
________________________________________________________________________________ 

18. Σύνοδος κορυφής ΕΕ-Καναδά: ενίσχυση της βασισμένης σε κανόνες διεθνούς έννομης τάξης 

Montreal, 18 Ιουλίου 2019 

Κατά την 17η σύνοδο κορυφής μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά που 
πραγματοποιήθηκε στο Μόντρεαλ, η ΕΕ και ο Καναδάς επιβεβαίωσαν εκ νέου τη βούλησή τους 
να αντιμετωπίσουν από κοινού τις παγκόσμιες προκλήσεις ώστε να ενισχυθεί η βασισμένη σε 
κανόνες έννομη τάξη, να ωφεληθούν οι πολίτες και να προστατευθεί ο πλανήτης με την 
υλοποίηση των δεσμεύσεων υπέρ της κλιματικής αλλαγής και των ωκεανών. Οι ηγέτες 
εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους για ταχεία και συντονισμένη δράση με σκοπό την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων του πολυμερούς εμπορικού συστήματος. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4269_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ιστότοπος της 17ης συνόδου κορυφής ΕΕ-Καναδά 
Κοινή δήλωση της 17ης συνόδου κορυφής ΕΕ-Καναδά 
Ενημερωτικό δελτίο για τις σχέσεις ΕΕ-Καναδά 
Ιστότοπος της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Καναδά 

https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-response-coordination-centre-ercc_en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5411_el.pdf
http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4269_el.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2019/07/17-18/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/07/18/eu-canada-summit-joint-declaration-montreal-17-18-july-2019/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/13530/EU-Canada%20relations
https://eeas.europa.eu/delegations/canada_en


ΙΟΥΛΙΟΣ 2019  14 
 

Ιστότοπος για τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Καναδά 
________________________________________________________________________________ 

19. Ασφάλεια των δικτύων 5G: Τα κράτη μέλη της ΕΕ ολοκληρώνουν τις εθνικές εκτιμήσεις 
επικινδυνότητας 

Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2019 

Μετά τη σύσταση της Επιτροπής για μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση όσον αφορά την ασφάλεια 
των δικτύων 5G, 24 κράτη μέλη της ΕΕ έχουν πλέον ολοκληρώσει το πρώτο στάδιο και υπέβαλαν 
εθνικές εκτιμήσεις επικινδυνότητας. Οι εκτιμήσεις αυτές θα ληφθούν υπόψη στην επόμενη φάση, 
στην εκτίμηση δηλαδή επικινδυνότητας σε επίπεδο ΕΕ, η οποία θα ολοκληρωθεί έως την 1η 
Οκτωβρίου. Ο επίτροπος για την Ένωση Ασφάλειας Τζούλιαν Κινγκ και η επίτροπος Ψηφιακής 
Οικονομίας και Κοινωνίας Μαρίγια Γκαμπριέλ εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το σημαντικό 
αυτό βήμα προόδου και δήλωσαν: 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-4266_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Δελτίο Τύπου Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά την υιοθέτηση κοινής προσέγγισης της ΕΕ για την 
ασφάλεια των δικτύων 5G 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
________________________________________________________________________________ 

20. Ερωτήσεις και απαντήσεις — Έκτακτα μέτρα για τον γάδο της Ανατολικής Βαλτικής 

Βρυξέλλες, 23 Ιουλίου 2019 

Γιατί η Επιτροπή έλαβε επείγοντα μέτρα; 
Οι επιστήμονες πρόσφατα διαπίστωσαν ότι το απόθεμα ήταν σε πολύ χειρότερη κατάσταση από 
ό,τι αναμενόταν. Το εν λόγω απόθεμα βρίσκεται, εδώ και δύο χρόνια, κάτω από τα ασφαλή 
βιολογικά όρια και θα παραμείνει στο ίδιο επίπεδο, τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα, ακόμη και εάν 
δεν αλιευτεί καθόλου. Το απόθεμα κατανέμεται ευρέως στη Βαλτική θάλασσα και όλα τα κράτη 
μέλη της περιοχής συμμετέχουν στον εν λόγω τύπο αλιείας. Στις αρχές του έτους, η Επιτροπή 
κάλεσε τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα. Κάποια κράτη μέλη έλαβαν μέτρα, ενώ άλλα όχι. 
Αντιμέτωπη με τον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης και υπό το πρίσμα της τελευταίας 
επιστημονικής αξιολόγησης, η Επιτροπή αποφάσισε να λάβει μέτρα σε ενωσιακό επίπεδο. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-4150_el.pdf 
________________________________________________________________________________ 

21. Η Επιτροπή εγκρίνει έκτακτα μέτρα για την προστασία του γάδου της Ανατολικής Βαλτικής 

Βρυξέλλες, 23 Ιουλίου 2019 

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/canada/
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-4266_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1832_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1832_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1833_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-4150_el.pdf
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Η Επιτροπή ανακοίνωσε έκτακτα μέτρα για τη διάσωση του αποθέματος γάδου της ανατολικής 
Βαλτικής από επικείμενη κατάρρευση. Με τα έκτακτα μέτρα θα απαγορευτεί άμεσα η εμπορική 
αλιεία γάδου στο μεγαλύτερο μέρος της Βαλτικής θάλασσας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4149_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τον γάδο της Ανατολικής Βαλτικής 
________________________________________________________________________________ 

22. Η Επιτροπή εντείνει τη δράση της ΕΕ για την προστασία και την αποκατάσταση των δασών 
του πλανήτη 

Βρυξέλλες, 23 Ιουλίου 2019 

Η ενισχυμένη προσέγγιση που ανακοινώθηκε σήμερα αφορά την πλευρά τόσο της προσφοράς 
όσο και της ζήτησης του ζητήματος. Εισάγει μέτρα για την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας με 
τα ενδιαφερόμενα μέρη και τα κράτη μέλη, την προώθηση της βιώσιμης χρηματοδότησης, την 
καλύτερη χρήση της γης και των πόρων, τη βιώσιμη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη 
διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού, καθώς και τη στοχευμένη έρευνα και συλλογή δεδομένων. 
Επίσης, δρομολογεί την αξιολόγηση πιθανών νέων ρυθμιστικών μέτρων για την ελαχιστοποίηση 
των επιπτώσεων στην αποψίλωση και την υποβάθμιση των δασών από την κατανάλωση στην ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4470_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ε&Α 
Ενημερωτικό δελτίο 
Ανακοίνωση για την εντατικοποίηση της δράσης της ΕΕ για την προστασία και την αποκατάσταση 
των δασών του πλανήτη 
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με τις δραστηριότητες διαβούλευσης 
________________________________________________________________________________ 

23. Η Επιτροπή προτείνει ένα πλαίσιο διακυβέρνησης για το δημοσιονομικό μέσο σύγκλισης 
και ανταγωνιστικότητας 

Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2019 

Με βάση το όραμα που παρουσιάζεται στην έκθεση των πέντε προέδρων του Ιουνίου 2015, την 
ανακοίνωση της Επιτροπής για την Εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, της 
12ης Ιουνίου 2019, και την καθοδήγηση από τη σύνοδο κορυφής της ευρωζώνης της 21ης Ιουνίου 
2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σήμερα ένα πλαίσιο διακυβέρνησης για το 
δημοσιονομικό μέσο σύγκλισης και ανταγωνιστικότητας. Το μέσο θα βοηθήσει τα κράτη μέλη 
της ευρωζώνης και άλλα συμμετέχοντα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των 
οικονομιών τους και της ευρωζώνης με τη στήριξη στοχευμένων μεταρρυθμίσεων και 
επενδύσεων. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4149_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-4150_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4470_el.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_19_4471
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_19_4549
https://ec.europa.eu/info/files/communication-2019-stepping-eu-action-protect-and-restore-worlds-forests_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-2019-stepping-eu-action-protect-and-restore-worlds-forests_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-2019-stepping-eu-action-protect-and-restore-worlds-forests-staff-working-document_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/five-presidents-report-completing-europes-economic-and-monetary-union_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/emu_communication_en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2019/06/21/statement-of-the-euro-summit-21-june-2019/
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2019/06/21/statement-of-the-euro-summit-21-june-2019/
https://ec.europa.eu/info/files/regulation-governance-framework-budgetary-instrument-convergence-and-competitiveness-euro-area_en
https://ec.europa.eu/info/files/regulation-governance-framework-budgetary-instrument-convergence-and-competitiveness-euro-area_en
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Η Ευρωομάδα έχει ήδη καθορίσει τα κύρια χαρακτηριστικά του δημοσιονομικού μέσου 
σύγκλισης και ανταγωνιστικότητας. Σήμερα, η Επιτροπή υποβάλλει πρόταση για την οργάνωση 
της διακυβέρνησης του μέσου: καθορίζει ένα πλαίσιο για την παροχή στρατηγικών 
κατευθύνσεων για μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που θα υποστηριχθούν από το νέο 
δημοσιονομικό μέσο, σύμφωνα με το γενικό πλαίσιο συντονισμού της οικονομικής πολιτικής της 
ΕΕ (το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο) και άλλα μέσα πολιτικής της ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4372_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες:  
Πρόταση της Επιτροπής για ένα πλαίσιο διακυβέρνησης για το δημοσιονομικό μέσο σύγκλισης 
και ανταγωνιστικότητας 
Πρόταση της Επιτροπής για ένα πρόγραμμα στήριξης των μεταρρυθμίσεων (31 Μαΐου 2018)  
Ανακοίνωση με τίτλο «Εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης: 
απολογισμός τεσσάρων ετών από την έκθεση των πέντε Προέδρων» – Ιούνιος 2019 
Έγγραφο προβληματισμού σχετικά με την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης 
(31 Μαΐου 2017) 
Έκθεση των πέντε Προέδρων: Ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (22 
Ιουνίου 2015) 
Κύρια χαρακτηριστικά του δημοσιονομικού μέσου σύγκλισης και ανταγωνιστικότητας που 
συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο της Ευρωομάδας (14 Ιουνίου 2019) 
Ακολουθήστε τον αντιπρόεδρο Ντομπρόβσκις στο Twitter: @VDombrovskis 
Ακολουθήστε τον επίτροπο Έτινγκερ στο Twitter: @GOettingerEU 
________________________________________________________________________________ 

24. Ο γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων παρουσιάζει αποτελέσματα, αλλά οι 
προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν 

Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2019 

Σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο από ένα έτος μετά την έναρξη της εφαρμογής του γενικού 
κανονισμού για την προστασία δεδομένων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα έκθεση 
που εξετάζει τον αντίκτυπο των κανόνων της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων και τον τρόπο 
με τον οποίο μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω η εφαρμογή τους. Η έκθεση καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει το αναγκαίο νομικό πλαίσιο και ότι 
το νέο σύστημα, το οποίο ενισχύει την επιβολή των κανόνων προστασίας των δεδομένων, 
καθιερώνεται. Οι επιχειρήσεις αναπτύσσουν νοοτροπία συμμόρφωσης και οι πολίτες 
συνειδητοποιούν καλύτερα τα δικαιώματά τους. Ταυτόχρονα, η σύγκλιση προς την υψηλών 
προτύπων προστασία δεδομένων σημειώνει πρόοδο σε διεθνές επίπεδο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4449_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  

 Επικοινωνία 
 Ενημερωτικό δελτίο: Τα κύρια επιτεύγματα του ΓΚΠΔ και η μελλοντική πορεία (Ιούλιος 

2019) 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/06/14/term-sheet-on-the-budgetary-instrument-for-convergence-and-competitiveness/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Economic+and+Monetary+Union%3a+Eurogroup+agrees+term+sheet+on+euro-area+budgetary+instrument+and+revised+ESM+treaty
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/06/14/term-sheet-on-the-budgetary-instrument-for-convergence-and-competitiveness/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Economic+and+Monetary+Union%3a+Eurogroup+agrees+term+sheet+on+euro-area+budgetary+instrument+and+revised+ESM+treaty
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4372_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/regulation-governance-framework-budgetary-instrument-convergence-and-competitiveness-euro-area_en
https://ec.europa.eu/info/files/regulation-governance-framework-budgetary-instrument-convergence-and-competitiveness-euro-area_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_18_3972
https://ec.europa.eu/info/publications/deepening-emu-taking-stock-four-years-after-five-presidents-report_en
https://ec.europa.eu/info/publications/deepening-emu-taking-stock-four-years-after-five-presidents-report_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-deepening-economic-and-monetary-union_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/five-presidents-report-completing-europes-economic-and-monetary-union_en
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/06/14/term-sheet-on-the-budgetary-instrument-for-convergence-and-competitiveness/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Economic+and+Monetary+Union%3a+Eurogroup+agrees+term+sheet+on+euro-area+budgetary+instrument+and+revised+ESM+treaty
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/06/14/term-sheet-on-the-budgetary-instrument-for-convergence-and-competitiveness/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Economic+and+Monetary+Union%3a+Eurogroup+agrees+term+sheet+on+euro-area+budgetary+instrument+and+revised+ESM+treaty
https://twitter.com/VDombrovskis
https://twitter.com/GOettingerEU
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4449_el.pdf
https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_el#library
https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_el#library
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 Διαδικτυακή πύλη για τον ΓΚΠΔ — Μεταρρύθμιση των κανόνων της ΕΕ για την προστασία 
των δεδομένων το 2018 

 Δελτίο Τύπου: Ο κανονισμός για την προστασία δεδομένων έναν χρόνο μετά: Το 73 % των 
Ευρωπαίων έχουν ακούσει για τουλάχιστον ένα από τα δικαιώματά τους (Μάιος 2019) 

 Δήλωση «Γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων: ένας χρόνος μετά» (Μάιος 
2019) 

 Ευρωβαρόμετρο: πλήρη αποτελέσματα του ειδικού Ευρωβαρόμετρου σχετικά με την 
προστασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων ειδικών ανά χώρα ενημερωτικών 
δελτίων (Μάιος 2019) 

 Ενημερωτικό δελτίο: Αποκτήστε τον έλεγχο της εικονικής σας ταυτότητας 
________________________________________________________________________________ 

25. Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας: η Επιτροπή αξιολογεί τους κινδύνους και ζητεί βελτίωση 
της εφαρμογής των κανόνων 

Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2019 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει σήμερα ανακοίνωση και τέσσερις εκθέσεις που θα στηρίξουν τις 
ευρωπαϊκές και τις εθνικές αρχές για την καλύτερη αντιμετώπιση των κινδύνων νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η Επιτροπή 
Γιούνκερ έθεσε αυστηρούς ενωσιακούς κανόνες με την τέταρτη και την πέμπτη οδηγία για την 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ενίσχυσε τον 
εποπτικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Στις εκθέσεις τονίζεται η ανάγκη πλήρους 
εφαρμογής των οδηγιών, ενώ παράλληλα υπογραμμίζεται ότι πρέπει ακόμα να αντιμετωπιστούν 
ορισμένες διαρθρωτικές αδυναμίες στην εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων για την 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η δέσμη θα χρησιμεύσει ως βάση για μελλοντικές επιλογές 
πολιτικής σχετικά με τον τρόπο περαιτέρω ενίσχυσης του πλαισίου της ΕΕ για την καταπολέμηση 
της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4452_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Στη σελίδα πλαίσιο της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες θα βρείτε τα ακόλουθα έγγραφα: 

 Ανακοίνωση: Προς μια καλύτερη εφαρμογή των μέτρων της ΕΕ για την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 
τρομοκρατίας 

 Έκθεση σχετικά με την αξιολόγηση πρόσφατων εικαζόμενων υποθέσεων νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με τη συμμετοχή πιστωτικών ιδρυμάτων της ΕΕ 

 Έκθεση υπερεθνικής εκτίμησης των κινδύνων 
 Έκθεση για τις Μονάδες Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών 
 Έκθεση σχετικά με τη διασύνδεση των κεντρικών μητρώων τραπεζικών λογαριασμών 

________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_el
https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_el
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2956_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2956_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2610_el.htm
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
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2222
https://ec.europa.eu/commission/files/take-control-your-digital-avatar_el
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/anti-money-laundering-and-counter-terrorist-financing_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/anti-money-laundering-and-counter-terrorist-financing_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4452_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-4369_en.htm
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/anti-money-laundering-and-counter-terrorist-financing_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice/anti-money-laundering-and-counter-terrorist-financing_en
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26. Η Επιτροπή εκδίδει κατευθυντήριες οδηγίες για τη συμμετοχή προσφερόντων από τρίτες 
χώρες στην αγορά δημόσιων συμβάσεων της ΕΕ 

Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2019 

Οι σημερινές κατευθυντήριες οδηγίες αποτελούν μέρος μιας δέσμης πρωτοβουλιών της 
Επιτροπής για την εξασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού, υψηλής ποιότητας και ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού στις αγορές δημόσιων συμβάσεων. Πρόκειται επίσης για το πρώτο παραδοτέο 
από τις 10 δράσεις που περιγράφονται στην ανακοίνωση σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Κίνας και 
υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματα που ενέκρινε τον Μάρτιο του 
2019. 

Η ΕΕ έχει μια ανοιχτή αγορά δημόσιων συμβάσεων, τη μεγαλύτερη στον κόσμο, αξίας περίπου 2 
τρισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Σε συνθήκες ολοένα πιο παγκόσμιων αγορών, οι αγοραστές 
του δημοσίου στην ΕΕ πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με τα σωστά εργαλεία και τις γνώσεις για να 
αντιμετωπίζουν προσφέροντες από χώρες εκτός της ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4491_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  
Κατευθυντήριες οδηγίες για τη συμμετοχή προσφερόντων και εμπορευμάτων από τρίτες χώρες 
στην αγορά δημόσιων συμβάσεων της ΕΕ 
ΕΕ-Κίνα — Στρατηγική προοπτική (Μάρτιος 2019) 
Μια ενωσιακή βιομηχανία κατάλληλη για το μέλλον 
________________________________________________________________________________ 

27. Μια Ευρώπη που προστατεύει: πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες σχετικά με τις 
προτεραιότητες στον τομέα της ασφάλειας 

Βρυξέλλες, 24 Ιουλίου 2019 

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί προς την κατεύθυνση μιας 
αποτελεσματικής και πραγματικής Ένωσης Ασφάλειας. Χάρη στη στενή συνεργασία μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η ΕΕ έχει σημειώσει σημαντική 
πρόοδο στον τομέα αυτό, θεσπίζοντας μια σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών προτεραιότητας 
και υλοποιώντας ένα ευρύ φάσμα μη νομοθετικών μέτρων για τη στήριξη των κρατών μελών της 
και την ενίσχυση της ασφάλειας για όλους τους πολίτες. Με βάση αυτή την πρόοδο, στην έκθεση 
προσδιορίζονται οι τομείς στους οποίους απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την 
αντιμετώπιση άμεσων απειλών κατά της ασφάλειας. Συγκεκριμένα, εφόσον το νέο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο έχει πλέον συσταθεί, οι συννομοθέτες θα πρέπει να αρχίσουν σύντομα 
διαπραγματεύσεις σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για την αφαίρεση τρομοκρατικού 
περιεχομένου από το διαδίκτυο. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να διασφαλίσουν την 
εφαρμογή, κατά προτεραιότητα, των νέων συμφωνηθέντων κανόνων ασφαλείας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4413_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/36401
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1605_el.htm
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2019-INIT/el/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2019-INIT/el/pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4491_el.pdf
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/36401
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/36401
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-eu-china-a-strategic-outlook.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/euco-sibiu-eu_industry_fit_for_the_future.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4413_el.pdf
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Ανακοίνωση: 19η έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την οικοδόμηση 
μιας αποτελεσματικής και πραγματικής Ένωσης Ασφάλειας 
Ενημερωτικό δελτίο: Μια Ευρώπη που προστατεύει 

________________________________________________________________________________ 

28. Βιοποικιλότητα: Η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο, 
επειδή δεν προστατεύει επαρκώς τους φυσικούς οικοτόπους και τα είδη 

Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2019 

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ, 
επειδή δεν προστατεύει επαρκώς τη βιοποικιλότητα. Αν και η Ελλάδα έχει ορίσει ειδικές ζώνες 
διατήρησης για την προστασία των φυσικών οικοτόπων και των ειδών που περιλαμβάνονται στο 
δίκτυο Natura 2000, δεν έχει καθορίσει τους αναγκαίους στόχους διατήρησης και μέτρα που να 
ανταποκρίνονται στις οικολογικές απαιτήσεις των τύπων φυσικών οικοτόπων και των ειδών που 
ζουν σε όλους αυτούς τους τόπους 

Σύμφωνα με την οδηγία για τους οικοτόπους (οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου), τα κράτη μέλη 
προτείνουν τόπους κοινοτικής σημασίας (ΤΚΣ), στους οποίους απαντούν οι τύποι φυσικών 
οικοτόπων και οι οικότοποι ειδών που παρατίθενται στην οδηγία. Στη συνέχεια, ο κατάλογος των 
τόπων εγκρίνεται από την Επιτροπή, ως ένα πρώτο βήμα για την εδραίωση του πανευρωπαϊκού 
δικτύου προστατευόμενων φυσικών περιοχών Natura 2000. Στις 19 Ιουλίου 2006 η Επιτροπή 
ενέκρινε κατάλογο 239 τόπων για την Ελλάδα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4257_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 

 Για τις κυριότερες αποφάσεις στη δέσμη παραβάσεων του Ιουλίου 2019, βλ. το πλήρες 
MEMO: INF/19/4251. 

 Για τη γενική διαδικασία επί παραβάσει, βλ. MEMO/12/12. 
 Για την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει. 

________________________________________________________________________________ 

29. Προστασία των δεδομένων: η Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την Ελλάδα και την 
Ισπανία στο Δικαστήριο, επειδή δεν μετέφεραν την ενωσιακή νομοθεσία 

Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2019 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα και την Ισπανία στο Δικαστήριο 
της ΕΕ, επειδή δεν μετέφεραν στο εθνικό τους δίκαιο τους ενωσιακούς κανόνες σε σχέση με την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα [δηλ. την οδηγία για την προστασία των 
δεδομένων στο πλαίσιο της επιβολής του νόμου, οδηγία (ΕΕ)2016/680]. Τον Απρίλιο του 2016 το 
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν ότι η οδηγία έπρεπε να μεταφερθεί στο 
εθνικό δίκαιο έως τις 6 Μαΐου 2018. 

Στην περίπτωση της Ελλάδας, η Επιτροπή καλεί το Δικαστήριο της ΕΕ να επιβάλει οικονομικές 
κυρώσεις με τη μορφή κατ' αποκοπή ποσού ύψους 5 287,50 ευρώ ημερησίως μεταξύ, αφενός, 
της επόμενης ημέρας μετά τη λήξη της προθεσμίας για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20190726_com-2019-353-security-union-update-19_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_19_4571
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:31992L0043
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4257_el.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/EL/INF_19_4251
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
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_el#legislation
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/680/oj
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δίκαιο, όπως αυτή ορίζεται στην οδηγία, και, αφετέρου, είτε της συμμόρφωσης της Ελλάδας είτε 
της ημερομηνίας δημοσίευσης της απόφασης, δυνάμει του άρθρου 260 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, 
με κατώτατο κατ' αποκοπή ποσό ύψους 1 310 000 ευρώ και ημερήσια χρηματική ποινή 
22 169,70 ευρώ από την ημέρα της πρώτης απόφασης μέχρι την πλήρη συμμόρφωση ή μέχρι την 
έκδοση δεύτερης δικαστικής απόφασης. Στην περίπτωση της Ισπανίας, η Επιτροπή καλεί το 
Δικαστήριο να επιβάλει οικονομική κύρωση με τη μορφή κατ' αποκοπή ποσού ύψους 
21 321 ευρώ ημερησίως μεταξύ, αφενός, της επόμενης ημέρας μετά τη λήξη της προθεσμίας για 
τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, όπως αυτή ορίζεται στην οδηγία, και, αφετέρου, είτε 
της συμμόρφωσης της Ισπανίας είτε της ημερομηνίας δημοσίευσης της απόφασης, δυνάμει του 
άρθρου 260 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, με κατώτατο κατ' αποκοπή ποσό ύψους 5 290 000 ευρώ και 
ημερήσια χρηματική ποινή 89 548,20 ευρώ από την ημέρα της πρώτης απόφασης μέχρι την 
πλήρη συμμόρφωση ή μέχρι την έκδοση δεύτερης δικαστικής απόφασης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4261_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Για τις κυριότερες αποφάσεις στη δέσμη παραβάσεων του Ιουλίου 2019, βλ. το πλήρες 
σημείωμα: INF/19/4251. 
Για τη γενική διαδικασία επί παραβάσει, βλ. MEMO/12/12. 
Για την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει. 
________________________________________________________________________________ 

30. Η Επιτροπή λαμβάνει περαιτέρω μέτρα για την εξάλειψη των παράνομων φορολογικών 
ελαφρύνσεων στον κλάδο των θαλαμηγών σε Ιταλία και Κύπρο 

Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2019 

Η Επιτροπή λαμβάνει περαιτέρω μέτρα για την εξάλειψη των παράνομων φορολογικών 
ελαφρύνσεων στον κλάδο των θαλαμηγών σε Ιταλία και Κύπρο, οι οποίες αποκαλύφθηκαν για 
πρώτη φορά μέσω των εγγράφων Paradise Papers. Η παρούσα ένδικη διαδικασία εντάσσεται 
επίσης στη διαρκή προσπάθεια της Επιτροπής να εξαλείψει τις αθέμιτες πρακτικές 
φοροαποφυγής στην ΕΕ. 

Στο πλαίσιο της παρούσας δέσμης αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, η Επιτροπή 
αποφάσισε να παραπέμψει την Ιταλία στο Δικαστήριο της ΕΕ, επειδή δεν έλαβε μέτρα για την 
αντιμετώπιση ενός παράνομου συστήματος απαλλαγών όσον αφορά τα καύσιμα που 
χρησιμοποιούνται για ναυλωμένες θαλαμηγούς στα ύδατα της ΕΕ. Παράλληλα, η Επιτροπή 
αποφάσισε να απευθύνει αιτιολογημένες γνώμες στην Ιταλία και την Κύπρο για την μη είσπραξη 
ορθού ποσού φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) στη μίσθωση θαλαμηγών. Οι φορολογικές 
ελαφρύνσεις αυτού του τύπου μπορούν να επιφέρουν σημαντικές στρεβλώσεις του 
ανταγωνισμού. 

Αναλυτικά, οι διαδικασίες επί παραβάσει που κινήθηκαν σήμερα αφορούν: 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4265_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4261_el.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/EL/INF_19_4251
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://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4265_el.pdf
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- Σχετικά με τις κυριότερες αποφάσεις στη δέσμη παραβάσεων του Ιουλίου 2019, βλ. το πλήρες 
MEMO: INF/19/4251. 
- Για τις γενικές διαδικασίες επί παραβάσει, βλ. MEMO/12/12. 
- Για την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει. 
________________________________________________________________________________ 

31. Δέσμη παραβάσεων Ιουλίου: κυριότερες αποφάσεις 

Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2019 

Επισκόπηση ανά τομέα πολιτικής 
Η Ευρωπαϊκή 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 146 
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_INF-19-4251_el.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 

32. Η Ελλάδα είναι πρώτη χώρα σε επενδύσεις (σε σχέση με το μέγεθος της οικονομίας της) 

από το σχέδιο Γιούνκερ που έχει ήδη κινητοποιήσει 424 δισ. ευρώ σε όλη την Ευρώπη 

Αθήνα, 25/07/2019 

Μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) 

τον Ιούλιο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων του σχεδίου Γιούνκερ θα πρέπει 

πλέον να δημιουργήσει πρόσθετες επενδύσεις ύψους 424 δισ. ευρώ στην ΕΕ. Τον Ιούλιο, οι 

εγκεκριμένες στο πλαίσιο του σχεδίου Γιούνκερ πράξεις αντιπροσωπεύουν χρηματοδότηση 

ύψους 76,9 δισ. ευρώ στα 28 κράτη μέλη.  

  

Περίπου 967 000 νεοσύστατες, καθώς και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αναμένεται να 

επωφεληθούν από τη βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση. Επί του παρόντος, οι πέντε 

πρώτες χώρες σε επενδύσεις, σε σχέση με το ΑΕΠ, είναι η Ελλάδα, η Εσθονία, η Πορτογαλία, η 

Βουλγαρία και η Πολωνία.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/EN/INF_19_4251
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://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_INF-19-4251_el.pdf
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Η ΕΤΕπ έχει εγκρίνει χρηματοδότηση ύψους 55,8 δισ. ευρώ για έργα υποδομών και καινοτομίας, 

γεγονός που αναμένεται να κινητοποιήσει 256,9 δισ. ευρώ σε πρόσθετες επενδύσεις. Όσον 

αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ), μέρος του ομίλου της ΕΤΕπ, έχει εγκρίνει 

συμφωνίες με ενδιάμεσες τράπεζες και ταμεία για τη χρηματοδότηση ΜΜΕ με συνολικό ποσό 

21,1 δισ. ευρώ, το οποίο αναμένεται να κινητοποιήσει 167,1 δισ. ευρώ σε πρόσθετες επενδύσεις.  

  

Λεπτομέρειες σχετικά με τις επενδύσεις ανά χώρα διατίθενται στον ιστότοπο του σχεδίου 

Γιούνκερ [στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά]. 

________________________________________________________________________________ 

33. Εμπορικές συνομιλίες ΕΕ-ΗΠΑ – έναν χρόνο μετά, η Επιτροπή παρουσιάζει έκθεση προόδου 

Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2019 

Συμπληρώνεται ένας χρόνος από την κοινή δήλωση του προέδρου κ. Γιούνκερ και του 
προέδρου κ. Τραμπ, η οποία εγκαινίασε μια νέα περίοδο στις σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων 
Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Ως πρώτο βήμα, οι δύο πρόεδροι συγκρότησαν μια εκτελεστική ομάδα εργασίας υπό τη 
συμπροεδρία της επιτρόπου Εμπορίου κ. Σεσίλια Μάλμστρομ και του ομόλογου της, εκπροσώπου 
εμπορίου των ΗΠΑ κ. Ρόμπερτ Λαϊτχάιζερ, προκειμένου να εργαστεί πάνω στις διάφορες οδούς 
συνεργασίας που προσδιορίστηκαν στην κοινή δήλωση. 

Έναν χρόνο μετά, έχει επιτευχθεί μια σειρά από συγκεκριμένες δράσεις, οι οποίες έχουν 
βοηθήσει την αξίας ενός τρισ. δολαρίων διατλαντική εμπορική σχέση να περάσει στο επόμενο 
επίπεδο.Η έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της κοινής δήλωσης ΕΕ-ΗΠΑ της 25ης Ιουλίου 2018 η 
οποία δημοσιεύτηκε σήμερα παρέχει μια επισκόπηση της προόδου που έχει σημειωθεί και 
αναδεικνύει το βάθος της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ κατά τον τελευταίο χρόνο, 
τόσο σε πολιτικό όσο και σε τεχνικό επίπεδο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4670_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες: 
Κοινή δήλωση ΕΕ-ΗΠΑ του Ιουλίου 2018 
Έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή της κοινής δήλωσης ΕΕ-ΗΠΑ της 25ης Ιουλίου 2018 
 
Ενημερωτικά δελτία 

 Ενίσχυση της σχέσης ΕΕ-ΗΠΑ: 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/july/tradoc_158268.pdf 

 Ρυθμιστική συνεργασία: http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/158267.htm 
 Διερεύνηση εμπορικών ευκαιριών: http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/158269.htm 
 Εμπόριο σπόρων σόγιας: http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/158270.htm 
 Εμπόριο υγροποιημένου αερίου: http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/158271.htm 

Οικονομική ανάλυση της Επιτροπής 
 
Διαπραγματευτικές εντολές 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results_fr
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results_fr
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4670_el.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1898
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/158272.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/july/tradoc_158268.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/158267.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/158269.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/158270.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/158271.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157704.htm


ΙΟΥΛΙΟΣ 2019  23 
 

 Αξιολόγηση συμμόρφωσης και παράρτημα 
 Κατάργηση βιομηχανικών δασμών και παράρτημα 

Συνοπτική έκθεση της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τη ρυθμιστική συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα εμπορική σχέση ΕΕ-ΗΠΑ 
________________________________________________________________________________ 

34. Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: Η Επιτροπή ορίζει την πολιτική ισοδυναμίας με χώρες εκτός 
ΕΕ 

Βρυξέλλες, 29 Ιουλίου 2019 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβαίνει σήμερα σε απολογισμό της συνολικής προσέγγισής της όσον 
αφορά την ισοδυναμία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Η ισοδυναμία της ΕΕ έχει 
καταστεί σημαντικό εργαλείο τα τελευταία χρόνια, προωθώντας την ενοποίηση των παγκόσμιων 
χρηματοπιστωτικών αγορών και τη συνεργασία με τις αρχές τρίτων χωρών. Η ΕΕ αξιολογεί το 
συνολικό πολιτικό πλαίσιο και σε ποιο βαθμό το ρυθμιστικό καθεστώς συγκεκριμένης τρίτης 
χώρας επιτυγχάνει τα ίδια αποτελέσματα με τους δικούς της κανόνες. Μια θετική απόφαση 
ισοδυναμίας, η οποία είναι μονομερές μέτρο της Επιτροπής, επιτρέπει στις αρχές της ΕΕ να 
βασίζονται στους κανόνες και την εποπτεία τρίτης χώρας, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες 
στην αγορά από τρίτες χώρες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, να συμμορφώνονται με ένα 
μόνο σύνολο κανόνων. Η σημερινή ανακοίνωση καθορίζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο οι 
πρόσφατες επικαιροποιήσεις της νομοθεσίας της ΕΕ θα εξασφαλίσουν ακόμη μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα του ενιαίου εγχειριδίου κανόνων της ΕΕ, εποπτεία και παρακολούθηση, ενώ 
παράλληλα θα ενισχύσουν τις διασυνοριακές επιχειρηματικές δραστηριότητες στις παγκόσμιες 
αγορές. Μέχρι σήμερα η Επιτροπή έχει λάβει περισσότερες από 280 αποφάσεις ισοδυναμίας 
όσον αφορά 30 και πλέον χώρες.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4309_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση της 29/7/2019 σχετικά με την ισοδυναμία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών 
υπηρεσιών. 
Αναγνώριση των μη ενωσιακών χρηματοπιστωτικών πλαισίων (αποφάσεις ισοδυναμίας).  
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής του Φεβρουαρίου 2017: σχετικά με τις 
αποφάσεις ισοδυναμίας ΕΕ στην πολιτική χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών: αξιολόγηση.  
________________________________________________________________________________ 

35. To Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δίνει πρόσβαση σε εργαστήρια 
παγκόσμιου κύρους στους ερευνητές 

Βρυξέλλες, 29 Ιουλίου 2019 

Ερευνητές από όλη την Ευρώπη θα έχουν πλέον ακόμη περισσότερες ευκαιρίες να 
χρησιμοποιήσουν τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Κοινού Κέντρου Ερευνών: ύστερα από 
ένα πρώτο στάδιο της πρωτοβουλίας για ανοικτή πρόσβαση, κατά το οποίο σχεδόν 100 
επιλέξιμες προτάσεις έγιναν δεκτές σε 92 ερευνητικά ιδρύματα, και άλλα εργαστήρια της 
υπηρεσίας της Επιτροπής για τις επιστήμες και τη γνώση είναι πλέον στη διάθεση εξωτερικών 
επιστημόνων, οι οποίοι θα είναι πλέον σε θέση να διεξάγουν πειράματα για ενεργειακές λύσεις 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157627.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/january/tradoc_157629.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157628.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/january/tradoc_157630.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/july/tradoc_158068.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/united-states/
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4309_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/190729-equivalence-decisions_en
https://ec.europa.eu/info/publications/190729-equivalence-decisions_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/recognition-non-eu-financial-frameworks-equivalence-decisions_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eu-equivalence-decisions-assessment-27022017_en.pdf
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με μηδενικές εκπομπές και για την πυρηνική ασφάλεια. Με την πρωτοβουλία αυτή, το ΚΚΕρ 
αποσκοπεί στην τόνωση της επιστημονικής έρευνας και της ανταγωνιστικότητας, καθώς και στην 
ενίσχυση της συνεργασίας των ευρωπαίων ερευνητών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4669_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ανοικτή πρόσβαση στις ερευνητικές υποδομές του ΚΚΕρ 
Ενημερωτικό δελτίο για το Κοινό Κέντρο Ερευνών 
________________________________________________________________________________ 
 

36. Online πλατφόρμες: έναρξη ισχύος των νέων κανόνων της ΕΕ για δίκαιες, ισότιμες και 

διαφανείς συναλλαγές 

  
Daily News, 30 Ιουλίου 2019 
 
 Οι νέοι κανόνες της ΕΕ που στόχο έχουν να δημιουργήσουν δίκαιο, αξιόπιστο και 

βασιζόμενο στην καινοτομία περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και τους εμπόρους όσον αφορά τη 

χρήση online πλατφορμών — οι οποίες περιλαμβάνουν διαδικτυακές αγορές, ηλεκτρονικούς 

ιστότοπους κρατήσεων, καταστήματα εφαρμογών (app stores) και μηχανές αναζήτησης — 

αρχίζουν να ισχύουν αύριο.  

 Οι επιχειρήσεις έχουν ένα έτος για να προετοιμαστούν καθώς οι νέοι κανόνες αρχίζουν να 

εφαρμόζονται από τις 12 Ιουλίου 2020 σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Ο κανονισμός για τις σχέσεις 

μεταξύ πλατφορμών και επιχειρήσεων θα διασφαλίσει ότι οι εταιρείες που προσφέρουν αγαθά 

και υπηρεσίες στην Ευρώπη (δηλ. ένα εκατομμύριο εταιρείες) θα είναι καλύτερα ενημερωμένες 

σχετικά με τις διαδικτυακές πρακτικές και θα βασίζονται σε σαφείς κανόνες και σε 

αποτελεσματικούς μηχανισμούς επίλυσης διαφορών, παρέχοντας πιο δίκαιη μεταχείριση και 

μεγαλύτερη διαφάνεια κατά την αλληλεπίδραση ανάμεσα στις online πλατφόρμες και στις 

επιχειρήσεις. Αυτό το ενιαίο σύνολο ευρωπαϊκών κανόνων θεσπίζει υποχρεώσεις για τις online 

πλατφόρμες και για τις μηχανές αναζήτησης στην ενιαία αγορά, ενώ δίνει στις επιχειρήσεις τη 

δυνατότητα να κατανοήσουν καλύτερα τα δικαιώματά τους, ιδίως όσον αφορά την κατάταξη στα 

αποτελέσματα της αναζήτησης, την πρόσβαση σε δεδομένα και τη διευθέτηση διαφορών.  

 Με τη βελτίωση των αρχών του ανταγωνισμού που εγγυώνται οι εν λόγω κανόνες, οι 

καταναλωτές θα επωφεληθούν από ευρύτερη επιλογή αγαθών και υπηρεσιών αλλά και από 

καλύτερη ποιότητα και σε χαμηλότερες τιμές. Ο κανονισμός αποτελεί ένα πρώτο βήμα και 

εντάσσεται στις τρέχουσες πολιτικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την 

ταχεία ανάπτυξη της οικονομίας των online πλατφορμών, πρωτοβουλίες που περιλαμβάνουν νέο 

παρατηρητήριο για την οικονομία των online  πλατφορμών, με στόχο ιδίως να παρακολουθεί την 

εφαρμογή των νέων κανόνων.  

 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-4849_en.pdf 

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4669_el.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/european-commission-joint-research-centre-opens-world-class-laboratories-researchers
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC114194/jrc_leaflet_2018_final_(online)_1.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/expert-group-eu-observatory-online-platform-economy
https://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-4849_en.pdf
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Το πλήρες κείμενο του κανονισμού σε όλες τις επίσημες γλώσσες είναι διαθέσιμο στο 

διαδίκτυο.  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους νέους κανόνες θα βρείτε στο παρόν ενημερωτικό 

δελτίο και στον δικτυακό τόπο της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. 

________________________________________________________________________________ 

37. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει δημόσια στήριξη ύψους 300 εκατ. ευρώ για την 
ανάπτυξη υπερταχέων ευρυζωνικών δικτύων στην Ελλάδα 

Βρυξέλλες, 31 Ιουλίου 2019 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, δημόσια 
στήριξη ύψους 300 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα υπερταχείας ευρυζωνικής υποδομής της 
Ελλάδας. Το πρόγραμμα θα προσφέρει υπερταχείες ευρυζωνικές υπηρεσίες σε πελάτες σε 
περιοχές με ανεπαρκή συνδεσιμότητα στην Ελλάδα. 

Η κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, επίτροπος αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε τα εξής: 
«Η πρόσβαση σε υψηλής απόδοσης συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο είναι ζωτικής σημασίας για 
τους Ευρωπαίους πολίτες, για την κοινωνία και την οικονομία. Με την παρούσα απόφαση, η 
Επιτροπή εγκρίνει τη χρήση κονδυλίων της ΕΕ για την ανάπτυξη υπερταχειών συνδέσεων στο 
διαδίκτυο σε περιοχές της Ελλάδας όπου οι ιδιωτικές επενδύσεις είναι ανεπαρκείς. Πρόκειται για 
ένα σημαντικό βήμα για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία στην Ελλάδα, καθώς και για 
την κοινωνική και εδαφική συνοχή, ώστε τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις της Ελλάδας να 
μπορέσουν να επωφεληθούν πλήρως από την ψηφιακή ενιαία αγορά.»  

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του ελληνικού προγράμματος υπερταχείας ευρυζωνικότητας 
ανέρχεται σε 300 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
ιδιωτικών επενδύσεων. 

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη ευρυζωνικής υποδομής ικανής να παρέχει ταχύτητες 
λήψης τουλάχιστον 100 Megabit ανά δευτερόλεπτο (Mbps), με δυνατότητα αναβάθμισης σε 1 
Gigabit ανά δευτερόλεπτο (Gbps), σε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς. 

Το πρόγραμμα αφορά περιοχές στις οποίες δεν υπάρχει σήμερα ταχεία ευρυζωνική υποδομή που 
να προσφέρει τουλάχιστον 30 Mbps και στις οποίες κανένας ιδιώτης επενδυτής δεν έχει 
εκδηλώσει ενδιαφέρον να επενδύσει εμπορικά στο εγγύς μέλλον. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4909_el.pdf 
________________________________________________________________________________ 
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1150
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1150
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=52447
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=52447
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/online-platforms-digital-single-market
http://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/erdf/
http://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/erdf/
https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_el
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4909_el.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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