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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  

1. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει το τροποποιημένο ελληνικό καθεστώς 
επιστρεπτέων προκαταβολών ύψους 2 δισ. ευρώ για τη στήριξη των επιχειρήσεων που 
πλήττονται από την έξαρση του κορονοϊού. 
 

2. Υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας: Η Επιτροπή πραγματοποιεί 
διαβούλευση σχετικά με την επανεξέταση των οδηγιών για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση. 
 

3. Δήλωση του Επιτρόπου Διαχείρισης Κρίσεων Γιάνες Λέναρτσιτς για την έκρηξη στη Βηρυτό. 
 

4. Συγχωνεύσεις: Η Επιτροπή ξεκινάει διεξοδική έρευνα σχετικά με την προτεινόμενη 
εξαγορά της Fitbit από την Google. 
 

5. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλευρό του Λιβάνου: συνομιλία της Προέδρου φον ντερ Λάιεν με 
τον Πρωθυπουργό Ντιαμπ, καθώς η ΕΕ αποστέλλει πάνω από 250 διασώστες και 
εμπειρογνώμονες. 
 

6. Η ΕE επενδύει σε τεχνολογία αιχμής για τη θεραπεία σπάνιας νόσου. 
 

7. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να διαθέσει επιπλέον 30 εκατομμύρια ευρώ για άμεση 
στήριξη προς τον Λίβανο. 
 

8. Κορονοϊός: 23 νέα ερευνητικά έργα θα λάβουν χρηματοδότηση 128 εκατ. ευρώ από την ΕΕ. 
 

9. Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ: Η Επιτροπή παρέχει οικονομική ενίσχυση στην Κροατία μετά 
τον σεισμό. 
 

10. Η Καμπότζη χάνει την αδασμολόγητη πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ λόγω ανησυχιών 
σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
 

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. ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. 
 

12. Λίβανος: πτήση ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ φθάνει στη Βηρυτό με ιατρικό εξοπλισμό 
και φάρμακα. 
 

13. Βελτίωση της νομοθεσίας: η Επιτροπή δημοσίευσε την ετήσια έρευνα του διοικητικού 
φόρτου για το 2019. 
 

14. Κορoνοϊός: η Επιτροπή ολοκληρώνει τις συνομιλίες για την εξασφάλιση μελλοντικού 
εμβολίου. 
 

15. Συγχωνεύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει την εξαγορά της Forthnet από την United Group. 
 

16. Κορονοϊός: η Επιτροπή κατέληξε σε μια πρώτη συμφωνία για ένα δυνητικό εμβόλιο. 
 

17. Κορoνοϊός: η Επιτροπή κατέληξε σε πρώτη συμφωνία για πιθανό εμβόλιο. 
 

18. Κορονοϊός: Η Επιτροπή προτείνει την παράταση των Πολιτιστικών Πρωτευουσών της 
Ευρώπης για το 2020 έως και το 2021. 
 

19. Δήλωση του ύπατου εκπροσώπου/αντιπροέδρου, κ. Τζουζέπ Μπορέλ, και του επιτρόπου 
αρμόδιου για θέματα διαχείρισης κρίσεων, κ. Γιάνες Λέναρτσιτς, για την Παγκόσμια Ημέρα 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας 2020. 
 

20. Κορονοϊός: η Επιτροπή εγκρίνει χρηματοδότηση για την κατάρτιση των επαγγελματιών του 
τομέα της υγείας σε δεξιότητες εντατικής θεραπείας. 
 

21. Κορoνοϊός: η Επιτροπή συνεχίζει να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο μελλοντικών εμβολίων με 
νέες συνομιλίες. 
 

22. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η Επιτροπή αποφασίζει να καταχωρίσει την 
πρωτοβουλία με τίτλο «Δικαίωμα θεραπείας». 
 

23. Κορονοϊός: η Επιτροπή προτείνει την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης ύψους 81,4 δισ. 
ευρώ σε 15 κράτη μέλη στο πλαίσιο του SURE. 
 

24. Κορoνοϊός: η Επιτροπή επεκτείνει τις συνομιλίες σε πέμπτο παρασκευαστή εμβολίων. 
 

25. Κανόνες καταγωγής: H ΕΕ ενισχύει το προτιμησιακό εμπόριο με τις χώρες της 
πανευρωμεσογειακής ζώνης. 
 

26. Πρόγραμμα Βοήθειας για την τουρκοκυπριακή κοινότητα: η Επιτροπή εγκρίνει δεύτερο 
Πρόγραμμα Δράσης για το 2020. 
 

27. Κορoνοϊός: η Επιτροπή υπογράφει την πρώτη σύμβαση με την AstraZeneca. 
 

28. Δήλωση της Προέδρου φον ντερ Λάιεν στον Τύπο σχετικά με την παραίτηση του Φιλ 
Χόγκαν. 
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29. Αλιευτικές δυνατότητες στη Βαλτική για το 2021: βελτίωση της μακροπρόθεσμης 
βιωσιμότητας των αποθεμάτων. 
 

30. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει το ελληνικό καθεστώς ύψους 150 εκατ. ευρώ για 
τη στήριξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας οι οποίες έχουν πληγεί από την έξαρση του κορονοϊού. 
 

31. Αυτοκινητοβιομηχανία: Νέοι κανόνες για καθαρότερα και ασφαλέστερα αυτοκίνητα 
αρχίζουν να εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ευρώπη. 
 

32. Παγκόσμια αντίδραση στον κορονοϊό: η Επιτροπή συμμετέχει στον μηχανισμό παγκόσμιας 
πρόσβασης σε εμβόλιο κατά της COVID-19 (COVAX). 

________________________________________________________________________________ 
 
1. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει το τροποποιημένο ελληνικό καθεστώς 
επιστρεπτέων προκαταβολών ύψους 2 δισ. ευρώ για τη στήριξη των επιχειρήσεων που 
πλήττονται από την έξαρση του κορονοϊού 
 
Βρυξέλλες,  3 Αυγούστου 2020 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι ορισμένες τροποποιήσεις υφιστάμενου ελληνικού 
καθεστώτος για τη στήριξη των εταιρειών που επλήγησαν από την επιδημία του κορονοϊού 
συνάδουν με το προσωρινό πλαίσιο.  
 
Το αρχικό καθεστώς εγκρίθηκε στις 7 Απριλίου 2020 με αριθμό υπόθεσης SA.56815. Η Ελλάδα 
κοινοποίησε ορισμένες τροποποιήσεις του αρχικού καθεστώτος, και συγκεκριμένα:  
i) την αύξηση του εκτιμώμενου συνολικού προϋπολογισμού του καθεστώτος από το 1 δισ. στα 2 

δισ. ευρώ· 
ii) την συμπερίληψη περισσότερων κατηγοριών εταιρειών στις επιλέξιμες να λάβουν ενίσχυση και  
iii) την παράταση της περιόδου ως προς την οποία μπορεί να χορηγηθεί η ενίσχυση, από τον 

Μάρτιο ως τον Μάιο του 2020 (στο αρχικό καθεστώς, η σχετική περίοδος περιοριζόταν στον 
Μάρτιο του 2020).  

 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο και τα άλλα μέτρα που έχει λάβει 
η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού 
είναι διαθέσιμες εδώ : 
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_consolidated_version_amended_3
_april_8_may_and_29_june_2020_el.pdf 
 
Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευτεί με αριθμό υπόθεσης SA.58047 στο 
μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό αφ’ ης στιγμής 
διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1442/MEX_
20_1442_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ:JOC_2020_091_I_0001
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_611
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_56815
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_consolidated_version_amended_3_april_8_may_and_29_june_2020_el.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/TF_consolidated_version_amended_3_april_8_may_and_29_june_2020_el.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1442/MEX_20_1442_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1442/MEX_20_1442_EN.pdf
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2. Υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας: Η Επιτροπή πραγματοποιεί διαβούλευση 
σχετικά με την επανεξέταση των οδηγιών για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την 
ενεργειακή απόδοση 
 
Βρυξέλλες,  4 Αυγούστου 2020 
 
Η Επιτροπή ξεκίνησε τη διαδικασία επανεξέτασης της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση, καλώντας τους πολίτες και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σχετικά με δύο χάρτες πορείας.  
 
Η επανεξέταση των δύο οδηγιών είναι ουσιαστικής σημασίας για τον προσδιορισμό του τρόπου 
με τον οποίο οι ενεργειακές πολιτικές για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή 
απόδοση θα συμβάλουν στην επίτευξη των κλιματικών και περιβαλλοντικών φιλοδοξιών της 
Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Η επανεξέταση εντάσσεται σε μια ευρύτερη διαδικασία που 
βασίζεται στην επικείμενη έγκριση του σχεδίου κλιματικών στόχων.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1444/MEX_
20_1444_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.  
https://ec.europa.eu/info/news/review-renewables-and-energy-efficiency-directives-commission-
launches-first-steps-process-2020-aug-04_en 
________________________________________________________________________________ 
 
3. Δήλωση του Επιτρόπου Διαχείρισης Κρίσεων Γιάνες Λέναρτσιτς για την έκρηξη στη Βηρυτό 
 
Βρυξέλλες,  5 Αυγούστου 2020 
 
Ο Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων, Γιάνες Λέναρτσιτς, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: 
«Συμμεριζόμαστε τον πόνο και τη θλίψη των κατοίκων της Βηρυτού έπειτα από τη φονική έκρηξη 
που προξένησε πολυάριθμα θύματα και πολύ περισσότερους τραυματίες. Εκφράζουμε τα 
συλλυπητήριά μας κυρίως σε όσους έχασαν τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Σε αυτές τις δύσκολες 
στιγμές, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει την αμέριστη στήριξή της στον λαό του Λιβάνου. Ως ένα 
άμεσο πρώτο βήμα, ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ κατόπιν 
αιτήματος των λιβανικών αρχών. Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ τώρα συντονίζει την 
επείγουσα αποστολή πάνω από 100 άριστα εκπαιδευμένων πυροσβεστών μαζί με οχήματα, 
σκύλους και υλικό, ειδικευμένων στην έρευνα και στη διάσωση σε αστικές περιοχές. Θα 
συνεργαστούν με τις λιβανικές αρχές για να σώσουν ανθρώπινες ζωές στο πεδίο. Οι Κάτω Χώρες, 
η Ελλάδα και η Τσεχία έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους σε αυτή τη ζωτικής σημασίας 
αποστολή. Η Γαλλία, η Πολωνία και η Γερμανία προσφέραν και αυτές τη βοήθειά τους μέσω του 
μηχανισμού, ενώ και άλλα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν στήριξη. Η ΕΕ ενεργοποίησε και το 
δορυφορικό σύστημα χαρτογράφησης Copernicus για να βοηθήσει τις λιβανικές αρχές να 
εκτιμήσουν την έκταση των ζημιών. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον Λίβανο και στον 
λιβανικό λαό και είμαστε έτοιμοι να κινητοποιήσουμε πρόσθετη βοήθεια».  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1454/MEX_
20_1454_EN.pdf 

https://ec.europa.eu/energy/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive/overview_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive/overview_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/targets-directive-and-rules/energy-efficiency-directive_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_19_6691
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1444/MEX_20_1444_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1444/MEX_20_1444_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/review-renewables-and-energy-efficiency-directives-commission-launches-first-steps-process-2020-aug-04_en
https://ec.europa.eu/info/news/review-renewables-and-energy-efficiency-directives-commission-launches-first-steps-process-2020-aug-04_en
https://ec.europa.eu/info/news/review-renewables-and-energy-efficiency-directives-commission-launches-first-steps-process-2020-aug-04_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1454/MEX_20_1454_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1454/MEX_20_1454_EN.pdf
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Η δήλωση είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο. 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/statement_20_1452 
________________________________________________________________________________ 
 
4. Συγχωνεύσεις: Η Επιτροπή ξεκινάει διεξοδική έρευνα σχετικά με την προτεινόμενη εξαγορά 
της Fitbit από την Google 
 
Βρυξέλλες,  5 Αυγούστου 2020 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε διεξοδική έρευνα για να αξιολογήσει την προτεινόμενη εξαγορά 
της Fitbit από την Google βάσει του κανονισμού της ΕΕ για τις συγχωνεύσεις. 
Η Επιτροπή ανησυχεί ότι η προτεινόμενη συναλλαγή θα ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της Google 
στις αγορές διαδικτυακής διαφήμισης, αυξάνοντας τον ήδη τεράστιο όγκο δεδομένων που η 
Google θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για την εξατομίκευση των διαφημίσεων που διανέμει 
και προβάλλει. Εάν ενισχυθεί το πλεονέκτημα δεδομένων της Google στην εξατομίκευση των 
διαφημίσεων, τις οποίες διανέμει μέσω της μηχανής αναζήτησής της και προβάλλει σε άλλες 
ιστοσελίδες, θα ήταν πολύ πιο δύσκολο για τους ανταγωνιστές της να παρέχουν υπηρεσίες 
διαδικτυακής διαφήμισης εφάμιλλες με της Google, και συνεπώς θα αυξάνονταν οι φραγµοί 
εισόδου στην αγορά, εξέλιξη εν τέλει επιζήμια για τους διαφημιστές και τους εκδότες, οι οποίοι 
θα έρχονταν αντιμέτωποι με υψηλότερες τιμές και περιορισμένες επιλογές.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1454/MEX_
20_1454_EN.pdf 
Το πλήρες δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο. 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1446 
________________________________________________________________________________ 
 
5. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλευρό του Λιβάνου: συνομιλία της Προέδρου φον ντερ Λάιεν με 
τον Πρωθυπουργό Ντιαμπ, καθώς η ΕΕ αποστέλλει πάνω από 250 διασώστες και 
εμπειρογνώμονες 
 
Βρυξέλλες,  6 Αυγούστου 2020 
 
Η Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συνομίλησε με τον Πρωθυπουργό του 
Λιβάνου κ. Χασάν Ντιαμπ.  
 
Η κ. φον ντερ Λάιεν εξέφρασε τα συλλυπητήρια και την υποστήριξη της ΕΕ προς τον λαό του 
Λιβάνου για την καταστροφή που έπληξε τη Βηρυτό και ολόκληρη τη χώρα. Η Πρόεδρος και ο 
Πρωθυπουργός συζήτησαν σχετικά με τη στήριξη την οποία ήδη προσφέρει η ΕΕ, και η οποία 
συνίσταται ιδίως: στην αποστολή πάνω από 100 πυροσβεστών ειδικευμένων στην έρευνα και 
διάσωση, καθώς και οχημάτων, σκύλων και ιατρικού εξοπλισμού έκτακτης ανάγκης, κυρίως μέσω 
του λιβανικού Ερυθρού Σταυρού· στην αποστολή πρόσθετων ομάδων, ιδίως για την ανίχνευση 
χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών υλών· σε ένα πολεμικό πλοίο που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για ιατρική αεροδιακομιδή με ελικόπτερο, καθώς και σε ιατρικό και 
προστατευτικό εξοπλισμό· στην ενεργοποίηση του δορυφορικού συστήματος χαρτογράφησης 
Copernicus για την αξιολόγηση της έκτασης των ζημιών.  
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/statement_20_1452
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/statement_20_1452
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1454/MEX_20_1454_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1454/MEX_20_1454_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1446
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1446
https://www.copernicus.eu/el
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1459/MEX_
20_1459_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
6. Η ΕE επενδύει σε τεχνολογία αιχμής για τη θεραπεία σπάνιας νόσου 
 
Βρυξέλλες,  6 Αυγούστου 2020 
 
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων επενδύει 30 εκατ. ευρώ για τη στήριξη της στρατηγικής 
καινοτομίας της εταιρείας EryDel.  
 
Η ιταλική εταιρεία βιοτεχνολογίας φιλοδοξεί να αναπτύξει και να διαθέσει στην αγορά θεραπείες 
που βασίζονται σε τεχνολογία που χρησιμοποιεί ερυθρά αιμοσφαίρια για τη θεραπεία σπάνιων 
ασθενειών. Το πιο προηγμένο προϊόν της EryDel βρίσκεται επί του παρόντος σε στάδιο 
ανάπτυξης και αποσκοπεί στη θεραπεία της «αταξίας-τηλαγγειεκτασίας», μιας σπάνιας 
νευροεκφυλιστικής ασθένειας που προκαλεί σοβαρή αναπηρία. Η χρηματοδότηση παρέχεται από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το οποίο αποτελεί τον βασικό πυλώνα του 
επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη.  
 
Τα έργα και οι συμφωνίες που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου αναμένεται να 
κινητοποιήσουν επενδύσεις ύψους 514 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 78,6 δισ. ευρώ στην Ιταλία. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : εδώ.  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_1448/IP_20_1
448_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
7. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύεται να διαθέσει επιπλέον 30 εκατομμύρια ευρώ για άμεση 
στήριξη προς τον Λίβανο 
 
Βρυξέλλες,  9 Αυγούστου 2020 
 
Στη διεθνή διάσκεψη για την παροχή βοήθειας και στήριξης στη Βηρυτό και στον λαό του 
Λιβάνου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύθηκε για νέα χρηματοδότηση ύψους 30 εκατομμυρίων 
ευρώ για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών όσων επλήγησαν από τη φονική έκρηξη στη 
Βηρυτό στις 4 Αυγούστου. Αυτή η νέα χρηματοδότηση προστίθεται στα 33 εκατομμύρια ευρώ 
που έχουν ήδη ανακοινωθεί από την πρόεδρο φον ντερ Λάιεν στην τηλεφωνική συνομιλία της 
Πέμπτης με τον Πρόεδρο του Λιβάνου.  
 
Περισσότερες πληροφορίες  
Σύνοψη της τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ της Προέδρου της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ 
Λάιεν και του Πρωθυπουργού του Λιβάνου Χασάν Ντιάμπ 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1466/IP_20_14
66_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1459/MEX_20_1459_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1459/MEX_20_1459_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/publications/investment-plan-results-so-far_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1448
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_1448/IP_20_1448_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_1448/IP_20_1448_EN.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/liban/evenements/article/explosion-a-beyrouth-mobilisation-de-la-france-en-faveur-de-beyrouth-et-du
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/liban/evenements/article/explosion-a-beyrouth-mobilisation-de-la-france-en-faveur-de-beyrouth-et-du
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/READ_20_1458
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/READ_20_1458
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/READ_20_1458
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/READ_20_1458
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1466/IP_20_1466_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1466/IP_20_1466_EN.pdf
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8. Κορoνοϊός: 23 νέα ερευνητικά έργα θα λάβουν χρηματοδότηση 128 εκατ. ευρώ από την ΕΕ 

Βρυξέλλες,  11 Αυγούστου 2020 

Η Επιτροπή θα στηρίξει 23 νέα ερευνητικά έργα με 128 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση της 
συνεχιζόμενης πανδημίας του κορονοϊού. Η χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος 
έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων 2020» της ΕΕ αποτελεί μέρος της συνεισφοράς 1,4 δισ. ευρώ 
της Επιτροπής στην πρωτοβουλία για την Παγκόσμια Αντίδραση στον Κορονοϊό, που 
δρομολογήθηκε από την Πρόεδρο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τον Μάιο του 2020. 

Τα 23 επιλεγέντα έργα προς χρηματοδότηση αφορούν 347 ερευνητικές ομάδες από 40 χώρες, 
μεταξύ των οποίων 34 συμμετέχοντες φορείς από 16 χώρες εκτός της ΕΕ. Η χρηματοδότηση θα 
δώσει τη δυνατότητα στους ερευνητές να αντιμετωπίσουν την πανδημία και τις συνέπειές της, 
ενισχύοντας τη βιομηχανική ικανότητα παραγωγής και εφαρμογής άμεσα διαθέσιμων λύσεων, 
την ανάπτυξη ιατρικών τεχνολογιών και ψηφιακών εργαλείων, τη βελτίωση της κατανόησης των 
συμπεριφορικών και κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας και την άντληση 
διδαγμάτων από μεγάλες ομάδες ασθενών (κοόρτες) σε όλη την Ευρώπη. Οι εν λόγω ερευνητικές 
δράσεις συμπληρώνουν τις προηγούμενες προσπάθειες ανάπτυξης διαγνωστικών μέσων, 
θεραπειών και εμβολίων. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1460/IP_20_14
60_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 

 Ενημερωτικό δελτίο — 23 νέα ερευνητικά έργα κατά του κορονοϊού 
 Δεύτερη ειδική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» 
 Ιστότοπος έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ για τον κορονοϊό 
 Η αντιμετώπιση του κορονοϊού από την Επιτροπή 
 Ιστότοπος της Παγκόσμιας Αντίδρασης στον Κορονοϊό 

________________________________________________________________________________ 

9. Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ: Η Επιτροπή παρέχει οικονομική ενίσχυση στην Κροατία μετά τον 
σεισμό 

Βρυξέλλες,  11 Αυγούστου 2020 
 
Η Επιτροπή ανακοινώνει την πρώτη εκταμίευση οικονομικής βοήθειας ύψους 88,9 εκατ. ευρώ 
από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ (ΤΑΕΕ) προς την Κροατία, μετά τον καταστροφικό σεισμό που 
έπληξε την πόλη του Ζάγκρεμπ και τα περίχωρά της στις 22 Μαρτίου 2020. Η εκταμίευση αυτή 
αποτελεί συμβολή στις προσπάθειες της χώρας να συνδράμει τον πληθυσμό και να 
αποκαταστήσει τις βασικές υποδομές και υπηρεσίες. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1450/IP_20_14
50_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ 

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1460/IP_20_1460_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1460/IP_20_1460_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/new-research-projects-coronavirus_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_887
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://europa.eu/global-response/
https://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/el/funding/solidarity-fund/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1450/IP_20_1450_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1450/IP_20_1450_EL.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/solidarity-fund/
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Κατάλογος όλων των παρεμβάσεων του ΤΑΕΕ (έως τα τέλη του 2019) 
________________________________________________________________________________ 

10. Η Καμπότζη χάνει την αδασμολόγητη πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ λόγω ανησυχιών 
σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα 

Βρυξέλλες,  12 Αυγούστου 2020 

Από τις 12 Αυγούστου, ορισμένα χαρακτηριστικά εξαγωγικά προϊόντα της Καμπότζης, όπως 
ενδύματα, υποδήματα και είδη ταξιδίου, υπόκεινται στους τελωνειακούς δασμούς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απόφαση της ΕΕ να αναστείλει εν μέρει την αδασμολόγητη και χωρίς 
ποσοστώσεις πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ είναι πλέον σε ισχύ. Η προτιμησιακή μεταχείριση της 
Καμπότζης στο πλαίσιο του εμπορικού καθεστώτος της ΕΕ για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες 
«Όλα εκτός από όπλα» (ΟΕΟ) έχει πλέον αρθεί προσωρινά λόγω σοβαρών και συστηματικών 
ανησυχιών που διαπιστώθηκαν στη χώρα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ΕΕ επιβάλλει 
το εν λόγω μέτρο, ενώ παραμένει ανοικτή σε συνεργασία με την Καμπότζη για τις απαραίτητες 
μεταρρυθμίσεις. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1469/IP_20_14
69_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Εμπορικές προτιμήσεις στο πλαίσιο του καθεστώτος «Όλα εκτός από όπλα» της ΕΕ 
Εμπορικές σχέσεις ΕΕ–Καμπότζης 
________________________________________________________________________________ 

11. ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ - Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης  
 
Ιωάννινα,  12 Αυγούστου 2020 

Το Κέντρο Νέων Ηπείρου, https://www.youthcenterofepirus.org/ ο μεγαλύτερος εθελοντικός 
φορέας στην Ήπειρο φιλοξένησε 15 άτομα από την Ευρώπη μέσα από το πρόγραμμα European 
Solidarity Corps (ESC). https://europa.eu/youth/solidarity_el 

Το ESC είναι η νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δημιουργεί ευκαιρίες για 
όσους νέους επιθυμούν να κάνουν εθελοντισμό ή να εργαστούν σε προγράμματα προς όφελος 
κοινοτήτων και ατόμων σε όλη την Ευρώπη. 

Το πρόγραμμα χτίζει στην προηγούμενη εμπειρία και δομή του προγράμματος European 
Voluntary Service (EVS), το οποίο και διαδέχεται, παρουσιάζοντας βασικές ομοιότητες ως προς 
την λειτουργία και την μορφή του. 

Στην πόλη μας, δόθηκε η ευκαιρία σε 15 νέους από την Γαλλία, την Ισπανία, την Κύπρο και την 
Ουκρανία να αποκομίσουν νέες και αξέχαστες εμπειρίες. 
 
Δείτε περισσότερα και διαβάστε περισσότερα στους συνδέσμους που ακολουθούν : 
https://www.youthcenterofepirus.org/en/international-volunteers/katia-arthur-
juliette/?fbclid=IwAR3DG7RzCTeB9lVvBjk6AClQB-2IAJeAwPlWGHxD453rKlBOx-U5zp6Qp08 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/doc/interventions_since_2002.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1469/IP_20_1469_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1469/IP_20_1469_EL.pdf
https://trade.ec.europa.eu/tradehelp/everything-arms
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/cambodia/
https://www.youthcenterofepirus.org/
https://europa.eu/youth/solidarity_el
https://www.youthcenterofepirus.org/en/international-volunteers/katia-arthur-juliette/?fbclid=IwAR3DG7RzCTeB9lVvBjk6AClQB-2IAJeAwPlWGHxD453rKlBOx-U5zp6Qp08
https://www.youthcenterofepirus.org/en/international-volunteers/katia-arthur-juliette/?fbclid=IwAR3DG7RzCTeB9lVvBjk6AClQB-2IAJeAwPlWGHxD453rKlBOx-U5zp6Qp08
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https://www.youthcenterofepirus.org/en/international-volunteers/maria-aude-aida-
jehan/?fbclid=IwAR28_orRXgljsK8MsBW_OHVM9XjslhGhyj1rQhX6OBYVHu8XeXq9qqnmQTQ  
https://www.youthcenterofepirus.org/en/international-volunteers/ines-mon-sadna-
val/?fbclid=IwAR1aUIyX2ys5-POFoM5A1mq4NOXaLKTIpCE24WqErQAsZaJldn-vn_1LBYo 
https://www.youthcenterofepirus.org/en/international-volunteers/florian-mehdi-
ntaiana/?fbclid=IwAR0rxsIt5OjKqnqdiHd_s8udW5sjtpacispxOp4oZNg0eSWZQixZYtBvwBE 
*Co - funded by the European Solidarity Corps programme! 
________________________________________________________________________________ 
 
12. Λίβανος: πτήση ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ φθάνει στη Βηρυτό με ιατρικό εξοπλισμό 
και φάρμακα 
 
Βρυξέλλες,  13 Αυγούστου 2020 
 
Πτήση που εντάσσεται στο πλαίσιο της αερογέφυρας ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ 
προσγειώθηκε στη Βηρυτό με περισσότερους από 17 τόνους φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού.  
Το κόστος της μεταφοράς βάρυνε αποκλειστικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ το φορτίο 
αγοράστηκε από τους εταίρους ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ, τη UNICEF και τους Γιατρούς του 
Κόσμου. Τα εν λόγω είδη έκτακτης ανάγκης θα βοηθήσουν να εξασφαλιστεί ιατρική φροντίδα για 
τους πλέον ευάλωτους ύστερα από την έκρηξη στη Βηρυτό και στο πλαίσιο της πανδημίας του 
κορονοϊού. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1480/MEX_
20_1480_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
13. Βελτίωση της νομοθεσίας: η Επιτροπή δημοσίευσε την ετήσια έρευνα του διοικητικού 
φόρτου για το 2019 
 
Βρυξέλλες,  13 Αυγούστου 2020 
 
Η Επιτροπή δημοσίευσε την ετήσια έρευνα του διοικητικού φόρτου για το 2019, που αποτελεί 
την ετήσια επισκόπηση των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απλούστευση της 
ενωσιακής νομοθεσίας, την αποφυγή της υπερβολικής ρύθμισης και τη μείωση των κανονιστικών 
επιβαρύνσεων. Οι ετήσιες έρευνες αποτελούν μέρος του θεματολογίου για τη βελτίωση της 
νομοθεσίας και του προγράμματος βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του 
κανονιστικού πλαισίου (REFIT), που δρομολογήθηκαν το 2012.  
Η έρευνα του 2019 παρουσιάζει πρωτοβουλίες που εστιάζουν στη μείωση του διοικητικού 
φόρτου σε διάφορους τομείς πολιτικής, καθώς και την τελική έκθεση για την πλατφόρμα REFIT. 
Συνολικά, το 2019 εγκρίθηκαν 31 πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην απλούστευση και τη μείωση 
του διοικητικού φόρτου· ολοκληρώθηκαν 14 αξιολογήσεις και έλεγχοι καταλληλότητας· 
εκκρεμούσε ακόμη η έγκριση 79 πρωτοβουλιών· και τουλάχιστον 49 αξιολογήσεις βρίσκονταν σε 
εξέλιξη.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1480/MEX_
20_1480_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

https://www.youthcenterofepirus.org/en/international-volunteers/maria-aude-aida-jehan/?fbclid=IwAR28_orRXgljsK8MsBW_OHVM9XjslhGhyj1rQhX6OBYVHu8XeXq9qqnmQTQ
https://www.youthcenterofepirus.org/en/international-volunteers/maria-aude-aida-jehan/?fbclid=IwAR28_orRXgljsK8MsBW_OHVM9XjslhGhyj1rQhX6OBYVHu8XeXq9qqnmQTQ
https://www.youthcenterofepirus.org/en/international-volunteers/ines-mon-sadna-val/?fbclid=IwAR1aUIyX2ys5-POFoM5A1mq4NOXaLKTIpCE24WqErQAsZaJldn-vn_1LBYo
https://www.youthcenterofepirus.org/en/international-volunteers/ines-mon-sadna-val/?fbclid=IwAR1aUIyX2ys5-POFoM5A1mq4NOXaLKTIpCE24WqErQAsZaJldn-vn_1LBYo
https://www.youthcenterofepirus.org/en/international-volunteers/florian-mehdi-ntaiana/?fbclid=IwAR0rxsIt5OjKqnqdiHd_s8udW5sjtpacispxOp4oZNg0eSWZQixZYtBvwBE
https://www.youthcenterofepirus.org/en/international-volunteers/florian-mehdi-ntaiana/?fbclid=IwAR0rxsIt5OjKqnqdiHd_s8udW5sjtpacispxOp4oZNg0eSWZQixZYtBvwBE
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1480/MEX_20_1480_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1480/MEX_20_1480_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/eus-efforts-simplify-legislation-2019-annual-burden-survey_en
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how_el
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/planning-and-proposing-law/better-regulation-why-and-how_el
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-less-costly-and-future-proof_el
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-less-costly-and-future-proof_el
https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-less-costly-and-future-proof_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1480/MEX_20_1480_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1480/MEX_20_1480_EN.pdf
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14. Κορoνοϊός: η Επιτροπή ολοκληρώνει τις συνομιλίες για την εξασφάλιση μελλοντικού 
εμβολίου 

Βρυξέλλες,  13 Αυγούστου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκλήρωσε τις διερευνητικές συνομιλίες με την Johnson & Johnson για 
την αγορά πιθανού εμβολίου κατά της COVID-19. Προηγήθηκαν τα πρώτα θετικά βήματα με τη 
Sanofi-GSK στις 31 Ιουλίου. Η σχεδιαζόμενη σύμβαση με την Johnson & Johnson θα παράσχει τη 
δυνατότητα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να αγοράσουν το εμβόλιο, καθώς και να το δωρίσουν σε 
χώρες χαμηλότερου και μεσαίου εισοδήματος ή να το ανακατευθύνουν σε χώρες του ΕΟΧ. 
Επιδίωξη είναι η Επιτροπή να διαθέτει ένα συμβατικό πλαίσιο για την αρχική αγορά 200 
εκατομμυρίων δόσεων εμβολίου για λογαριασμό όλων των κρατών μελών της ΕΕ, μόλις ένα 
εμβόλιο αποδειχθεί ασφαλές και αποτελεσματικό για την καταπολέμηση της COVID-19, καθώς 
και να μπορεί να αγοράσει έως και 200 εκατομμύρια δόσεις εμβολίου επιπλέον. Η Επιτροπή 
συνεχίζει εντατικές συζητήσεις και με άλλους παρασκευαστές εμβολίων. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1481/IP_20_14
81_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια 
Αντιμετώπιση του κορονοϊού από την ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

 

15. Συγχωνεύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει την εξαγορά της Forthnet από την United Group 
 
Βρυξέλλες,  14 Αυγούστου 2020 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει του κανονισμού συγχωνεύσεων της ΕΕ, την εξαγορά της 
εταιρείας «Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών και Τηλεματικών Εφαρμογών Α.Ε.» (γνωστή με 
τον διακριτικό τίτλο «Forthnet») της Ελλάδας από την United Group B.V. των Κάτω Χωρών.  
 
Η Forthnet είναι τηλεπικοινωνιακός φορέας, που δραστηριοποιείται στην παροχή σταθερών και 
κινητών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, ευρυζωνικού διαδικτύου και υπηρεσιών συνδρομητικής 
τηλεόρασης στην Ελλάδα. Οι υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης προσφέρονται επίσης, σε 
περιορισμένο βαθμό, στην Κύπρο.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1483/MEX_
20_1483_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής για τον 
ανταγωνισμό, στο δημόσιο μητρώο υποθέσεων με αριθμό υπόθεσης M.9866. 
________________________________________________________________________________ 

 

16. Κορονοϊός: η Επιτροπή κατέληξε σε μια πρώτη συμφωνία για ένα δυνητικό εμβόλιο 
 
Βρυξέλλες,  14 Αυγούστου 2020 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1439
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1481/IP_20_1481_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1481/IP_20_1481_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/communication-eu-strategy-covid-19-vaccines_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1483/MEX_20_1483_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1483/MEX_20_1483_EN.pdf
https://ec.europa.eu/competition/index_en.html
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=2_M_9866
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Η Επιτροπή κατέληξε σε μια πρώτη συμφωνία με τη φαρμακευτική εταιρεία AstraZeneca, ώστε να 
αγοράσει ένα δυνητικό εμβόλιο κατά της COVID-19, καθώς και να το δωρίσει σε χώρες χαμηλού 
και μεσαίου εισοδήματος ή να το ανακατευθύνει στον ΕΟΧ. Μόλις το εμβόλιο αποδειχθεί 
ασφαλές και αποτελεσματικό κατά της COVID-19, η Επιτροπή έχει ήδη μια συμφωνία ως προς τα 
βασικά στοιχεία ενός συμβατικού πλαισίου για την αγορά 300 εκατομμυρίων δόσεων του 
εμβολίου AstraZeneca, με την επιλογή αγοράς 100 εκατομμυρίων περισσότερων δόσεων, για 
λογαριασμό των κρατών μελών της ΕΕ. Η Επιτροπή συνεχίζει να βρίσκεται σε συζητήσεις για 
παρόμοιες συμφωνίες με άλλους παρασκευαστές εμβολίων.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1483/MEX_
20_1483_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο δελτίο Τύπου. 
________________________________________________________________________________ 

17. Κορoνοϊός: η Επιτροπή κατέληξε σε πρώτη συμφωνία για πιθανό εμβόλιο 

Βρυξέλλες,  14 Αυγούστου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξε σε μια πρώτη συμφωνία με τη φαρμακευτική εταιρεία 
AstraZeneca για την αγορά πιθανού εμβολίου κατά της COVID-19, καθώς και για τη δωρεά 
εμβολίων σε χώρες χαμηλού και μέσου εισοδήματος ή για την ανακατεύθυνσή τους σε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες. Η εν λόγω συμφωνία ακολουθεί τα θετικά βήματα της ολοκλήρωσης των 
διερευνητικών συνομιλιών με τη Sanofi-GSK, όπως ανακοινώθηκε στις 31 Ιουλίου, και με την 
Johnson & Johnson, όπως ανακοινώθηκε στις 13 Αυγούστου. Η Επιτροπή έχει πλέον συμφωνήσει 
τη βάση ενός συμβατικού πλαισίου ούτως ώστε, μόλις το εμβόλιο της AstraZeneca αποδειχθεί 
ασφαλές και αποτελεσματικό κατά της COVID-19, να αγοράσει 300 εκατομμύρια δόσεις για 
λογαριασμό των κρατών μελών της ΕΕ, με την επιλογή να αγοράσει 100 εκατομμύρια πρόσθετες 
δόσεις. Η Επιτροπή συνεχίζει να συζητά παρόμοιες συμφωνίες με άλλους παρασκευαστές 
εμβολίων. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1438/IP_20_14
38_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια 
Αντιμετώπιση του κορονοϊού από την ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

18. Κορονοϊός: Η Επιτροπή προτείνει την παράταση των Πολιτιστικών Πρωτευουσών της 
Ευρώπης για το 2020 έως και το 2021 

Βρυξέλλες,  18 Αυγούστου 2020 

Λόγω των επιπτώσεων της κρίσης του κορονοϊού, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να δοθεί στη 
Ριέκα (Κροατία) και στο Γκάλγουεϊ (Ιρλανδία) η δυνατότητα να παρατείνουν το έτος τους ως 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1483/MEX_20_1483_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1483/MEX_20_1483_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1438
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1439
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1481
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1438/IP_20_1438_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1438/IP_20_1438_EL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0245
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
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Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης έως τις 30 Απριλίου 2021. Η Επιτροπή προτείνει ακόμα 
να μεταφερθεί το έτος κατά το οποίο πρόκειται η πόλη Νόβι Σαντ (Σερβία) να φιλοξενήσει τον 
θεσμό της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας από το 2021 στο 2022 και το έτος κατά το 
οποίο οι πόλεις Τιμισοάρα (Ρουμανία) και Ελευσίνα (Ελλάδα) θα αναλάβουν τον τίτλο από το 
2021 στο 2023. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1474/IP_20_14
74_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Σύνδεσμος προς τη σημερινή νομοθετική πρόταση 
Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης – Ενημερωτικό δελτίο 
Φυλλάδιο «Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης – Τριάντα χρόνια επιτυχιών» 
________________________________________________________________________________ 

19. Δήλωση του ύπατου εκπροσώπου/αντιπροέδρου, κ. Τζουζέπ Μπορέλ, και του επιτρόπου 
αρμόδιου για θέματα διαχείρισης κρίσεων, κ. Γιάνες Λέναρτσιτς, για την Παγκόσμια Ημέρα 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας 2020 

Βρυξέλλες,  18 Αυγούστου 2020 

 «Ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Ανθρωπιστικής Βοήθειας, αποτίουμε φόρο τιμής και εξαίρουμε 
το έργο όλων των εργαζομένων στον ανθρωπιστικό τομέα που σώζουν ζωές και βοηθούν όσους 
βρίσκονται σε δύσκολη θέση σε καιρούς παγκόσμιας κρίσης. 

Εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού, οι εργαζόμενοι στον ανθρωπιστικό τομέα εργάζονται 
ενάντια στις αντιξοότητες για να παράσχουν βοήθεια σε ακόμα πιο δύσκολες συνθήκες. 

Ενώ χαιρετίζουμε το θάρρος τους και την αφοσίωσή τους, διαπιστώνουμε με θλίψη ότι, το 2019, 
σκοτώθηκαν 125 εργαζόμενοι στον ανθρωπιστικό τομέα, ενώ 124 έπεσαν θύματα απαγωγής. Η 
διάσωση ανθρώπινων ζωών δεν θα πρέπει να έχει ποτέ ως τίμημα την απώλεια άλλων 
ανθρώπινων ζωών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_1476/S
TATEMENT_20_1476_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

 
20. Κορονοϊός: η Επιτροπή εγκρίνει χρηματοδότηση για την κατάρτιση των επαγγελματιών του 
τομέα της υγείας σε δεξιότητες εντατικής θεραπείας 
 
Βρυξέλλες,  19 Αυγούστου 2020 
 
Η Επιτροπή υπέγραψε σύμβαση, προκειμένου να καταστούν διαθέσιμα 2,5 εκατομμύρια ευρώ 
από το Μέσο Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης για την κατάρτιση πολυεπιστημονικής ομάδας 
επαγγελματιών του τομέα της υγείας, οι οποίοι υποστηρίζουν και βοηθούν τις μονάδες εντατικής 
θεραπείας (ΜΕΘ) σε καιρούς ανάγκης λόγω της πανδημίας της COVID-19.  
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1474/IP_20_1474_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1474/IP_20_1474_EL.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/2020-ecoc-amendment_en.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/sites/creative-europe/files/2020_cult-ecoc_factsheet_12.08.20_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/documents/30-years-brochure_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_1476/STATEMENT_20_1476_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_1476/STATEMENT_20_1476_EL.pdf
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-support-instrument_en
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Η κατάρτιση θα έχει ως αποτέλεσμα να αποκτήσουν ιατρικές δεξιότητες εντατικής θεραπείας οι 
επαγγελματίες του τομέα της υγείας, οι οποίοι δεν εργάζονται υπό κανονικές συνθήκες στις ΜΕΘ. 
Η κατάρτιση αυτή θα συμβάλει στην αύξηση της ικανότητας του προσωπικού που θα μπορούσε 
να διατεθεί σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία υπάρχει ανάγκη για ταχεία, προσωρινή και 
σημαντική αναβάθμιση της ικανότητας των ΜΕΘ.  H πανδημία COVID-19 έχει επηρεάσει 
σημαντικά τον αριθμό των διαθέσιμων νοσοκομειακών κλινών κατά τη διάρκεια των πρώτων 
μηνών αυτής, καθώς οδήγησε σε αύξηση κατά 30% έως 40 % της ζήτησης σε κλίνες ΜΕΘ και είχε 
ως αποτέλεσμα την υπερβολική επιβάρυνση των διαθέσιμων πόρων.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1498/MEX_

20_1498_EN.pdf 

________________________________________________________________________________ 

21. Κορoνοϊός: η Επιτροπή συνεχίζει να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο μελλοντικών εμβολίων με 
νέες συνομιλίες 

Βρυξέλλες,  20 Αυγούστου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκλήρωσε τις διερευνητικές συνομιλίες με την CureVac για την αγορά 
πιθανού εμβολίου κατά της COVID-19. Οι εν λόγω συνομιλίες ακολουθούν τα θετικά βήματα που 
σημειώθηκαν με τη Sanofi-GSK στις 31 Ιουλίου και με την Johnson & Johnson στις 13 Αυγούστου, 
καθώς και την υπογραφή της συμφωνίας προαγοράς με την AstraZeneca στις 14 Αυγούστου. 

Η σχεδιαζόμενη σύμβαση με την CureVac θα παράσχει τη δυνατότητα σε όλα τα κράτη μέλη της 
ΕΕ να αγοράσουν το εμβόλιο, καθώς και να το δωρίσουν σε χώρες χαμηλότερου και μεσαίου 
εισοδήματος ή να το ανακατευθύνουν σε ευρωπαϊκές χώρες. Με αυτό τον τρόπο, η Επιτροπή θα 
διαθέτει ένα συμβατικό πλαίσιο για την αρχική αγορά 225 εκατομμυρίων δόσεων εμβολίου για 
λογαριασμό όλων των κρατών μελών της ΕΕ, μόλις ένα εμβόλιο αποδειχθεί ασφαλές και 
αποτελεσματικό κατά της COVID-19. Η Επιτροπή συνεχίζει εντατικές συζητήσεις και με άλλους 
παρασκευαστές εμβολίων. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1494/IP_20_14
94_EL.pdf  
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια 
Αντιμετώπιση του κορονοϊού από την ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

22. Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η Επιτροπή αποφασίζει να καταχωρίσει την 
πρωτοβουλία με τίτλο «Δικαίωμα θεραπείας» 

Βρυξέλλες,  21 Αυγούστου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) 
με τίτλο «Δικαίωμα θεραπείας» Οι διοργανωτές της ΕΠΠ απευθύνουν έκκληση στην Ένωση «να 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1498/MEX_20_1498_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1498/MEX_20_1498_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1439
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1481
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1438
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1494/IP_20_1494_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1494/IP_20_1494_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/communication-eu-strategy-covid-19-vaccines_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
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θέσει τη δημόσια υγεία πριν από το ιδιωτικό κέρδος [και] να καταστήσει τα εμβόλια κατά των 
πανδημιών και τις θεραπείες παγκόσμια δημόσια αγαθά, δωρεάν προσβάσιμα σε όλους». 

Η ΕΠΠ απαριθμεί τους ακόλουθους στόχους: 
1. Να ληφθεί μέριμνα ώστε τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων 

των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, να μην παρεμποδίζουν την προσβασιμότητα ή τη 
διαθεσιμότητα μελλοντικού εμβολίου ή αγωγής για την αντιμετώπιση του COVID-19· 

2. Να εξασφαλιστεί ότι η νομοθεσία της ΕΕ για τα δεδομένα και την εμπορική αποκλειστικότητα 
δεν περιορίζει την άμεση αποτελεσματικότητα των υποχρεωτικών αδειών που εκδίδουν τα 
κράτη μέλη· 

3. Να θεσπιστούν νομικές υποχρεώσεις για τους δικαιούχους των ταμείων της ΕΕ με σκοπό την 
ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με την τεχνολογία υγείας, τα δικαιώματα διανοητικής 
ιδιοκτησίας και/ή δεδομένα σχετικά με μια τεχνολογία ή δεξαμενή διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας όσον αφορά τον COVID-19· 

4. Να θεσπιστούν νομικές υποχρεώσεις για τους δικαιούχους των ταμείων της ΕΕ όσον αφορά 
τη διαφάνεια στις δημόσιες διαβουλεύσεις, το κόστος παραγωγής, καθώς και τις ρήτρες 
προσβασιμότητας και οικονομικής προσιτότητας σε συνδυασμό με μη αποκλειστικές άδειες. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1499/IP_20_14
99_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
ΕΠΠ «Δικαίωμα θεραπείας» 
Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών 
ΕΠΠ που βρίσκονται στο στάδιο της συγκέντρωσης υπογραφών 
Φόρουμ για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών 
#EUTakeTheInitiative campaign 
________________________________________________________________________________ 

23. Κορονοϊός: η Επιτροπή προτείνει την παροχή χρηματοδοτικής στήριξης ύψους 81,4 δισ. 
ευρώ σε 15 κράτη μέλη στο πλαίσιο του SURE. 

Βρυξέλλες,  24 Αυγούστου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε προτάσεις στο Συμβούλιο για την έκδοση αποφάσεων με σκοπό 
τη χορήγηση χρηματοδοτικής στήριξης ύψους 81,4 δισ. ευρώ σε 15 κράτη μέλη στο πλαίσιο του 
μέσου SURE. Το μέσο SURE αποτελεί καίριο στοιχείο της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ για την 
προστασία των πολιτών και για τον μετριασμό των εξαιρετικά αρνητικών κοινωνικοοικονομικών 
συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού. Αποτελεί ένα από τα τρία δίχτυα ασφαλείας που 
συμφωνήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την προστασία των εργαζομένων, των 
επιχειρήσεων και των χωρών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1496/IP_20_14
96_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Προτάσεις εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1499/IP_20_1499_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1499/IP_20_1499_EL.pdf
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000005_en
https://europa.eu/citizens-initiative/home_el
https://europa.eu/citizens-initiative/_el
https://europa.eu/citizens-initiative-forum/_el
https://europa.eu/citizens-initiative/communication-material_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1496/IP_20_1496_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1496/IP_20_1496_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/sure-commission-proposals-council-support-member-states_en
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Κανονισμός SURE 
Ενημερωτικό δελτίο: SURE - Στήριξη των κρατών μελών για την προστασία των εργαζομένων και 
των θέσεων εργασίας 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Η Επιτροπή προτείνει το SURE 
Αντιμετώπιση του κορονοϊού 
________________________________________________________________________________ 

24. Κορoνοϊός: η Επιτροπή επεκτείνει τις συνομιλίες σε πέμπτο παρασκευαστή εμβολίων 

Βρυξέλλες,  24 Αυγούστου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκλήρωσε τις διερευνητικές συνομιλίες με τη Moderna για την αγορά 
πιθανού εμβολίου κατά της COVID-19. Η Moderna είναι η πέμπτη εταιρεία με την οποία η 
Επιτροπή ολοκλήρωσε συνομιλίες, μετά τη Sanofi-GSK στις 31 Ιουλίου, τη Johnson & Johnson στις 
13 Αυγούστου, την CureVac στις 18 Αυγούστου, καθώς και μετά την υπογραφή της συμφωνίας 
προαγοράς με την AstraZeneca στις 14 Αυγούστου. 

Η σχεδιαζόμενη σύμβαση με τη Moderna θα παράσχει τη δυνατότητα σε όλα τα κράτη μέλη της 
ΕΕ να αγοράσουν το εμβόλιο, καθώς και να το δωρίσουν σε χώρες χαμηλότερου και μεσαίου 
εισοδήματος ή να το ανακατευθύνουν σε ευρωπαϊκές χώρες. Με αυτό τον τρόπο, η Επιτροπή θα 
διαθέτει ένα συμβατικό πλαίσιο για την αρχική αγορά 80 εκατομμυρίων δόσεων εμβολίου για 
λογαριασμό όλων των κρατών μελών της ΕΕ, συν τη δυνατότητα αγοράς έως 80 επιπλέον 
εκατομμυρίων δόσεων, μόλις ένα εμβόλιο αποδειχθεί ασφαλές και αποτελεσματικό κατά της 
COVID-19. Η Επιτροπή συνεχίζει εντατικές συζητήσεις και με άλλους παρασκευαστές εμβολίων. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1513/IP_20_15
13_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια 
Αντιμετώπιση του κορονοϊού από την ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

25. Κανόνες καταγωγής: H ΕΕ ενισχύει το προτιμησιακό εμπόριο με τις χώρες της 
πανευρωμεσογειακής ζώνης 

Βρυξέλλες,  24 Αυγούστου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε δέσμη προτάσεων που αποσκοπούν στην αύξηση του εμπορίου 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των γειτονικών της χωρών στο πανευρωμεσογειακό 
περιφερειακό πλαίσιο, ώστε να διευκολυνθεί η οικονομική ανάκαμψη μετά την πανδημία του 
κορονοϊού. Οι προτάσεις θα εκσυγχρονίσουν τις προτιμησιακές εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ με 
20 εμπορικούς εταίρους της πανευρωμεσογειακής ζώνης, καθιστώντας τους «κανόνες 
καταγωγής» που περιλαμβάνονται στις εν λόγω συμφωνίες πιο ευέλικτους και φιλικούς προς τις 
επιχειρήσεις. 

Οι προτάσεις αυτές αποσκοπούν στην τροποποίηση των διμερών συμφωνιών της ΕΕ με τις 
ακόλουθες χώρες: Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Ελβετία, Φερόες Νήσοι, Τουρκία, Αίγυπτος, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32020R0672
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/sure_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/sure_factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/eL/qanda_20_572
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1439
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1481
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_1494
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1438
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1513/IP_20_1513_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1513/IP_20_1513_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/communication-eu-strategy-covid-19-vaccines_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
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Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανος, Παλαιστίνη[1], Γεωργία, Δημοκρατία της Μολδαβίας, Ουκρανία, 
Αλβανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Σερβία και Κοσσυφοπέδιο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1515/IP_20_15
15_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό σημείωμα 
Κείμενο των σημερινών προτάσεων 
 ________________________________________________________________________________ 

26. Πρόγραμμα Βοήθειας για την τουρκοκυπριακή κοινότητα: η Επιτροπή εγκρίνει δεύτερο 
Πρόγραμμα Δράσης για το 2020 

Βρυξέλλες,  25 Αυγούστου 2020 

Η Επιτροπή εγκρίνει ένα δεύτερο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης για τη βοήθεια προς την 
τουρκοκυπριακή κοινότητα. Το εν λόγω δεύτερο Πρόγραμμα Δράσης ανέρχεται σε συνολικό ποσό 
31,6 εκατομμυρίων ευρώ και στόχο έχει τη στήριξη νέων έργων που διευκολύνουν την 
επανένωση της Κύπρου. Έρχεται να προστεθεί στα 5 εκατομμύρια ευρώ που εγκρίθηκαν στις 
αρχές του τρέχοντος έτους. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1490/IP_20_14
90_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης για την τουρκοκυπριακή κοινότητα 
Πρόγραμμα Βοήθειας της ΕΕ για την τουρκοκυπριακή κοινότητα 
Στήριξη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 
Σύνδεσμος προς την Τουρκική μετάφραση του δελτίου τύπου 
________________________________________________________________________________ 

27. Κορoνοϊός: η Επιτροπή υπογράφει την πρώτη σύμβαση με την AstraZeneca 

Βρυξέλλες,  27 Αυγούστου 2020 

Η πρώτη σύμβαση που διαπραγματεύθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξ ονόματος των κρατών 
μελών της ΕΕ με φαρμακευτική εταιρεία τέθηκε σε ισχύ μετά την επίσημη υπογραφή της από την 
AstraZeneca και την Επιτροπή. Η σύμβαση θα επιτρέψει σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ την αγορά 
εμβολίου κατά της COVID-19, καθώς και τη δωρεά του σε χώρες χαμηλού και μεσαίου 
εισοδήματος ή την ανακατεύθυνσή του σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

Μέσω της σύμβασης, τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν 300 εκατομμύρια 
δόσεις του εμβολίου της AstraZeneca, με δικαίωμα προαίρεσης για ακόμη 100 εκατομμύρια 
δόσεις, που θα διανεμηθούν κατ' αναλογία βάσει του πληθυσμού. 

Η Επιτροπή συνεχίζει να συζητά παρόμοιες συμφωνίες με άλλους παρασκευαστές εμβολίων και 
έχει ολοκληρώσει επιτυχώς διερευνητικές συνομιλίες με τη Sanofi-GSK στις 31 Ιουλίου, την 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/#_ftn1
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1515/IP_20_1515_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1515/IP_20_1515_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_1516
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/new-pem-rules-origin_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1490/IP_20_1490_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1490/IP_20_1490_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/turkish-cypriot-community-aid-programme-financing-decision_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/funding-opportunities/funding-programmes/overview-funding-programmes/aid-programme-turkish-cypriot-community_el
https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support_el
https://ec.europa.eu/cyprus/news/20200825_1_tr
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1439
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Johnson & Johnson στις 13 Αυγούστου, την CureVac στις 18 Αυγούστου και τη Moderna στις 24 
Αυγούστου. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1524/IP_20_15
24_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες: 
Στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια 
Αντιμετώπιση του κορονοϊού από την ΕΕ 
Η επίτροπος κ. Κυριακίδου υπογράφει τη συμφωνία 
________________________________________________________________________________ 
 
28. Δήλωση της Προέδρου φον ντερ Λάιεν στον Τύπο σχετικά με την παραίτηση του Φιλ 
Χόγκαν 
 
Βρυξέλλες,  27 Αυγούστου 2020 
 
Καλημέρα, 
Χθες το βράδυ ο Φιλ Χόγκαν υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του Επιτρόπου Εμπορίου. 

Σέβομαι την απόφασή του. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στον Φιλ Χόγκαν για το άοκνο και 
επιτυχημένο έργο του ως επιτρόπου και ως μέλους του Σώματος των Επιτρόπων. 

Τον ευχαριστώ θερμά για την πολύτιμη συμβολή του στο έργο της Επιτροπής όχι μόνο στο 
πλαίσιο της παρούσας θητείας αλλά και στο πλαίσιο της προηγούμενης θητείας του, κατά την 
οποία διετέλεσε επίτροπος για θέματα γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_1529/
STATEMENT_20_1529_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

29. Αλιευτικές δυνατότητες στη Βαλτική για το 2021: βελτίωση της μακροπρόθεσμης 
βιωσιμότητας των αποθεμάτων 

Βρυξέλλες,  28 Αυγούστου 2020 
 
Η Επιτροπή ενέκρινε την πρότασή της σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2021 για τη 
Βαλτική. 
Με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και προκειμένου να βελτιωθεί 
η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των ιχθυαποθεμάτων, η Επιτροπή προτείνει να αυξηθούν οι 
αλιευτικές δυνατότητες για τη ρέγγα του Κόλπου της Ρίγας και για τον σολομό της κεντρικής 
λεκάνης, ενώ παράλληλα θα διατηρηθούν τα σημερινά επίπεδα για τη ρέγγα στον Βοθνικό 
Κόλπο, την παπαλίνα και την ευρωπαϊκή χωματίδα. Η Επιτροπή προτείνει να μειωθούν οι 
αλιευτικές δυνατότητες για τα υπόλοιπα αποθέματα που καλύπτονται από την πρόταση. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1481
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_20_1494
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1513
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1524/IP_20_1524_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1524/IP_20_1524_EL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1597339415327&uri=CELEX%3A52020DC0245
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-194212
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_1529/STATEMENT_20_1529_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_20_1529/STATEMENT_20_1529_EN.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/com-2020-436_en.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/com-2020-436_en.pdf
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1522/IP_20_15
22_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό για το 2021 των αλιευτικών 
δυνατοτήτων για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων στη Βαλτική 
Θάλασσα 
Παράρτημα στην πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό για το 2021 
των αλιευτικών δυνατοτήτων για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων 
στη Βαλτική Θάλασσα 
Ερωτήσεις και απαντήσεις για τις αλιευτικές δυνατότητες στη Βαλτική το 2021 
_______________________________________________________________________________ 
 
30. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει το ελληνικό καθεστώς ύψους 150 εκατ. ευρώ για 
τη στήριξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
οι οποίες έχουν πληγεί από την έξαρση του κορονοϊού 
 
Βρυξέλλες,  28 Αυγούστου 2020 
 
H Επιτροπή ενέκρινε το ελληνικό καθεστώς ύψους 150 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των πολύ 
μικρών και μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας και έχουν πληγεί από την έξαρση του κορονοϊού.  
 
Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Η δημόσια 
στήριξη, η οποία θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, θα καλύψει κεφάλαιο κίνησης που 
ανέρχεται σε ποσοστό έως και 50 % των δαπανών που βάρυναν τους δικαιούχους το 2019.  
 
Σκοπός του καθεστώτος είναι η στήριξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που 
αντιμετωπίζουν αιφνίδια έλλειψη ρευστότητας λόγω της έξαρσης του κορονοϊού. Η Επιτροπή 
διαπίστωσε ότι το ελληνικό καθεστώς συνάδει με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο 
προσωρινό πλαίσιο. Ειδικότερα, η ενίσχυση ανά επιχείρηση δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 
800.000 ευρώ, όπως προβλέπεται στο προσωρινό πλαίσιο. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα 
ότι το μέτρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την άρση σοβαρής διαταραχής της 
οικονομίας κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και 
τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το 
μέτρο βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.  
 
Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA.58367 στο 
μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό μόλις 
διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου. 
 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1533/MEX_
20_1533_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο και άλλα μέτρα που έχει λάβει η 
Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού 
διατίθενται εδώ : https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1522/IP_20_1522_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1522/IP_20_1522_EL.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/com-2020-436_en.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/com-2020-436_en.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/com-2020-436_en.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/com-2020-436-annex_en.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/com-2020-436-annex_en.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/com-2020-436-annex_en.pdf
https://ec.europa.eu/newsroom/mare/item-detail.cfm?item_id=685467
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ:JOC_2020_091_I_0001
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
https://ec.europa.eu/competition/index_en.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1533/MEX_20_1533_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1533/MEX_20_1533_EN.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html


 

08  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020 - 19 

31. Αυτοκινητοβιομηχανία: Νέοι κανόνες για καθαρότερα και ασφαλέστερα αυτοκίνητα 
αρχίζουν να εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ευρώπη 

Βρυξέλλες,  31 Αυγούστου 2020 

Τίθεται σε εφαρμογή ο ενωσιακός κανονισμός για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς 
μηχανοκίνητων οχημάτων. Ο νέος κανονισμός, ο οποίος εκδόθηκε τον Μάιο του 2018, 
μεταρρυθμίζει και αυστηροποιεί σημαντικά το προηγούμενο σύστημα έγκρισης τύπου και 
εποπτείας της αγοράς. Ενισχύει την ποιότητα και την ανεξαρτησία των διαδικασιών έγκρισης 
τύπου και δοκιμών οχημάτων, αυξάνει τους ελέγχους των αυτοκινήτων που ήδη κυκλοφορούν 
στην αγορά της ΕΕ και βελτιώνει το συνολικό σύστημα με ισχυρότερη ευρωπαϊκή εποπτεία. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1530/IP_20_15
30_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ 
Κατάλογος ερωτήσεων και απαντήσεων που έχει δημοσιευθεί σχετικά με τους νέους ενωσιακούς 
κανόνες για την έγκριση τύπου για ασφαλέστερα και καθαρότερα αυτοκίνητα 
________________________________________________________________________________ 

32. Παγκόσμια αντίδραση στον κορονοϊό: η Επιτροπή συμμετέχει στον μηχανισμό παγκόσμιας 
πρόσβασης σε εμβόλιο κατά της COVID-19 (COVAX) 

Βρυξέλλες,  31 Αυγούστου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον της να συμμετάσχει στον μηχανισμό COVAX 
για ισότιμη πρόσβαση σε οικονομικά προσιτά εμβόλια κατά της COVID-19, παντού στον κόσμο 
και για καθέναν που το έχει ανάγκη. Επιπλέον, μέρος των προσπαθειών της «Ομάδας Ευρώπη» 
αποτελεί η συνεισφορά ύψους 400 εκατ. ευρώ σε μορφή εγγυήσεων που ανακοίνωσε σήμερα η 
Επιτροπή για την υποστήριξη του COVAX και των στόχων του, στο πλαίσιο της παγκόσμιας 
αντίδρασης στον κορονοϊό. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1540/IP_20_15
40_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες: 
Παγκόσμια αντίδραση στον κορονοϊό 
Αντιμετώπιση του κορονοϊού από την ΕΕ 
Στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια 
________________________________________________________________________________ 
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0858&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0858&from=EL
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1530/IP_20_1530_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1530/IP_20_1530_EL.pdf
https://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/QANDA_20_1534
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/QANDA_20_1534
https://global-response.europa.eu/index_el
https://global-response.europa.eu/index_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1540/IP_20_1540_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1540/IP_20_1540_EL.pdf
https://global-response.europa.eu/about_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1597339415327&uri=CELEX%3A52020DC0245
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Τηλ. :  2651 607 231 
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Facebook: www.facebook.com/EuropeDirect.Epirus.Ioannina  
 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ 
 

και για τα 27 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 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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