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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  

1. Δράσεις Marie Skłodowska-Curie: 80 εκατ. ευρώ για τη στήριξη 4.000 ερευνητών και 
φορέων καινοτομίας στα πανεπιστήμια και αλλού. 
 

2. Η Επιτροπή αναζητά ιδέες σχετικά με νέες αποστολές της ΕΕ για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής, την καταπολέμηση του καρκίνου, την οικοδόμηση πράσινων πόλεων 
και τη βελτίωση της υγείας των ωκεανών και του εδάφους. 
 

3. Νεαροί μεταφραστές στα σχολεία της ΕΕ — Η Επιτροπή ανοίγει τις εγγραφές για τον 
διαγωνισμό μετάφρασης του 2020. 
 

4. Καταπολέμηση των ναρκωτικών: Η Επιτροπή δρομολογεί την απαγόρευση της νέας 
επιβλαβούς ψυχοτρόπου ουσίας ισοτονιταζένης. 
 

5. Η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος «Δημιουργική 
Ευρώπη». 
 

6. Η Επιτροπή ανακοινώνει δράσεις που θα καταστήσουν την προμήθεια πρώτων υλών από 
την Ευρώπη πιο ασφαλή και πιο βιώσιμη. 
 

7. Η ΕΕ επιδοτεί κορυφαίους νέους ερευνητές με 677 εκατ. ευρώ. 
 

8. Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2020: «Πολιτιστική κληρονομιά και 
εκπαίδευση: Μαθαίνοντας για τη ζωή!». 
 

9. Διαστημικό πρόγραμμα της ΕΕ: Η πρωτοβουλία Επίδειξης και Επικύρωσης σε Τροχιά 
(IOD/IOV) κάνει μια πολλά υποσχόμενη αρχή. 
 

10. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Η Επιτροπή ετοιμάζει νέες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση 
του τομέα της βιολογικής γεωργίας. 
 

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. Κορονοϊός: Η Επιτροπή προτείνει περισσότερη σαφήνεια και προβλεψιμότητα για τα τυχόν 
μέτρα περιορισμού της ελεύθερης κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

12. Ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων στην αγορά εργασίας: Η Επιτροπή και οι 
κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι επανενεργοποιούν τη συνεργασία. 
 

13. Η αντιμετώπιση της ρύπανσης και της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη θα βελτιώσει την 
υγεία και την ευημερία, ιδιαίτερα για τις πιο ευάλωτες ομάδες. 
 

14. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή ξεκινάει δημόσια διαβούλευση σχετικά με τους κανόνες 
για τις κρατικές ενισχύσεις όσον αφορά στην ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων. 
 

15. Κορoνοϊός: η Επιτροπή ολοκληρώνει το χαρτοφυλάκιο εμβολίων μετά από συνομιλίες με 
έκτο παρασκευαστή. 
 

16. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί την πρώτη της έκθεση στρατηγικών προβλέψεων: χάραξη 
πορείας προς μια ανθεκτικότερη Ευρώπη. 
 

17. Παραπληροφόρηση: η ΕΕ αξιολογεί τον κώδικα δεοντολογίας και δημοσιεύει τις εκθέσεις 
των πλατφορμών για την παραπληροφόρηση σχετικά με τον κορονοϊό. 
 

18. Αστικά λύματα: 10η έκθεση εφαρμογής. 
 

19. Αστικά λύματα: Η βελτίωση της συλλογής και της επεξεργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ 
συμβάλλει στη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος. 
 

20. Έλλειμμα ΦΠΑ: το 2018 οι χώρες της ΕΕ απώλεσαν έσοδα ύψους 140 δισ. ευρώ από ΦΠΑ, 
ποσό που ενδέχεται να αυξηθεί το 2020 λόγω του κορονοϊού. 
 

21. Παγκόσμια αντίδραση στον κορονοϊό: O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) και η 
Επιτροπή εγκαινιάζουν το Συμβούλιο Διευκόλυνσης, με στόχο την ενίσχυση της 
παγκόσμιας συνεργασίας. 
 

22. Προσφορά βοήθειας στην Ελλάδα από την Πολωνία μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής 
Προστασίας της ΕΕ. 
 

23. Η Επιτροπή στηρίζει έρευνα ζωτικής σημασίας για τη θεραπεία του κορονοϊού με τη χρήση 
πλάσματος αναρρωσάντων. 
 

24. Η ΕΕ και η Κίνα υπογράφουν συμφωνία ορόσημο για την προστασία των ευρωπαϊκών 
γεωγραφικών ενδείξεων. 
 

25. Επιπλέον βοήθεια στη Λέσβο για τους πρόσφυγες διοχετεύει η ΕΕ. 
 

26. Κορονοϊός: η Επιτροπή αρχίζει τη δοκιμή της υπηρεσίας της πύλης διαλειτουργικότητας 
των εθνικών εφαρμογών ιχνηλάτησης επαφών και αποστολής ειδοποιήσεων. 
 

27. Διεθνής Ημέρα της Δημοκρατίας: Κοινή δήλωση του ύπατου εκπροσώπου/αντιπροέδρου 
κ. Τζουζέπ Μπορέλ και της αντιπροέδρου κ. Ντούμπραβκα Σούιτσα. 
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28. Επιπλέον βοήθεια για τους πρόσφυγες στη Λέσβο. 

 
29. Ομιλία της προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ένωσης στην ολομέλεια του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
 

30. Ομιλία της προέδρου, κ. φον ντερ Λάιεν, για την κατάσταση της Ένωσης: περιγράφοντας 
την πορεία εξόδου από την κρίση του κορονοϊού με κατεύθυνση το μέλλον. 
 

31. Πρόσκληση υποβολής προτάσεων σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: 
επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ για την τόνωση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης. 
 

32. Κατάσταση της Ένωσης: Η Επιτροπή αυξάνει τις φιλοδοξίες για το κλίμα και προτείνει 
μείωση των εκπομπών κατά 55% έως το 2030. 
 

33. Η κατάσταση της Ένωσης: Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το σχέδιο κλιματικών 
στόχων για το 2030. 
 

34. NextGenerationEU: Η Επιτροπή παρουσιάζει τα επόμενα βήματα για τον Μηχανισμό 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους 672,5 δισ. ευρώ στην ετήσια στρατηγική για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη 2021. 
 

35. Η κατάσταση της Ένωσης: Ένα νέο σχέδιο δράσης για την αντιστροφή της κατάστασης στο 
πλαίσιο της καταπολέμησης του ρατσισμού . 
 

36. Κορονοϊός: η ΕΕ διαθέτει 150 εκατ. ευρώ για τη μεταφορά αναγκαίων ιατρικών ειδών. 
 

37. Κορονοϊός: η Επιτροπή υπογράφει δεύτερη σύμβαση για να διασφαλίσει την πρόσβαση σε 
πιθανό εμβόλιο. 
 

38. Η κατάσταση της Ένωσης: Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με την ενίσχυση της 
συνδεσιμότητας για τη στήριξη της ανάκαμψης της ΕΕ — Ερωτήσεις & Απαντήσεις. 
 

39. Η κατάσταση της Ένωσης: Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ταχεία 
συνδεσιμότητα δικτύου και να αναπτύξουν κοινή προσέγγιση για την εγκατάσταση του 5G. 
 

40. Η κατάσταση της Ένωσης: Η Επιτροπή προτείνει νέο κανονισμό για την κοινή επιχείρηση 
ευρωπαϊκής υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων — Ερωτήσεις και απαντήσεις. 
 

41. Η κατάσταση της Ένωσης: Η Επιτροπή θέτει νέα φιλόδοξη αποστολή να αναλάβει ηγετικό 
ρόλο στον τομέα της υπερυπολογιστικής. 
 

42. Παγκόσμια αντίδραση στον κορονοϊό: η συμβολή της Επιτροπής στον μηχανισμό 
παγκόσμιας πρόσβασης σε εμβόλιο κατά της COVID-19 (COVAX). 
 

43. Διαχείριση των συνόρων: Επιπλέον χρηματοδότηση για την Ελλάδα και τη Βουλγαρία 
εγκρίνει η Επιτροπή. 
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44. Ας αλλάξουμε το πεπρωμένο μας: Άρθρο της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. 
 

45. Κατάσταση της Ένωσης: Η Επιτροπή εκδίδει αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για 
τις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της 
ΕΕ. 
 

46. Χρηματοπιστωτική σταθερότητα: Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση περιορισμένης χρονικής 
διάρκειας με την οποία παρέχεται στους συμμετέχοντες στην αγορά ο χρόνος που 
απαιτείται ώστε να μειώσουν την έκθεσή τους στους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους του 
Ηνωμένου Βασιλείου. 
 

47. Κορονοϊός: άλλα 4 κράτη μέλη συμμετέχουν πλέον στο ιατρικό αποθεματικό rescEU. 
 

48. Καταπολέμηση του καρκίνου: βελτίωση της προστασίας των εργαζομένων από τις 
καρκινογόνες χημικές ουσίες. 
 

49. Καταπολέμηση των ναρκωτικών: Δημοσίευση της Ευρωπαϊκής Έκθεσης για τα Ναρκωτικά 
για το 2020. 

50. Μέσω SURE χρηματοδοτική στήριξη ύψους έως 100 δισ. EUR για την προστασία θέσεων 
εργασίας και εργαζομένων που πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού. 
 

51. Ενιαία αγορά: Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή ιεραρχούν τις εργασίες άρσης των εμποδίων 
στην ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών. 
 

52. Από 23/09/2020, οι ιστότοποι του δημόσιου τομέα οφείλουν να είναι προσβάσιμοι σε 
χρήστες με αναπηρία. 
 

53. Λύσε τους γρίφους και κατάκτησε την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών. 
 

54. Η Επιτροπή εγκαινιάζει πρωτοβουλία για μια πιο βιώσιμη παραγωγή κακάου. 
 

55. Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός: για μια πιο βιώσιμη και ανθεκτική διαχείριση της εναέριας 
κυκλοφορίας. 
 

56. Η Επιτροπή παρουσιάζει την έβδομη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα 
57. Νέο ξεκίνημα για τη μετανάστευση: Οικοδόμηση εμπιστοσύνης και επίτευξη νέας 

ισορροπίας μεταξύ ευθύνης και αλληλεγγύης. 
 

58. Μετανάστευση: Ευρωπαϊκή ειδική ομάδα για την επίλυση της κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης στη Λέσβο. 
 

59. Μετανάστευση: μια ευρωπαϊκή ειδική ομάδα για τη διευθέτηση της κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης στη Λέσβο. 
 

60. Ερωτήσεις και απαντήσεις: κορονοϊός και στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια. 
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61. Δέσμη μέτρων για τον ψηφιακό χρηματοοικονομικό τομέα: Η Επιτροπή καθορίζει νέα, 
φιλόδοξη προσέγγιση για την ενθάρρυνση της υπεύθυνης καινοτομίας προς όφελος των 
καταναλωτών και των επιχειρήσεων. 
 

62. Ένωση Κεφαλαιαγορών: η Επιτροπή θα ενισχύσει τις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές. 
 

63. Νέα εκτίμηση κινδύνου από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων δείχνει 
ότι χρειάζονται εντατικότερες προσπάθειες για την αντιμετώπιση του κορονοϊού στην ΕΕ. 
 

64. Ευρωπαϊκές Ημέρες Έρευνας και Καινοτομίας: το Βραβείο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Καινοτομίας (EIC), στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων», για την οικονομικά προσιτή 
τεχνολογία αιχμής στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας απονέμεται σε πέντε 
καινοτόμες λύσεις. 
 

65. Τελωνειακή ένωση: Νέο σχέδιο δράσης για την περαιτέρω στήριξη των τελωνείων της ΕΕ 
στον ζωτικό ρόλο που διαδραματίζουν για την προστασία των εσόδων, της ευημερίας και 
της ασφάλειας της ΕΕ. 
 

66. Η Επιτροπή εγκρίνει κρατικές ενισχύσεις ύψους 1,5 δισ. ευρώ για τη στήριξη πολύ μικρών 
και μικρών επιχειρήσεων σε 12 περιφέρειες της Ελλάδας. 
 

67. 2,7 δις. ευρώ η χρηματοδότηση στήριξης για την Ελλάδα στο πλαίσιο του μέσου SURE. 
Η Επιτροπή χαιρετίζει τις αποφάσεις για χρηματοδοτική στήριξη ύψους 87,4 δισ. ευρώ σε 
16 κράτη μέλη. 
 

68. Κράτος δικαίου: Πρώτη ετήσια έκθεση για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

69. Νέος Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας: Η Επιτροπή καθορίζει νέο σχέδιο για τη στήριξη της 
πράσινης και ψηφιακής μετάβασης και της ανάκαμψης της ΕΕ 
 

70. Επίτευξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025 και επαναπροσδιορισμός της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης για την ψηφιακή εποχή. 
 

71. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ — ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 
________________________________________________________________________________ 
 
1. Δράσεις Marie Skłodowska-Curie: 80 εκατ. ευρώ για τη στήριξη 4.000 ερευνητών και φορέων 
καινοτομίας στα πανεπιστήμια και αλλού 
 
Βρυξέλλες 1 Σεπτεμβρίου 2020 
 
Η Επιτροπή επέλεξε 74 νέες κοινοπραξίες για τη στήριξη της διεθνούς και διατομεακής 
συνεργασίας στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων 2020 της Ανταλλαγής 
Προσωπικού στον τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας (RISE), η οποία η οποία εντάσσεται στις 
δράσεις Marie Skłodowska-Curie (MSCA).  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/staff-exchange_en
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/staff-exchange_en
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1550/MEX_
20_1550_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
2. Η Επιτροπή αναζητά ιδέες σχετικά με νέες αποστολές της ΕΕ για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής, την καταπολέμηση του καρκίνου, την οικοδόμηση πράσινων πόλεων και 
τη βελτίωση της υγείας των ωκεανών και του εδάφους 
 
Βρυξέλλες 1 Σεπτεμβρίου 2020 
 
Η Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής ιδεών για να συγκεντρώσει τις απόψεις και τις 
ιδέες των πολιτών σχετικά με τρόπους προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, καταπολέμησης του 
καρκίνου, οικοδόμησης κλιματικά ουδέτερων και έξυπνων πόλεων και εξασφάλισης υγιών 
ωκεανών, εδαφών και τροφίμων.  
Οι ιδέες που θα συγκεντρωθούν θα αξιοποιηθούν στον σχεδιασμό των νέων αποστολών στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», οι οποίες αποτελούν ένα νέο στοιχείο που 
εισάγεται με το επόμενο πρόγραμμα-πλαίσιο καινοτομίας. Εμπνεόμενες εν μέρει από την 
αποστολή «Απόλλων 11» με την οποία ο άνθρωπος πήγε στη Σελήνη, οι ευρωπαϊκές αποστολές 
έρευνας και καινοτομίας φιλοδοξούν να βρουν λύσεις για τις μεγαλύτερες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει ο πλανήτης. Έτσι συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης 
Συμφωνίας και του ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου καθώς και των 
Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Έχουν οριστεί πέντε τομείς αποστολών. Κάθε αποστολή αποτελεί 
ένα χαρτοφυλάκιο διεπιστημονικών και διακλαδικών δράσεων με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 
και προϋπολογισμό.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1550/MEX_
20_1550_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/info/news/have-your-
say-eu-missions-adapting-climate-change-conquering-cancer-greener-cities-and-healthy-oceans-
and-soils-2020-sep-1_en 
________________________________________________________________________________ 

3. Νεαροί μεταφραστές στα σχολεία της ΕΕ — Η Επιτροπή ανοίγει τις εγγραφές για τον 
διαγωνισμό μετάφρασης του 2020 

Βρυξέλλες,  2 Σεπτεμβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη του Juvenes Translatores, του ετήσιου 
μεταφραστικού της διαγωνισμού για μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από ολόκληρη την 
Ευρώπη. Από τις 2 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι, σχολεία από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ θα μπορούν 
να εγγραφούν ηλεκτρονικά, ώστε οι μαθητές τους να έχουν τη δυνατότητα να συναγωνιστούν 
τους συνομηλίκους τους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Φέτος, οι συμμετέχοντες έφηβοι θα 
πρέπει να μεταφράσουν ένα κείμενο με θέμα «Πλοηγώντας σε δύσκολους καιρούς — Μαζί 
είμαστε πιο δυνατοί». 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1550/MEX_20_1550_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1550/MEX_20_1550_EN.pdf
https://missions-get-involved.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/missions-horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-framework-programme/missions-horizon-europe_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12154-Europe-s-Beating-Cancer-Plan
https://www.un.org/sustainabledevelopment/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1550/MEX_20_1550_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1550/MEX_20_1550_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/have-your-say-eu-missions-adapting-climate-change-conquering-cancer-greener-cities-and-healthy-oceans-and-soils-2020-sep-1_en
https://ec.europa.eu/info/news/have-your-say-eu-missions-adapting-climate-change-conquering-cancer-greener-cities-and-healthy-oceans-and-soils-2020-sep-1_en
https://ec.europa.eu/info/news/have-your-say-eu-missions-adapting-climate-change-conquering-cancer-greener-cities-and-healthy-oceans-and-soils-2020-sep-1_en
https://ec.europa.eu/info/news/have-your-say-eu-missions-adapting-climate-change-conquering-cancer-greener-cities-and-healthy-oceans-and-soils-2020-sep-1_en
https://jt.ec.europa.eu/
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Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ το 
ζεύγος γλωσσών στο οποίο θα διαγωνιστούν (552 πιθανοί γλωσσικοί συνδυασμοί). Στον περσινό 
διαγωνισμό οι μαθητές χρησιμοποίησαν συνολικά 150 διαφορετικούς συνδυασμούς. 

Η προθεσμία της εγγραφής για τα σχολεία, που είναι το πρώτο από τα δύο στάδια της 
διαδικασίας, λήγει στις 20 Οκτωβρίου 2020 στις 12.00 το μεσημέρι. Οι καθηγητές μπορούν να 
πραγματοποιήσουν την εγγραφή σε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1545/IP_20_15
45_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δικτυακός τόπος του διαγωνισμού Juvenes Translatores 
Η σελίδα του διαγωνισμού Juvenes Translatores στο Facebook 
Ακολουθήστε τη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Twitter: 
@translatores 
________________________________________________________________________________ 
 
4. Καταπολέμηση των ναρκωτικών: Η Επιτροπή δρομολογεί την απαγόρευση της νέας 
επιβλαβούς ψυχοτρόπου ουσίας ισοτονιταζένης 
 
Βρυξέλλες,  2 Σεπτεμβρίου 2020 
 
Η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία για την απαγόρευση της ισοτονιταζένης, μιας νέας ψυχοτρόπου 
ουσίας, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για συνθετικό οπιοειδές που μπορεί να 
προκαλέσει σοβαρή βλάβη στην υγεία και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και τον θάνατο.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1552/MEX_

20_1552_EN.pdf 

________________________________________________________________________________ 
 
5. Η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την πρόοδο του προγράμματος «Δημιουργική 
Ευρώπη» 
 
Βρυξέλλες,  2 Σεπτεμβρίου 2020 
 
Η Επιτροπή δημοσίευσε έκθεση σχετικά με την πρόοδο και τα κύρια επιτεύγματα του 
προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», του προγράμματος-πλαισίου της ΕΕ για τη στήριξη του 
πολιτιστικού και του οπτικοακουστικού τομέα.  
 
Σύμφωνα με την έκθεση, το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» συνεχίζει να παρέχει ουσιαστική 
στήριξη στο ευρωπαϊκό οπτικοακουστικό περιεχόμενο και να ενισχύει τη μουσική ποικιλομορφία, 
την κινητικότητα των καλλιτεχνών και την ισότητα των φύλων, ενώ ταυτόχρονα καθιστά τον 
τομέα πιο οικολογικό και βιώσιμο.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1545/IP_20_1545_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1545/IP_20_1545_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/education/skills-and-qualifications/develop-your-skills/language-skills/juvenes-translatores
https://www.facebook.com/translatores
https://twitter.com/translatores
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1552/MEX_20_1552_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1552/MEX_20_1552_EN.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f16e7fc0-ecc3-11ea-b3c6-01aa75ed71a1/language-en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node_en
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1552/MEX_

20_1552_EN.pdf 

________________________________________________________________________________ 

6. Η Επιτροπή ανακοινώνει δράσεις που θα καταστήσουν την προμήθεια πρώτων υλών από 
την Ευρώπη πιο ασφαλή και πιο βιώσιμη 

Βρυξέλλες,  3 Σεπτεμβρίου 2020 

Η Επιτροπή παρουσιάζει ένα σχέδιο δράσης για τις κρίσιμες πρώτες ύλες, τον κατάλογο κρίσιμων 
πρώτων υλών του 2020 και μια μελέτη ανάλυσης προοπτικών σχετικά με τις κρίσιμες πρώτες ύλες 
για τεχνολογίες και τομείς στρατηγικής σημασίας, με ορίζοντα το 2030 και το 2050. Το σχέδιο 
δράσης εξετάζει τις τρέχουσες και τις μελλοντικές προκλήσεις και προτείνει δράσεις για τη 
μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τρίτες χώρες, τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού τόσο 
από πρωτογενείς όσο και από δευτερογενείς πηγές και τη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης των 
πόρων και της κυκλικότητας, με παράλληλη προώθηση της υπεύθυνης προμήθειας πρώτων υλών 
παγκοσμίως.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1542/IP_20_15
42_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
 Ανθεκτικότητα όσον αφορά τις κρίσιμες πρώτες ύλες: Χάρτης πορείας για μεγαλύτερη 

ασφάλεια και βιωσιμότητα 
 Κρίσιμα υλικά για τεχνολογίες και τομείς στρατηγικής σημασίας στην ΕΕ — Μελέτη ανάλυσης 

προοπτικών 
 Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την ανακοίνωση για τις κρίσιμες πρώτες ύλες 
 Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με το σχέδιο δράσης για τις κρίσιμες πρώτες ύλες 
 Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
 Ευρωπαϊκή Βιομηχανική στρατηγική 
 Ιστοσελίδα της ΓΔ GROW για τις κρίσιμες πρώτες ύλες 
 Ιστότοπος του Κοινού Κέντρου Ερευνών (JRC) για το σύστημα πληροφοριών για τις πρώτες 

ύλες 
________________________________________________________________________________ 
 
7. Η ΕΕ επιδοτεί κορυφαίους νέους ερευνητές με 677 εκατ. ευρώ 
 
Βρυξέλλες,  3 Σεπτεμβρίου 2020 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα χορηγήσει συνολικά 677 εκατ. ευρώ σε 436 
επιτυχόντες του διαγωνισμού για τις επιχορηγήσεις εκκίνησης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Έρευνας (ΕΣΕ).  
 
Οι επιχορηγήσεις αυτές εντάσσονται στο ενωσιακό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων 
2020» και θα βοηθήσουν τους νέους ερευνητές να δημιουργήσουν ομάδες και να 
πραγματοποιήσουν καινοτόμα έργα σε κάθε επιστημονικό τομέα, από την έρευνα για εμβόλια 
μέχρι την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και από τα νανοπλαστικά ως την εξερεύνηση της 
σκοτεινής ύλης του διαστήματος.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1552/MEX_20_1552_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1552/MEX_20_1552_EN.pdf
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42849
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42849
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42849
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42853
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1542/IP_20_1542_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1542/IP_20_1542_EL.pdf
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42849
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42849
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42853
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42853
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1543
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42852
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-industrial-strategy_el
https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/specific-interest/critical_en
https://rmis.jrc.ec.europa.eu/
https://rmis.jrc.ec.europa.eu/
https://erc.europa.eu/funding/starting-grants
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1557/MEX_
20_1557_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
8. Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2020: «Πολιτιστική κληρονομιά και 
εκπαίδευση: Μαθαίνοντας για τη ζωή!» 
 
Βρυξέλλες,  3 Σεπτεμβρίου 2020 
 
Οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς, αποτελούν μια κοινή πρωτοβουλία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρώπης.  
 
Πραγματοποιούνται από το 1999 με την υποστήριξη του προγράμματος "Δημιουργική Ευρώπη" 
και γιορτάζονται σε όλη την Ευρώπη μέχρι τον Οκτώβριο. Το φετινό πρόγραμμα είναι 
αφιερωμένο στην πολύτιμη συνεργασία μεταξύ εκπαίδευσης και πολιτιστικής κληρονομιάς. Παρά 
τα εμπόδια εξαιτίας του κορονοϊού, το δίκτυο εθνικών συντονιστών του προγράμματος προτείνει 
ένα ευρύ φάσμα δημιουργικών δραστηριοτήτων, πέραν των χιλιάδων πραγματοποιούμενων 
εκδηλώσεων (με κοινωνική αποστασιοποίηση). Οι διοργανωτές ενθαρρύνονται να 
δημιουργήσουν ψηφιακό περιεχόμενο όπως βίντεο, φωτογραφίες, εικονικές ξεναγήσεις, podcast, 
ιστολόγια, διαδικτυακά σεμινάρια ή ιστορίες των χώρων τους, το οποίο θα φιλοξενηθεί στο 
διαδίκτυο.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1557/MEX_
20_1557_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ :  https://www.coe.int/en/web/portal/-/a-
virtual-celebration-of-europe-s-heritage 
________________________________________________________________________________ 
 
9. Διαστημικό πρόγραμμα της ΕΕ: Η πρωτοβουλία Επίδειξης και Επικύρωσης σε Τροχιά 
(IOD/IOV) κάνει μια πολλά υποσχόμενη αρχή 
 
Βρυξέλλες,  3 Σεπτεμβρίου 2020 
 
Την Τετάρτη στις 4:51 π.μ. (ώρα Ελλάδος), ο μικροδορυφόρος UPMSat-2 εκτοξεύθηκε επιτυχώς 
από το ευρωπαϊκό διαστημικό κέντρο Κουρού επί του πυραύλου Vega VV16 της Arianespace, ο 
οποίος αναπτύχθηκε από την Αvio SPA.  
 
Σχεδιασμένος και κατασκευασμένος από φοιτητές του Πολυτεχνείου της Μαδρίτης, ο βάρους 50 
κιλών δορυφόρος έθεσε σε τροχιά 6 ωφέλιμα φορτία που αναπτύχθηκαν από τη βιομηχανία, 
διαστημικούς οργανισμούς και ερευνητικά κέντρα. Με την εκτόξευση ξεκίνησε το πρώτο από 26 
πειράματα που επιλέχθηκαν στο πλαίσιο της ενωσιακής πρωτοβουλίας IOD/IOV, η οποία 
χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020». Τα άλλα πειράματα θα ξεκινήσουν μέσα 
στο διάστημα 2020-22. Η ΕΕ συνεισφέρει και σε αυτή την πτήση επίδειξης για την εξακρίβωση της 
δυνατότητας υλοποίησης («Proof of Concept») της υπηρεσίας αποστολής μικρών διαστημικών 
σκαφών Vega.  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1557/MEX_20_1557_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1557/MEX_20_1557_EN.pdf
https://www.europeanheritagedays.com/
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1557/MEX_20_1557_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1557/MEX_20_1557_EN.pdf
https://www.coe.int/en/web/portal/-/a-virtual-celebration-of-europe-s-heritage
https://www.coe.int/en/web/portal/-/a-virtual-celebration-of-europe-s-heritage
https://www.coe.int/en/web/portal/-/a-virtual-celebration-of-europe-s-heritage
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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_1557/MEX_
20_1557_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

10. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: Η Επιτροπή ετοιμάζει νέες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση 
του τομέα της βιολογικής γεωργίας 

Βρυξέλλες,  4 Σεπτεμβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με το επικείμενο σχέδιο δράσης 
της για τη βιολογική γεωργία. Ο τομέας αυτός θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη 
των επιδιώξεων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, καθώς και των στόχων που έχουν τεθεί 
στο πλαίσιο της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» και της στρατηγικής για τη 
βιοποικιλότητα. Συνιστά προτεραιότητα για την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι ο τομέας της 
βιολογικής γεωργίας διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία, καθώς και ένα εύρυθμο νομικό πλαίσιο 
κοινής αποδοχής, στοιχείο ουσιώδες για την επίτευξη του στόχου για αύξηση στο 25 % του 
ποσοστού των γεωργικών εκτάσεων που διατίθενται αποκλειστικά για βιολογική γεωργία. Ο νέος 
κανονισμός για τη βιολογική παραγωγή παρέχει μεν μια στέρεη βάση, ωστόσο το παράγωγο 
δίκαιο, του οποίου η θέσπιση ακόμη εκκρεμεί, θα πρέπει να είναι εξίσου ανθεκτικό. Ως εκ 
τούτου, κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τρίτων χωρών και 
άλλων ενδιαφερομένων, η Επιτροπή πρότεινε σήμερα, μεταξύ άλλων, να αναβληθεί η έναρξη 
ισχύος της νέας νομοθεσίας για τα βιολογικά προϊόντα κατά ένα έτος, από την 1η Ιανουαρίου 
2021 για την 1η Ιανουαρίου 2022. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1548/IP_20_15
48_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Τα βιολογικά προϊόντα με μια ματιά 
Το μέλλον των βιολογικών προϊόντων 
Στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» 
Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα 
________________________________________________________________________________ 

11. Κορονοϊός: Η Επιτροπή προτείνει περισσότερη σαφήνεια και προβλεψιμότητα για τα τυχόν 
μέτρα περιορισμού της ελεύθερης κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Βρυξέλλες,  4 Σεπτεμβρίου 2020 
 
*[Επικαιροποίηση στις 4/09 στις 2:30 μ.μ.] 
Η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση σύστασης του Συμβουλίου προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα 
τυχόν μέτρα περιορισμού της ελεύθερης κυκλοφορίας που λαμβάνονται από τα κράτη μέλη λόγω 
της πανδημίας του κορονοϊού συντονίζονται και γνωστοποιούνται με σαφήνεια σε επίπεδο ΕΕ. 
Η πρόταση της Επιτροπής καθορίζει τέσσερις βασικούς τομείς στους οποίους τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να συνεργάζονται στενότερα: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1557/MEX_20_1557_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1557/MEX_20_1557_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12555-Organic-farming-action-plan-for-the-development-of-EU-org
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1548/IP_20_1548_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1548/IP_20_1548_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_1539
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organics-glance_el
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/future-organics_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/eu-biodiversity-strategy-2030_el
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-council-recommendation-coordinated-approach-restriction-free-movement-response-covid-19-pandemic_en
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1. Κοινά κριτήρια και κατώτατα όρια για τη λήψη αποφάσεων από τα κράτη μέλη σχετικά με 
τη θέσπιση ταξιδιωτικών περιορισμών· 

2. Αποτύπωση των κοινών κριτηρίων με χρήση συμφωνημένου χρωματικού κώδικα· 
3. Κοινό πλαίσιο για τα μέτρα που εφαρμόζονται στους ταξιδιώτες που προέρχονται από 

περιοχές υψηλού κινδύνου· 
4. Σαφής και έγκαιρη ενημέρωση του κοινού σχετικά με τυχόν περιορισμούς  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1555/IP_20_15
55_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή συντονισμένης προσέγγισης όσον 
αφορά τον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-
19. 
Re-open EU 
________________________________________________________________________________ 

12. Ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων στην αγορά εργασίας: Η Επιτροπή και οι 
κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι επανενεργοποιούν τη συνεργασία 

Βρυξέλλες,  7 Σεπτεμβρίου 2020 

Η Επιτροπή, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, τα εμπορικά επιμελητήρια και οι εργοδοτικές 
οργανώσεις ανανεώνουν τη συνεργασία τους για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών και 
των προσφύγων στην αγορά εργασίας. Σε κοινή δήλωση που δημοσιεύθηκε, επισημαίνουν τομείς 
στους οποίους πρέπει να δοθεί έμφαση στο μέλλον και εκφράζουν ενδιαφέρον για περαιτέρω 
συνεργασία στον τομέα της μετανάστευσης εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 
σύμπραξης για την ένταξη, που εγκαινιάστηκε το 2017. Οι υπογράφοντες τη δήλωση 
επιβεβαιώνουν τη σημασία μιας πολυμερούς προσέγγισης για την έγκαιρη ένταξη στην αγορά 
εργασίας προς όφελος τόσο των προσφύγων όσο και της οικονομίας και της κοινωνίας 
γενικότερα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1561/IP_20_15
61_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Κοινή Δήλωση 
Ευρωπαϊκή σύμπραξη για την ένταξη — ιστότοπος της Επιτροπής 
________________________________________________________________________________ 

13. Η αντιμετώπιση της ρύπανσης και της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη θα βελτιώσει την 
υγεία και την ευημερία, ιδιαίτερα για τις πιο ευάλωτες ομάδες 

Βρυξέλλες,  8 Σεπτεμβρίου 2020 

Η ατμοσφαιρική ρύπανση και η ηχορύπανση, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής όπως κύματα 
καύσωνα, και η έκθεση σε επικίνδυνες χημικές ουσίες προκαλούν ασθένειες στην Ευρώπη. Η 
κακή ποιότητα του περιβάλλοντος συμβάλλει στο 13 % των θανάτων σύμφωνα με μια μεγάλης 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1555/IP_20_1555_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1555/IP_20_1555_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/proposal-council-recommendation-coordinated-approach-restriction-free-movement-response-covid-19-pandemic_en
https://reopen.europa.eu/en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/legal-migration-policy/joint-statement-commission-economic-social-partners-renewal-european-partnership-integration.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/legal-migration-policy/joint-statement-commission-economic-social-partners-renewal-european-partnership-integration.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1561/IP_20_1561_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1561/IP_20_1561_EL.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/legal-migration-policy/joint-statement-commission-economic-social-partners-renewal-european-partnership-integration.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/european-dialogue-skills-and-migration/european-partnership-integration_en
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κλίμακας αξιολόγηση για την υγεία και το περιβάλλον η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ).  

Η βελτίωση της υγείας και της ευημερίας των πολιτών της Ένωσης είναι πιο σημαντική από ποτέ, 
με την προσοχή να επικεντρώνεται επί του παρόντος στην αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-
19. Η πανδημία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της πολύπλοκης σχέσης μεταξύ του 
περιβάλλοντος, των κοινωνικών συστημάτων μας και της υγείας μας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1571/IP_20_15
71_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
14. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή ξεκινάει δημόσια διαβούλευση σχετικά με τους κανόνες 
για τις κρατικές ενισχύσεις όσον αφορά στην ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων 
 
Βρυξέλλες,  8 Σεπτεμβρίου 2020 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση με την οποία καλεί τα κράτη μέλη και 
άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις απόψεις και τα σχόλιά τους σχετικά με τους 
ισχύοντες ενωσιακούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις όσον αφορά τη δημόσια στήριξη για 
την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων.  
 
Η δημόσια διαβούλευση εντάσσεται σε μια συνολική αξιολόγηση των σχετικών κανόνων από την 
Επιτροπή, με σκοπό να αξιολογηθεί κατά πόσον συνεχίζουν να εξυπηρετούν τον επιδιωκόμενο 
στόχο ή πρέπει να επικαιροποιηθούν υπό το πρίσμα των πρόσφατων εξελίξεων στην τεχνολογία 
και στην αγορά.  
 
Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση έως τις 5 
Ιανουαρίου 2021. Από τότε που εκδόθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές για τα ευρυζωνικά δίκτυα 
το 2013 και ο γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία (ΓΚΑΚ) το 2014, οι ευρυζωνικές 
τεχνολογίες έχουν βελτιωθεί σημαντικά και οι ανάγκες των χρηστών έχουν αυξηθεί και απαιτούν 
την αύξηση του εύρους ζώνης και τη βελτίωση άλλων παραμέτρων των δικτύων, όπως ο χρόνος 
αναμονής, η διαθεσιμότητα και η αξιοπιστία.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_1576/IP_20_1
576_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

15. Κορoνοϊός: η Επιτροπή ολοκληρώνει το χαρτοφυλάκιο εμβολίων μετά από συνομιλίες με 
έκτο παρασκευαστή 

Βρυξέλλες,  9 Σεπτεμβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκλήρωσε τις διερευνητικές συνομιλίες με την BioNTech-Pfizer για την 
αγορά πιθανού εμβολίου κατά της COVID-19. Η BioNTech-Pfizer είναι η έκτη εταιρεία με την 
οποία η Επιτροπή ολοκλήρωσε συνομιλίες, μετά τη Sanofi-GSK στις 31 Ιουλίου, την Johnson & 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1571/IP_20_1571_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1571/IP_20_1571_EL.pdf
https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_broadband/index_en.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_12_1424
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/block.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_1576/IP_20_1576_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_20_1576/IP_20_1576_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1439
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1481
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Johnson στις 13 Αυγούστου, την CureVac στις 18 Αυγούστου και τη Moderna στις 24 Αυγούστου. 
Η πρώτη σύμβαση, η οποία υπογράφηκε με την AstraZeneca, τέθηκε σε ισχύ στις 27 Αυγούστου. 

Η σχεδιαζόμενη σύμβαση με την BioNTech-Pfizer 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. Μ' αυτό τον τρόπο, η 
Επιτροπή θα διαθέτει ένα συμβατικό πλαίσιο για την αρχική αγορά 200 εκατομμυρίων δόσεων 
εμβολίου για λογαριασμό όλων των κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και τη δυνατότητα αγοράς έως 
100 επιπλέον εκατομμυρίων δόσεων, μόλις ένα εμβόλιο αποδειχθεί ασφαλές και 
αποτελεσματικό κατά της COVID-19. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1556/IP_20_15
56_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια 
Αντιμετώπιση του κορονοϊού από την ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

16. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί την πρώτη της έκθεση στρατηγικών προβλέψεων: χάραξη 
πορείας προς μια ανθεκτικότερη Ευρώπη 

Βρυξέλλες,  9 Σεπτεμβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρώτη της έκθεση στρατηγικών προβλέψεων, με στόχο τον 
εντοπισμό αναδυόμενων προκλήσεων και ευκαιριών για την καλύτερη καθοδήγηση των 
στρατηγικών επιλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι στρατηγικές προβλέψεις θα τροφοδοτήσουν 
σημαντικές πρωτοβουλίες πολιτικής. Θα στηρίξουν την Επιτροπή στον σχεδιασμό 
μελλοντοστραφών πολιτικών και νομοθεσίας που θα εξυπηρετούν τόσο τις τρέχουσες ανάγκες 
όσο και τις μακροπρόθεσμες προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών. Η έκθεση του 2020 
παρουσιάζει το σκεπτικό για τη χρήση προβλέψεων κατά τη χάραξη πολιτικής της ΕΕ και εισάγει 
μια ολοκληρωμένη έννοια της ανθεκτικότητας της ΕΕ.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1586/IP_20_15
86_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ε & Α: Η πρώτη ετήσια έκθεση στρατηγικών προβλέψεων — Προς μια ανθεκτικότερη Ευρώπη 
Δικτυακός τόπος για τις στρατηγικές προβλέψεις 
Έκθεση στρατηγικών προβλέψεων 2020 
Ιστότοπος για την αντιμετώπιση του κορονοϊού από την Επιτροπή 
________________________________________________________________________________ 

17. Παραπληροφόρηση: η ΕΕ αξιολογεί τον κώδικα δεοντολογίας και δημοσιεύει τις εκθέσεις 
των πλατφορμών για την παραπληροφόρηση σχετικά με τον κορονοϊό 

Βρυξέλλες,  10 Σεπτεμβρίου 2020 

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/detail/el/ip_20_1524
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1556/IP_20_1556_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1556/IP_20_1556_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
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1586/IP_20_1586_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1586/IP_20_1586_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1588
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/strategic-foresight_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/strategic-foresight/2020-strategic-foresight-report_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
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Η Επιτροπή παρουσιάζει την αξιολόγηση της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας του 
κώδικα δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση. Από την αξιολόγηση συνάγεται ότι ο κώδικας 
έχει αποδειχθεί εξαιρετικά πολύτιμο εργαλείο, το πρώτο του είδους του παγκοσμίως, και έχει 
παράσχει ένα πλαίσιο για διαρθρωμένο διάλογο μεταξύ των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, 
ώστε να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη διαφάνεια των πολιτικών που εφαρμόζουν οι πλατφόρμες 
κατά της παραπληροφόρησης εντός της ΕΕ. Ταυτόχρονα, στην αξιολόγηση επισημαίνονται 
ορισμένες αδυναμίες που οφείλονται κυρίως στον αυτορρυθμιστικό χαρακτήρα του κώδικα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1568/IP_20_15
68_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Κώδικας δεοντολογίας ενάντια στην παραπληροφόρηση 
Σχέδιο δράσης του 2018 κατά της παραπληροφόρησης 
Κοινή ανακοίνωση – Αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης για την COVID-19: αγώνας για τη 
σωστή παρουσίαση των γεγονότων 
Καταπολέμηση της παραπληροφόρησης κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού 
Ενημερωτικό δελτίο 
Ιστότοπος της ΕΕ κατά της παραπληροφόρησης (EU vs disinfo) - https://euvsdisinfo.eu/think-
before-you-share/ 
Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ψηφιακών Μέσων  
________________________________________________________________________________ 

18. Αστικά λύματα: 10η έκθεση εφαρμογής 

Βρυξέλλες,  10 Σεπτεμβρίου 2020 
 
Πώς συνδέεται η επεξεργασία των λυμάτων με την ανάκαμψη της ΕΕ; 
Η προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος καθώς και η αντιμετώπιση της 
ρύπανσης αποτελούν κορυφαίες προτεραιότητες που καθοδηγούν το έργο της Επιτροπής για την 
ανάκαμψη. Η πανδημία COVID-19 κατέστησε την ανάγκη να καταβληθούν προσπάθειες στον 
τομέα της υγείας και του περιβάλλοντος πιο επιτακτική από ποτέ. Η ενίσχυση της ικανότητας της 
ΕΕ για την αντιμετώπιση της ρύπανσης είναι καίριας σημασίας για τη βελτίωση της 
ανθεκτικότητας των οικοσυστημάτων και των ανθρώπινων συστημάτων και για τη συμβολή στην 
εξασφάλιση καθαρού αέρα, νερού, εδάφους και τροφίμων καθώς και ασφαλών καταναλωτικών 
προϊόντων ανά πάσα στιγμή. Τα εθνικά σχέδια ανάκαμψης θα αποτελέσουν μια καλή ευκαιρία 
ώστε η καλύτερη συλλογή και επεξεργασία των λυμάτων να ενταχθούν στο πλαίσιο του σχεδίου 
ανάκαμψης με σκοπό να διαφυλαχθεί η δημόσια υγεία και το περιβάλλον. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_1562/QAN
DA_20_1562_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
ΙP/20/1563 
[1]Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία https://cohesiondata.ec.europa.eu/EU-
Level/ESIF-Categorisation-Intervention-Fields-with-filte/8m22-gy44 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/682826
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/code-practice-disinformation
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1568/IP_20_1568_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1568/IP_20_1568_EL.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/code-practice-disinformation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/action-plan-against-disinformation
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1006
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1006
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/fighting-disinformation/tackling-coronavirus-disinformation_en
https://euvsdisinfo.eu/
https://euvsdisinfo.eu/think-before-you-share/
https://euvsdisinfo.eu/think-before-you-share/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-digital-media-observatory-project-kicks
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_1562/QANDA_20_1562_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_1562/QANDA_20_1562_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1563
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/#_ftnref1
https://cohesiondata.ec.europa.eu/EU-Level/ESIF-Categorisation-Intervention-Fields-with-filte/8m22-gy44
https://cohesiondata.ec.europa.eu/EU-Level/ESIF-Categorisation-Intervention-Fields-with-filte/8m22-gy44
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[2] https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_-_short-
term_eu_health_preparedness.pdf 
________________________________________________________________________________ 

19. Αστικά λύματα: Η βελτίωση της συλλογής και της επεξεργασίας σε ολόκληρη την ΕΕ 
συμβάλλει στη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος 

Βρυξέλλες,  10 Σεπτεμβρίου 2020 

Η Επιτροπή δημοσίευσε τη 10η έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για την 
επεξεργασία των αστικών λυμάτων, η οποία δείχνει συνολική βελτίωση της συλλογής και της 
επεξεργασίας των λυμάτων στις ευρωπαϊκές πόλεις, αλλά επισημαίνει τα διαφορετικά επίπεδα 
επιτυχίας μεταξύ των κρατών μελών. Η έκθεση εντάσσεται στις προσπάθειες της Επιτροπής για 
μηδενική ρύπανση και υποβάλλεται ενόψει της στρατηγικής για τις χημικές ουσίες, η οποία θα 
εγκριθεί τις προσεχείς εβδομάδες. 

Η 10η έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων 
δείχνει ότι τα ποσοστά συμμόρφωσης με τους κανόνες της ΕΕ για τη συλλογή και την επεξεργασία 
λυμάτων παραμένουν υψηλά και έχουν αυξηθεί σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο 
αναφοράς. Αυτό συμβάλλει στην πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Μολονότι η τάση 
παραμένει θετική, δεν έχει ακόμη επιτευχθεί πλήρης συμμόρφωση με την οδηγία. Η 
χρηματοδότηση και ο σχεδιασμός παραμένουν οι κύριες προκλήσεις για τον τομέα των 
υπηρεσιών ύδατος. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1563/IP_20_15
63_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τα αστικά λύματα: 10η έκθεση σχετικά με την εφαρμογή 
της οδηγίας 
10η έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων 
Επεξεργασία αστικών λυμάτων στην Ευρώπη — Δείκτες 
________________________________________________________________________________ 

20. Έλλειμμα ΦΠΑ: το 2018 οι χώρες της ΕΕ απώλεσαν έσοδα ύψους 140 δισ. ευρώ από ΦΠΑ, 
ποσό που ενδέχεται να αυξηθεί το 2020 λόγω του κορονοϊού 

Βρυξέλλες,  10 Σεπτεμβρίου 2020 

Το 2018 οι χώρες της ΕΕ απώλεσαν έσοδα ύψους 140 δισ. ευρώ από τον φόρο προστιθέμενης 
αξίας (ΦΠΑ), σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Αν και παραμένει εξαιρετικά υψηλό, το συνολικό «έλλειμμα ΦΠΑ» —δηλαδή η διαφορά μεταξύ 
των εσόδων που αναμένουν να εισπράξουν τα κράτη μέλη της ΕΕ και των εσόδων που όντως 
εισπράττουν— έχει βελτιωθεί οριακά τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, τα στοιχεία για το 2020 
προβλέπουν αντιστροφή της τάσης αυτής, με πιθανή απώλεια 164 δισ. ευρώ το 2020 λόγω των 
επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού στην οικονομία. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/#_ftnref2
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_-_short-term_eu_health_preparedness.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_-_short-term_eu_health_preparedness.pdf
https://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/implementation/implementationreports_el.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:31991L0271
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:31991L0271
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1563/IP_20_1563_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1563/IP_20_1563_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_1562
https://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/implementation/implementationreports_el.htm
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/urban-waste-water-treatment/urban-waste-water-treatment-assessment-5


 

09 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 - 16 

Σε ονομαστικούς όρους, το συνολικό έλλειμμα ΦΠΑ της ΕΕ μειώθηκε ελαφρά, κατά σχεδόν 
1 δισ. ευρώ, σε 140,04 δισ. ευρώ το 2018, υποχωρώντας από μείωση κατά 2,9 δισ. ευρώ το 2017. 
Αυτή η πτωτική τάση αναμενόταν να συνεχιστεί για ένα ακόμη έτος, αν και η πανδημία του 
κορονοϊού είναι πιθανό να αναστρέψει τη θετική τάση. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1579/IP_20_15
79_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το ενημερωτικό δελτίο και το σημείωμά μας. 
Ολόκληρη η έκθεση με λεπτομερείς πληροφορίες ανά κράτος μέλος είναι διαθέσιμη εδώ. 
Σχέδιο δράσης της Επιτροπής για δίκαιη και απλουστευμένη φορολογία που στηρίζει την 
ανάκαμψη 
Προτάσεις της Επιτροπής για ριζικές μεταρρυθμίσεις στο σύστημα ΦΠΑ της ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

21. Παγκόσμια αντίδραση στον κορονοϊό: O Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) και η 
Επιτροπή εγκαινιάζουν το Συμβούλιο Διευκόλυνσης, με στόχο την ενίσχυση της παγκόσμιας 
συνεργασίας 

Βρυξέλλες,  10 Σεπτεμβρίου 2020 

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο γενικός διευθυντής 
του ΠΟΥ, κ. Τέντρος Αντχανόμ Γκεμπρεγέσους, εγκαινίασαν και συνδιοργάνωσαν την πρώτη 
συνεδρίαση του Συμβουλίου Διευκόλυνσης Υψηλού Επιπέδου, το οποίο ηγείται των εργασιών 
του παγκόσμιου πλαισίου συνεργασίας Επιταχυντής πρόσβασης στα εργαλεία κατά της COVID-19 
(ACT-A), που αποσκοπεί στην επιτάχυνση της ανάπτυξης και της χρήσης εμβολίων, διαγνωστικών 
τεστ και θεραπειών κατά της νόσου COVID-19, καθώς και στη βελτίωση των συστημάτων υγείας. 

Οι στόχοι της πρώτης συνόδου του εν λόγω Συμβουλίου ήταν να αναδειχθεί το σχέδιο για τον 
Επιταχυντή-ACT ως βασική παγκόσμια λύση για τον τερματισμό της κρίσης και την αποκατάσταση 
των συστημάτων υγείας και της παγκόσμιας ανάπτυξης, να επιτευχθεί συμφωνία ως προς την 
οικονομική λογική και την επενδυτική σκοπιμότητα της πλήρους χρηματοδότησης του 
Επιταχυντή-ACT και να διασφαλιστεί πολιτική καθοδήγηση και διεθνής στήριξη για δίκαιη 
κατανομή σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1581/IP_20_15
81_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Αντιμετώπιση του κορονοϊού από την ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 
 
22. Προσφορά βοήθειας στην Ελλάδα από την Πολωνία μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής 
Προστασίας της ΕΕ 
 
Βρυξέλλες,  11 Σεπτεμβρίου 2020 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1579/IP_20_1579_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1579/IP_20_1579_EL.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-factsheet-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1580
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/vat-gap-full-report-2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/tax-cooperation-control/vat-gap_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1334
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1334
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_17_3443
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1581/IP_20_1581_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1581/IP_20_1581_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en
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Η Επιτροπή συμβάλλει στην παροχή περαιτέρω στήριξης στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση της 
κατάστασης στους καταυλισμούς προσφύγων, χάρη σε μια νέα προσφορά βοήθειας από την 
Πολωνία μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ.   
 
Η νέα στήριξη της Πολωνίας έρχεται να προστεθεί στη βοήθεια που έχουν αποστείλει η Αυστρία, 
η Τσεχία, η Δανία, οι Κάτω Χώρες και η Γαλλία από τον Απρίλιο και η οποία περιλαμβάνει 
υπνόσακους, στρώματα, κουβέρτες, σεντόνια, είδη προσωπικής υγιεινής, τέσσερις ιατρικούς 
οικίσκους και έναν ιατρικό σταθμό.  
 
Επιπλέον, ανταποκρινόμενα σε προηγούμενο αίτημα για βοήθεια της ΕΕ στις αρχές Μαρτίου, 17 
κράτη μέλη και συμμετέχοντα κράτη προσέφεραν περισσότερα από 90 000 τεμάχια ειδών 
ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ελλάδα μέσω του μηχανισμού.  
 
Το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργεί 
κάθε μέρα σε 24ωρη βάση και βρίσκεται σε τακτική επαφή με τις ελληνικές αρχές για τη στενή 
παρακολούθηση της κατάστασης και τη διοχέτευση της ενωσιακής βοήθειας. 
 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1628/MEX_

20_1628_EN.pdf 

________________________________________________________________________________ 
 
23. Η Επιτροπή στηρίζει έρευνα ζωτικής σημασίας για τη θεραπεία του κορονοϊού με τη χρήση 
πλάσματος αναρρωσάντων 
 
Βρυξέλλες,  11 Σεπτεμβρίου 2020 
 
Η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα στηρίξει με 4 εκατ. ευρώ το νέο ερευνητικό έργο SUPPORT-E, το 
οποίο θα συντονίσει τις προσπάθειες διακρίβωσης του κατά πόσον η μετάγγιση πλάσματος 
αναρρωσάντων (δηλ. πλάσματος αίματος από ασθενείς που ανέρρωσαν από τη νόσο COVID-19) 
αποτελεί αποτελεσματική και ασφαλή θεραπεία.  
 
Η χρηματοδότηση αποτελεί μέρος της δέσμευσης της Επιτροπής για συνεισφορά  1 δισ. ευρώ για 
έρευνα και καινοτομία σχετικά με τον κορονοϊό, εντάσσεται στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και 
προορίζεται για την ανάπτυξη εμβολίων, νέων θεραπειών και διαγνωστικών μέσων για την 
πρόληψη της διασποράς του ιού.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1628/MEX_
20_1628_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/info/news/commission-
supports-crucial-research-convalescent-plasma-treat-covid-19-2020-sep-11_en 
________________________________________________________________________________ 

24. Η ΕΕ και η Κίνα υπογράφουν συμφωνία ορόσημο για την προστασία των ευρωπαϊκών 
γεωγραφικών ενδείξεων 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1628/MEX_20_1628_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1628/MEX_20_1628_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/health-research-and-innovation/coronavirus-research-and-innovation/financing-innovation_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1628/MEX_20_1628_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1628/MEX_20_1628_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/commission-supports-crucial-research-convalescent-plasma-treat-covid-19-2020-sep-11_en
https://ec.europa.eu/info/news/commission-supports-crucial-research-convalescent-plasma-treat-covid-19-2020-sep-11_en
https://ec.europa.eu/info/news/commission-supports-crucial-research-convalescent-plasma-treat-covid-19-2020-sep-11_en
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Βρυξέλλες,  14 Σεπτεμβρίου 2020 
 
Ούζο, φέτα και άλλα ελληνικά προϊόντα, στον κατάλογο της ΕΕ με τις ευρωπαϊκές γεωγραφικές 
ενδείξεις που θα προστατευτούν στην Κίνα μετά τη συμφωνία ορόσημο για την προστασία αυτών 
μεταξύ ΕΕ-Κίνας 

Η ΕΕ και η Κίνα υπέγραψαν διμερή συμφωνία προστασίας 100 ευρωπαϊκών γεωγραφικών 
ενδείξεων στην Κίνα και 100 κινεζικών γεωγραφικών ενδείξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τον 
σφετερισμό και τις απομιμήσεις. Η συμφωνία αυτή, που αρχικά συνήφθη τον Νοέμβριο του 2019, 
αναμένεται να αποφέρει αμοιβαία εμπορικά οφέλη, καθώς και να βοηθήσει τους καταναλωτές 
των δύο μερών να ανακαλύψουν εγγυημένα και ποιοτικά προϊόντα. Αντικατοπτρίζει τη βούληση 
της ΕΕ και της Κίνας να υλοποιήσουν τη δέσμευση που είχαν αναλάβει σε προηγούμενες 
συνόδους κορυφής ΕΕ-Κίνας και να τηρήσουν τους διεθνείς κανόνες ως βάση για τις εμπορικές 
σχέσεις. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1602/IP_20_16
02_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Κατάλογος των προστατευόμενων ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων 
Κατάλογος των προστατευόμενων κινεζικών γεωγραφικών ενδείξεων 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τη συμφωνία 
Εμπόριο αγροδιατροφικών προϊόντων μεταξύ ΕΕ και Κίνας 
________________________________________________________________________________ 
 
25. Επιπλέον βοήθεια στη Λέσβο για τους πρόσφυγες διοχετεύει η ΕΕ 
 
Βρυξέλλες,  14 Σεπτεμβρίου 2020 
 
Έπειτα από την πυρκαγιά που κατέστρεψε τον προσφυγικό καταυλισμό της Μόριας, στη Λέσβο, η 
Ελλάδα ζήτησε περαιτέρω βοήθεια μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ. 
Ανταποκρινόμενες άμεσα, η Δανία, η Αυστρία, η Φινλανδία, η Σουηδία και η Γερμανία 
προσέφεραν εκατοντάδες σκηνές, κουβέρτες, χειμερινό εξοπλισμό και υπνόσακους.  
 
Ο κ. Γιάνες Λέναρτσιτς, Επίτροπος αρμόδιος για τη διαχείριση κρίσεων, δήλωσε σχετικά: «Η ΕΕ θα 
κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει την Ελλάδα και τους πρόσφυγες που έπληξε η πυρκαγιά. 
Ευχαριστώ όλες τις χώρες που στέλνουν βοήθεια και θέτουν σε δράση την αλληλεγγύη της ΕΕ».  
 
Η νέα στήριξη έρχεται να προστεθεί στη βοήθεια που έχουν αποστείλει η Πολωνία, η Αυστρία, η 
Τσεχία, η Δανία, οι Κάτω Χώρες και η Γαλλία από τον Απρίλιο και η οποία περιλαμβάνει μονάδες 
στέγασης, υπνόσακους, στρώματα, κουβέρτες, σεντόνια, είδη προσωπικής υγιεινής, τέσσερις 
ιατρικούς οικίσκους και έναν ιατρικό σταθμό. Επιπλέον, ανταποκρινόμενα σε προηγούμενο 
αίτημα για βοήθεια της ΕΕ στις αρχές Μαρτίου, 17 κράτη μέλη και συμμετέχοντα κράτη 
προσέφεραν περισσότερα από 90 000 τεμάχια ειδών ανθρωπιστικής βοήθειας στην Ελλάδα μέσω 
του μηχανισμού.  
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6200
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1602/IP_20_1602_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1602/IP_20_1602_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/system/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/eu-100-list-of-gis-eu-china-agreement_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/system/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/china-100-named-products-eu-china-agreement_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/food_safety_and_quality/documents/infographic-factsheet-eu-china-agreement_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/agrifood-china_en.pdf
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Το Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργεί 
κάθε μέρα σε 24ωρη βάση και βρίσκεται σε τακτική επαφή με τις ελληνικές αρχές για τη στενή 
παρακολούθηση της κατάστασης και τη διευκόλυνση της παράδοσης της ενωσιακής βοήθειας. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1642/MEX_
20_1642_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

26. Κορονοϊός: η Επιτροπή αρχίζει τη δοκιμή της υπηρεσίας της πύλης διαλειτουργικότητας των 
εθνικών εφαρμογών ιχνηλάτησης επαφών και αποστολής ειδοποιήσεων 

Βρυξέλλες,  14 Σεπτεμβρίου 2020 

Για να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητες που προσφέρουν οι εφαρμογές ιχνηλάτησης 
επαφών εγγύτητας και αποστολής ειδοποιήσεων μέσω κινητών συσκευών ώστε να σπάσει η 
αλυσίδα των λοιμώξεων από τον κορονοϊό και να σωθούν ζωές, η Επιτροπή δημιουργεί μια 
υπηρεσία πύλης διαλειτουργικότητας που συνδέει τις εθνικές εφαρμογές σε ολόκληρη την ΕΕ. 
Επιτυγχάνεται ένα σημαντικό ορόσημο καθώς μια ομάδα κρατών μελών αρχίζει τη δοκιμή της 
υποδομής. Η Επιτροπή ξεκίνησε τις δοκιμές μεταξύ των διακομιστών παρασκηνίου (backend) των 
επίσημων εφαρμογών από τη Γερμανία, τη Δανία, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τη Λετονία και την 
Τσεχική Δημοκρατία, και ενός νεοσυσταθέντος διακομιστή πύλης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1606/IP_20_16
06_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: μια κοινή προσέγγιση για ασφαλείς και αποτελεσματικές εφαρμογές 
ιχνηλάτησης με κινητά σε ολόκληρη την ΕΕ 
Τεχνικές προδιαγραφές για τη διαλειτουργικότητα των εφαρμογών ιχνηλάτησης επαφών 
Κατευθυντήριες γραμμές για τη διαλειτουργικότητα των εφαρμογών ιχνηλάτησης επαφών 
Εργαλειοθήκη της ΕΕ σχετικά με τις εφαρμογές για κινητές συσκευές με σκοπό την υποστήριξη 
της ιχνηλάτησης επαφών για την καταπολέμηση της νόσου COVID-19 στην ΕΕ 
Έγγραφο καθοδήγησης για τη διασφάλιση προτύπων πλήρους προστασίας των δεδομένων στις 
εφαρμογές που χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση της πανδημίας 
Καθοδήγηση του ECDC σχετικά με τις εφαρμογές για κινητές συσκευές με σκοπό την υποστήριξη 
της ιχνηλάτησης επαφών για την καταπολέμηση της νόσου COVID-19 
Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με μια κοινή εργαλειοθήκη της Ένωσης για τη χρήση τεχνολογίας 
και δεδομένων με σκοπό την καταπολέμηση της κρίσης COVID-19 και την έξοδο από αυτή 
Σελίδα της Επιτροπής σχετικά με την αντιμετώπιση του κορονοϊού 
Οι ψηφιακές τεχνολογίες στην αντιμετώπιση του κορονοϊού 
________________________________________________________________________________ 

27. Διεθνής Ημέρα της Δημοκρατίας: Κοινή δήλωση του ύπατου εκπροσώπου/αντιπροέδρου 
κ. Τζουζέπ Μπορέλ και της αντιπροέδρου κ. Ντούμπραβκα Σούιτσα 

Βρυξέλλες,  14 Σεπτεμβρίου 2020 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1642/MEX_20_1642_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1642/MEX_20_1642_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1043
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1606/IP_20_1606_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1606/IP_20_1606_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_869
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_869
https://ec.europa.eu/health/ehealth/key_documents_el#anchor0
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/contacttracing_mobileapps_guidelines_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/covid-19_apps_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/covid-19_apps_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_669
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_669
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-mobile-applications-support-contact-tracing
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-mobile-applications-support-contact-tracing
https://ec.europa.eu/info/files/recommendation-apps-contact-tracing_el
https://ec.europa.eu/info/files/recommendation-apps-contact-tracing_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/content/digital-technologies-actions-response-coronavirus-pandemic
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Ενόψει της Διεθνούς Ημέρας της Δημοκρατίας, ο ύπατος εκπρόσωπος/αντιπρόεδρος κ. Τζουζέπ 
Μπορέλ και η αντιπρόεδρος κ. Ντούμπραβκα Σούιτσα εξέδωσαν την ακόλουθη κοινή δήλωση: 

«Σε ολόκληρο τον κόσμο, οι άνθρωποι εξακολουθούν να εκφράζουν, συχνά με μεγάλο προσωπικό 
κίνδυνο, την επιθυμία τους για δημοκρατία. Από το Χονγκ Κονγκ έως τον Λίβανο και από τη 
Λευκορωσία έως το Σουδάν, πίσω από τα πρωτοσέλιδα και τους αριθμούς βρίσκονται γενναίοι 
και θαρραλέοι άνθρωποι από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Αποτίουμε φόρο τιμής σε αυτούς και 
συμμεριζόμαστε την προσήλωσή τους στη δημοκρατία. 

Η δημοκρατία αντιμετωπίζει προκλήσεις, οι οποίες έχουν επιδεινωθεί από την πανδημία του 
κορονοϊού. Σε ολόκληρο τον κόσμο, οι πολιτικές ελευθερίες διαβρώνονται, τα ανεξάρτητα μέσα 
ενημέρωσης και οι δημοσιογράφοι καταπιέζονται και οι δημοκρατικοί θεσμοί υπονομεύονται. Η 
πόλωση αυξάνεται, καθώς διαταράσσεται η εμπιστοσύνη των ανθρώπων στους δημοκρατικούς 
θεσμούς και τις δημοκρατικές πρακτικές. Μολονότι έχουν προκύψει νέες ευκαιρίες για πολιτική 
συμμετοχή, διαπιστώνουμε τον εκτεταμένο αντίκτυπο των νέων μορφών χειραγώγησης των 
πληροφοριών και των εκλογικών και δημοκρατικών διαδικασιών, οι οποίες ενισχύονται από την 
ψηφιακή τεχνολογία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_1643/S
TATEMENT_20_1643_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
28. Επιπλέον βοήθεια για τους πρόσφυγες στη Λέσβο 

Βρυξέλλες,  15 Σεπτεμβρίου 2020 

Και άλλες χώρες προσφέρουν βοήθεια στην Ελλάδα μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής 
Προστασίας της ΕΕ, έπειτα από την πυρκαγιά που κατέστρεψε τον προσφυγικό καταυλισμό της 
Μόριας, στη Λέσβο.  
 
Οι νέα προσφορά βοήθειας από τη Σλοβακία, την Ουγγαρία, τη Γαλλία και τη Σλοβενία 
περιλαμβάνει σκηνές, κουβέρτες, υπνόσακους και κινητές τουαλέτες. Τα παραπάνω έρχονται να 
προστεθούν στη βοήθεια που έστειλαν αυτή την εβδομάδα η Πολωνία, η Δανία, η Αυστρία, η 
Φινλανδία, η Σουηδία και η Γερμανία.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1656/MEX_
20_1656_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

29. Ομιλία της προέδρου κ. φον ντερ Λάιεν για την κατάσταση της Ένωσης στην ολομέλεια του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Βρυξέλλες, 16 Σεπτεμβρίου 2020 
 
"Το εκφωνηθέν κείμενο είναι το μόνο αυθεντικό"  
Το πρωτότυπο κείμενο της ομιλίας είναι διαθέσιμο εδώ. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_1643/STATEMENT_20_1643_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/statement_20_1643/STATEMENT_20_1643_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1656/MEX_20_1656_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1656/MEX_20_1656_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ov/SPEECH_20_1655
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ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΖΟΥΜΕ: ΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΕ ΕΝΑΝ 
ΕΥΘΡΑΥΣΤΟ ΚΟΣΜΟ 

Κύριε πρόεδρε, 
Κυρίες και κύριοι βουλευτές, 
Ένας από τους πλέον θαρραλέους στοχαστές της εποχής μας, ο Αντρέι Ζαχάροφ, που χαίρει της 
αμέριστης εκτίμησής σας, πάντοτε τόνιζε την ακράδαντη πίστη του στην κρυφή δύναμη του 
ανθρώπινου πνεύματος. 

Τους τελευταίους έξι μήνες είδαμε πώς οι Ευρωπαίες και οι Ευρωπαίοι αποκάλυψαν όντως την 
απίστευτη δύναμη του ανθρώπινου πνεύματος. 

Την κατέδειξαν οι εργαζόμενοι σε ιδρύματα περίθαλψης που φροντίζουν ακάματα ηλικιωμένους 
και ασθενείς. 
Οι γιατροί και οι νοσηλευτές που φρόντισαν όσους άφησαν την τελευταία τους πνοή λες και ήταν 
δικοί τους άνθρωποι. 
Οι εργαζόμενοι πρώτης γραμμής που μόχθησαν μερόνυχτα ολόκληρα, εβδομάδες ατελείωτες, 
που μπήκαν οι ίδιοι σε κίνδυνο για να μην κινδυνεύσουμε εμείς. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/speech_20_1655/SPE
ECH_20_1655_EL.pdf 
________________________________________________________________________________ 

30. Ομιλία της προέδρου, κ. φον ντερ Λάιεν, για την κατάσταση της Ένωσης: περιγράφοντας 
την πορεία εξόδου από την κρίση του κορονοϊού με κατεύθυνση το μέλλον 

Βρυξέλλες,  16 Σεπτεμβρίου 2020 

 

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή θα προωθήσει μια βιώσιμη και μετασχηματιστική ανάκαμψη, που θα δώσει στην 
Ευρώπη μια παγκόσμια πλατφόρμα για να ηγηθεί σε οικονομικό, περιβαλλοντικό και γεωπολιτικό 
επίπεδο. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1657/IP_20_16
57_EL.pdf 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/speech_20_1655/SPEECH_20_1655_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/speech_20_1655/SPEECH_20_1655_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1657/IP_20_1657_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1657/IP_20_1657_EL.pdf
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Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην ειδική ιστοσελίδα και σε ενημερωτικό δελτίο που 
συνοψίζει τις κυριότερες πρωτοβουλίες που εξαγγέλθηκαν στην ομιλία για την κατάσταση της 
Ένωσης το 2020. 
Μάθετε περισσότερα για τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή φον ντερ Λάιεν υλοποίησε τις 
δεσμεύσεις της κατά το πρώτο έτος της θητείας της εδώ. 
________________________________________________________________________________ 

31. Πρόσκληση υποβολής προτάσεων σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία: 
επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ για την τόνωση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης 

Βρυξέλλες, 17 Σεπτεμβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να προκηρύξει πρόσκληση υποβολής προτάσεων ύψους 
1 δισ. ευρώ για έργα έρευνας και καινοτομίας που αντιμετωπίζουν την κλιματική κρίση και 
συμβάλλουν στην προστασία των μοναδικών οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας της 
Ευρώπης. Η χρηματοδοτούμενη από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η οποία θα ανοίξει αύριο για 
εγγραφές, θα δώσει ώθηση στην ανάκαμψη της Ευρώπης από την κρίση λόγω του κορονοϊού 
μετατρέποντας τις πράσινες προκλήσεις σε ευκαιρίες καινοτομίας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1669/IP_20_16
69_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη 
Συμφωνία στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» 
Δικτυακή πύλη υποβολής προσφορών και χρηματοδότησης 
Έρευνα και καινοτομία για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
________________________________________________________________________________ 

32. Κατάσταση της Ένωσης: Η Επιτροπή αυξάνει τις φιλοδοξίες για το κλίμα και προτείνει 
μείωση των εκπομπών κατά 55% έως το 2030 

Βρυξέλλες,  17 Σεπτεμβρίου 2020 

 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το σχέδιό της για μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου στην ΕΕ κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. 
Αυτό το επίπεδο φιλοδοξίας για την επόμενη δεκαετία θα θέσει την ΕΕ σε ισορροπημένη πορεία 
για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Ο νέος στόχος βασίζεται σε διεξοδική 
εκτίμηση των σχετικών κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η εν λόγω 
εκτίμηση καταδεικνύει ότι αυτή η πορεία δράσης είναι ρεαλιστική και εφικτή. Αυτή η αυξημένη 
φιλοδοξία υπογραμμίζει επίσης τη συνεχιζόμενη παγκόσμια ηγετική θέση της ΕΕ, ενόψει της 
επόμενης διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα (COP26). 

https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_el
https://ec.europa.eu/info/files/state-union-2020-main-initiatives_el
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/von-der-leyen-commission-one-year-on_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1669/IP_20_1669_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1669/IP_20_1669_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/horizon-2020-european-green-deall-call_en
https://ec.europa.eu/info/files/horizon-2020-european-green-deall-call_en
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/h2020
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal_el
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1599/IP_20_15
99_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες: 
Ενημερωτικό σημείωμα (Ερωτήσεις και απαντήσεις) σχετικά με το σχέδιο κλιματικών στόχων για 
το 2030 
Ανακοίνωση με τίτλο «Ενίσχυση της κλιματικής φιλοδοξίας της Ευρώπης για το 2030» 
Εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με την ενίσχυση της κλιματικής φιλοδοξίας της Ευρώπης για το 
2030 (part 1) - (part 2) 
Αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα σε επίπεδο ΕΕ 
Ενημερωτικό δελτίο — Το σχέδιο κλιματικών στόχων για το 2030: Ένα όραμα για την Ευρώπη 
Ενημερωτικό δελτίο — Εργαλεία πολιτικής για το σχέδιο κλιματικών στόχων για το 2030 
Ενημερωτικό δελτίο — Αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων για την ενέργεια και το κλίμα 
Ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης 
Ανακοίνωση Τύπου σχετικά με τις κύριες πρωτοβουλίες που εξαγγέλθηκαν στην ομιλία για την 
κατάσταση της Ένωσης το 2020 
Ειδική ιστοσελίδα για την κατάσταση της Ένωσης το 2020 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία 
NextGenerationEU — Σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη 
Χρηματοδοτικός μηχανισμός για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
Σχέδιο κλιματικών στόχων για το 2030 
Εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα 
________________________________________________________________________________ 

33. Η κατάσταση της Ένωσης: Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το σχέδιο κλιματικών 
στόχων για το 2030 

Βρυξέλλες,  17 Σεπτεμβρίου 2020 

 

1. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία της πρότασης της Επιτροπής και ποια είναι τα επόμενα 
βήματα; 

Η Επιτροπή παρουσίασε στο σχέδιο κλιματικών στόχων της για το 2030, το οποίο αποτελείται από 
τα εξής: ανακοίνωση με τίτλο «Ενίσχυση της κλιματικής φιλοδοξίας της Ευρώπης για το 2030»· 
συνοδευτικό έγγραφο εκτίμησης επιπτώσεων· αξιολόγηση των εθνικών σχεδίων για την ενέργεια 
και το κλίμα σε επίπεδο ΕΕ· και τροποποιημένη πρόταση σχετικά με το σχέδιο ευρωπαϊκού νόμου 
για το κλίμα, με σκοπό την ενσωμάτωση του νέου στόχου μείωσης των εκπομπών για το 2030. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_1598/QAN
DA_20_1598_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
ΙP/20/1599 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1599/IP_20_1599_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1599/IP_20_1599_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_1598
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_1598
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/com_2030_ctp_el.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/impact_en.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/eu-climate-action/docs/impact_part2_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1600339004657&uri=COM:2020:564:FIN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_1609
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_1610
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/fs_20_1611
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/SPEECH_20_1655
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1657
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1657
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_el
https://ec.europa.eu/energy/topics/renewable-energy/eu-renewable-energy-financing-mechanism_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action/2030_ctp_el
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-strategy/national-energy-climate-plans_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_1598/QANDA_20_1598_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_1598/QANDA_20_1598_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1599
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34. NextGenerationEU: Η Επιτροπή παρουσιάζει τα επόμενα βήματα για τον Μηχανισμό 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους 672,5 δισ. ευρώ στην ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη 2021 

Βρυξέλλες,  17 Σεπτεμβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καθορίσει στρατηγική καθοδήγηση για την εφαρμογή του 
Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην ετήσια στρατηγική της για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη του 2021 (ΕΣΒΑ). Ο μηχανισμός είναι το βασικό μέσο ανάκαμψης στον πυρήνα του 
NextGenerationEU, που θα βοηθήσει την ΕΕ να εξέλθει ισχυρότερη και ανθεκτικότερη από την 
τρέχουσα κρίση. Ο μηχανισμός θα παράσχει δάνεια πρωτοφανούς ύψους 672,5 δισ. EUR και 
επιχορηγήσεις στο πλαίσιο της εμπροσθοβαρούς χρηματοδοτικής στήριξης για τα κρίσιμα πρώτα 
έτη της ανάκαμψης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1658/IP_20_16
58_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Η Επιτροπή παρουσιάζει τα επόμενα βήματα για τον Μηχανισμό 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για το 2021 στην ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
Επικοινωνία: Ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2021 
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής: Καθοδήγηση προς τα κράτη μέλη για τα σχέδια 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας 
Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής: Σχέδιο υποδείγματος για σχέδια ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας 
Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας — Κατανομή επιχορηγήσεων 
Το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
________________________________________________________________________________ 

35. Η κατάσταση της Ένωσης: Ένα νέο σχέδιο δράσης για την αντιστροφή της κατάστασης στο 
πλαίσιο της καταπολέμησης του ρατσισμού  

Βρυξέλλες,  18 Σεπτεμβρίου 2020 

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2020, με την ευκαιρία της ομιλίας της για την κατάσταση της Ένωσης, η 
πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε τα εξής: «Η πρόοδος όσον αφορά την 
καταπολέμηση του ρατσισμού και του μίσους είναι εύθραυστη — επιτυγχάνεται δύσκολα, αλλά 
πολύ εύκολα χάνεται. Τώρα λοιπόν είναι η στιγμή να προβούμε σε αλλαγές. Να οικοδομήσουμε 
μια πραγματικά αντιρατσιστική Ένωση — καταδικάζοντας τον ρατσισμό, αλλά και 
αναλαμβάνοντας δράση. Και η Επιτροπή προτείνει ένα σχέδιο δράσης για να αρχίσει η υλοποίηση 
αυτού του στόχου.» 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1654/IP_20_16
54_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Μια Ένωση ισότητας: Σχέδιο δράσης της ΕΕ κατά του ρατσισμού 2020-2025 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με το σχέδιο δράσης της ΕΕ κατά του ρατσισμού 2020-2025 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1658/IP_20_1658_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1658/IP_20_1658_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1659
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1659
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1659
https://ec.europa.eu/info/files/annual-sustainable-growth-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/files/guidance-member-states-recovery-and-resilience-plans_en
https://ec.europa.eu/info/files/guidance-member-states-recovery-and-resilience-plans_en
https://ec.europa.eu/info/files/commission-staff-working-document-draft-template-recovery-and-resilience-plans_en
https://ec.europa.eu/info/files/commission-staff-working-document-draft-template-recovery-and-resilience-plans_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe/pillars-next-generation-eu_el
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1654/IP_20_1654_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1654/IP_20_1654_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/union-equality-eu-action-plan-against-racism-2020-2025_en
https://ec.europa.eu/info/files/stepping-action-union-equality-factsheet_en
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Δικτυακός τόπος: Σχέδιο δράσης της ΕΕ κατά του ρατσισμού 2020-2025 
Ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης 
Δελτίο Τύπου σχετικά με τις κύριες πρωτοβουλίες της ομιλίας για την κατάσταση της Ένωσης το 2020 

Ειδική ιστοσελίδα για την κατάσταση της Ένωσης το 2020 
________________________________________________________________________________ 

36. Κορονοϊός: η ΕΕ διαθέτει 150 εκατ. ευρώ για τη μεταφορά αναγκαίων ιατρικών ειδών 

Βρυξέλλες,  18 Σεπτεμβρίου 2020 

Η ΕΕ παρέχει οικονομική στήριξη σε 18 κράτη μέλη και στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη μεταφορά 
αναγκαίων ιατρικών ειδών στην Ευρώπη με χρηματοδότηση συνολικού ύψους 150 εκατ. ευρώ 
από το μέσο στήριξης έκτακτης ανάγκης (ESI). Το ESI έδωσε στην ΕΕ τη δυνατότητα να 
χρηματοδοτήσει αποστολές φορτίων από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέμβριο του 2020, 
συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού ατομικής προστασίας, φαρμάκων και ιατρικού εξοπλισμού 
ζωτικής σημασίας. 

Για παράδειγμα, στήριξε τη μεταφορά κοινής αποστολής αναγκαίου εξοπλισμού ατομικής 
προστασίας άνω των 1 000 τόνων στην Τσεχία και τη Σλοβακία. Με βάση αυτό το μέσο, η ΕΕ 
χρηματοδότησε επίσης τη μεταφορά εξοπλισμού ατομικής προστασίας άνω των 1 000 τόνων που 
αγοράστηκε από τον έκτακτο επίτροπο της Ιταλίας για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω του 
κορονοϊού, καθώς και προστατευτικά γυαλιά, ολόσωμες φόρμες μιας χρήσης, μασκών και 
προστατευτικών ενδυμάτων άνω των 400 τόνων στη Λιθουανία, αεροπορικώς και 
σιδηροδρομικώς. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1671/IP_20_16
71_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  
Ενημερωτικό δελτίο για το Μέσο Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης 
Αντιμετώπιση του κορονοϊού: Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών 
________________________________________________________________________________ 

37. Κορονοϊός: η Επιτροπή υπογράφει δεύτερη σύμβαση για να διασφαλίσει την πρόσβαση σε 
πιθανό εμβόλιο 

Βρυξέλλες,  18 Σεπτεμβρίου 2020 

Μετά την επίσημη υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ των Sanofi-GSK και της Επιτροπής, 
τέθηκε σε ισχύ δεύτερη σύμβαση με φαρμακευτική εταιρεία. Η σύμβαση θα επιτρέψει σε όλα τα 
κράτη μέλη της ΕΕ να αγοράσουν έως 300 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου των Sanofi-GSK. 
Επιπλέον, τα κράτη μέλη μπορούν να δωρίσουν δεσμευμένες δόσεις σε χώρες χαμηλότερου και 
μεσαίου εισοδήματος. Η Sanofi και η GSK θα προσπαθήσουν επίσης να παράσχουν εγκαίρως 
σημαντικό μέρος των εμβολίων τους μέσω συνεργασίας με τον μηχανισμό παγκόσμιας 
πρόσβασης σε εμβόλιο κατά της COVID-19 (COVAX) —τον εμβολιαστικό πυλώνα του επιταχυντή 
πρόσβασης στα εργαλεία κατά της COVID-19 για τις χώρες χαμηλότερου και μεσαίου 
εισοδήματος. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-anti-racism-action-plan-2020-2025_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_20_1655
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1657
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1671/IP_20_1671_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1671/IP_20_1671_EL.pdf
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-support-instrument_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/emergency-support-instrument_el
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1680/IP_20_16
80_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια 
Αντιμετώπιση του κορονοϊού από την ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

38. Η κατάσταση της Ένωσης: Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με την ενίσχυση της 
συνδεσιμότητας για τη στήριξη της ανάκαμψης της ΕΕ — Ερωτήσεις & Απαντήσεις 

Βρυξέλλες,  18 Σεπτεμβρίου 2020 
 

 
 
Γιατί χρειάζεται μια σύσταση για τη συνδεσιμότητα; 
Για την ανάπτυξη σταθερών και ασύρματων δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας σε ολόκληρη 
την ΕΕ απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις. Επί του παρόντος, σημαντικό ποσοστό των 
επενδύσεων αυτών χάνεται λόγω ανεπαρκειών στη διαδικασία ανάπτυξης των δικτύων. Στην 
έκθεσή της σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τη μείωση του κόστους των ευρυζωνικών 
υπηρεσιών, η Επιτροπή επισήμανε ότι τα κράτη μέλη δεν αξιοποιούσαν πλήρως ορισμένα από τα 
μέτρα που περιγράφονται στην οδηγία. Ειδικότερα, έχει σημειωθεί περιορισμένη πρόοδος όσον 
αφορά την υποστήριξη του συντονισμού των τεχνικών έργων, τη διευκόλυνση της διαδικασίας 
υποβολής αιτήσεων για άδειες τεχνικών έργων ή την προώθηση της διαφάνειας μέσω ενιαίου 
σημείου πληροφόρησης. Τα κράτη μέλη έχουν εφαρμόσει διαφορετικές πρακτικές αδειοδότησης 
και πολλές διαδικασίες δεν ολοκληρώθηκαν εγκαίρως, υπερβαίνοντας την περίοδο των 4 μηνών 
εντός της οποίας πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με τις άδειες. Επιπλέον, λίγα μόνο 
κράτη μέλη έχουν επιλέξει τη διαδικασία ηλεκτρονικής αίτησης για άδεια. Όσον αφορά την 
εκχώρηση φάσματος 5G, έως τα μέσα Σεπτεμβρίου 2020, τα κράτη μέλη (και το Ηνωμένο 
Βασίλειο) είχαν εκχωρήσει κατά μέσο όρο μόλις το 27,5 % των πρωτοπόρων ζωνών 5G. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_1604/QAN
DA_20_1604_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου: Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ταχεία συνδεσιμότητα δικτύου 
και να αναπτύξουν κοινή προσέγγιση για την εγκατάσταση του 5G 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τη σύσταση για τη συνδεσιμότητα 
Σύσταση για τη συνδεσιμότητα 
Ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης 
Δελτίο Τύπου σχετικά με τις κύριες πρωτοβουλίες της κατάστασης της Ένωσης το 2020 
Ειδική ιστοσελίδα για την κατάσταση της Ένωσης το 2020 
________________________________________________________________________________ 

39. Η κατάσταση της Ένωσης: Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ταχεία 
συνδεσιμότητα δικτύου και να αναπτύξουν κοινή προσέγγιση για την εγκατάσταση του 5G 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1680/IP_20_1680_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1680/IP_20_1680_EL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1597339415327&uri=CELEX:52020DC0245
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_el
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0492
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=celex%3A32014L0061
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_1604/QANDA_20_1604_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_1604/QANDA_20_1604_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1603
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/687332
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/686869
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_20_1655
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1657
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_en
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Βρυξέλλες,  18 Σεπτεμβρίου 2020 

Η Επιτροπή λαμβάνει περαιτέρω μέτρα στο πλαίσιο του θεματολογίου της ψηφιακής δεκαετίας 
για την ενίσχυση της ψηφιακής κυριαρχίας της Ευρώπης, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος 
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης την Τετάρτη. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σύσταση με την οποία καλεί τα κράτη μέλη να δώσουν 
ώθηση στις επενδύσεις σε υποδομές ευρυζωνικής συνδεσιμότητας πολύ υψηλής χωρητικότητας, 
μεταξύ άλλων του 5G, η οποία αποτελεί το πλέον θεμελιώδες δομικό στοιχείο του ψηφιακού 
μετασχηματισμού και βασικό πυλώνα της ανάκαμψης. Η έγκαιρη εγκατάσταση των δικτύων 5G 
θα προσφέρει σημαντικές οικονομικές ευκαιρίες για τα επόμενα έτη, ως ζωτικής σημασίας 
πλεονέκτημα για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα και σημαντικό παράγοντα 
διευκόλυνσης των μελλοντικών ψηφιακών υπηρεσιών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1603/IP_20_16
03_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τη Σύσταση για τη συνδεσιμότητα 
Σύσταση σχετικά με τη συνδεσιμότητα 
Ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης 
Ανακοίνωση Τύπου σχετικά με τις κύριες πρωτοβουλίες που εξαγγέλθηκαν στην ομιλία για την 
κατάσταση της Ένωσης το 2020 
Ειδική ιστοσελίδα για την κατάσταση της Ένωσης το 2020 
________________________________________________________________________________ 

40. Η κατάσταση της Ένωσης: Η Επιτροπή προτείνει νέο κανονισμό για την κοινή επιχείρηση 
ευρωπαϊκής υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων — Ερωτήσεις και απαντήσεις 

Βρυξέλλες,  18 Σεπτεμβρίου 2020 

 

Τι είναι η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (HPC); 
Η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων (HPC), ή αλλιώς υπερυπολογιστική, αναφέρεται σε 
υπολογιστικά συστήματα με εξαιρετικά υψηλή υπολογιστική ισχύ που μπορούν να επιλύουν 
ιδιαιτέρως περίπλοκα και απαιτητικά προβλήματα. 

Οι υπερυπολογιστές παγκόσμιας κλάσης μπορούν πλέον να εκτελούν πάνω από 1015 πράξεις ανά 
δευτερόλεπτο (επιδόσεις πετακλίμακας), ενώ τα κορυφαία συστήματα υπερβαίνουν τις 1017 
πράξεις ανά δευτερόλεπτο (επιδόσεις προεξακλίμακας). Από το 2022, η επόμενη γενιά (επιδόσεις 
εξακλίμακας) θα μπορεί να εκτελεί πάνω από ένα δισεκατομμύριο δισεκατομμύρια (1018) πράξεις 
ανά δευτερόλεπτο, μια υπολογιστική ισχύ συγκρίσιμη με το σύνολο της υπολογιστικής 
ικανότητας όλων των κινητών τηλεφώνων του πληθυσμού της ΕΕ. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_20_1655
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/686869
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_940
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1603/IP_20_1603_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1603/IP_20_1603_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1604
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/687332
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/686869
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_20_1655
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1657
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1657
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_en
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-performance-computing
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_1593/QAN
DA_20_1593_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου: Η Επιτροπή θέτει νέα φιλόδοξη αποστολή να αναλάβει ηγετικό ρόλο στον τομέα 
της υπερυπολογιστικής 
Ενημερωτικό δελτίο για την ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων 
Προτεινόμενος κανονισμός 
Ιστότοπος της κοινής επιχείρησης EuroHPC 
Ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης 
Δελτίο Τύπου σχετικά με τις κύριες πρωτοβουλίες για την κατάσταση της Ένωσης το 2020 
Ειδική ιστοσελίδα για την κατάσταση της Ένωσης το 2020 
________________________________________________________________________________ 

41. Η κατάσταση της Ένωσης: Η Επιτροπή θέτει νέα φιλόδοξη αποστολή να αναλάβει ηγετικό 
ρόλο στον τομέα της υπερυπολογιστικής 

Βρυξέλλες,  18 Σεπτεμβρίου 2020 

 

Η Επιτροπή λαμβάνει περαιτέρω μέτρα στο πλαίσιο του θεματολογίου της ψηφιακής δεκαετίας 
για την ενίσχυση της ψηφιακής κυριαρχίας της Ευρώπης, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος 
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης την Τετάρτη. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα νέο κανονισμό σχετικά με την κοινή επιχείρηση για την 
ευρωπαϊκή υπολογιστική υψηλών επιδόσεων με σκοπό τη διατήρηση και προώθηση του 
ηγετικού ρόλου της Ευρώπης στους τομείς της υπερυπολογιστικής και της κβαντικής 
υπολογιστικής. Θα στηρίξει δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας για νέες τεχνολογίες, 
συστήματα και προϊόντα υπερυπολογιστικής, καθώς και θα προωθήσει τις απαραίτητες 
δεξιότητες για τη χρήση της υποδομής και θα αποτελέσει τη βάση για ένα οικοσύστημα 
παγκόσμιας κλάσης στην Ευρώπη. Η πρόταση θα επιτρέψει την επένδυση 8 δισ. ευρώ στην 
επόμενη γενιά υπερυπολογιστών — έναν σημαντικά μεγαλύτερο προϋπολογισμό σε σύγκριση με 
τον τρέχοντα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1592/IP_20_15
92_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την ευρωπαϊκή κοινή επιχείρηση για την υπολογιστική υψηλών 
επιδόσεων 
Προτεινόμενος κανονισμός 
Δικτυακός τόπος Κοινή Επιχείρηση EuroHPC 
Ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_1593/QANDA_20_1593_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_1593/QANDA_20_1593_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1592
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/612071
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/687350
https://eurohpc-ju.europa.eu/index.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_20_1655
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1657
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_20_1655
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/687350
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eurohpc-joint-undertaking
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eurohpc-joint-undertaking
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1592/IP_20_1592_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1592/IP_20_1592_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1593
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/612071
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/612071
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/687350
https://eurohpc-ju.europa.eu/index.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_20_1655


 

09 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 - 29 

Δελτίο Τύπου σχετικά με τις κύριες πρωτοβουλίες για την κατάσταση της Ένωσης το 2020 
Ειδική ιστοσελίδα για την κατάσταση της Ένωσης το 2020 
________________________________________________________________________________ 

42. Παγκόσμια αντίδραση στον κορονοϊό: η συμβολή της Επιτροπής στον μηχανισμό 
παγκόσμιας πρόσβασης σε εμβόλιο κατά της COVID-19 (COVAX) 

Βρυξέλλες,  18 Σεπτεμβρίου 2020 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της στον μηχανισμό COVAX για ισότιμη 
πρόσβαση σε προσιτά από οικονομική άποψη εμβόλια κατά της νόσου COVID-19, μετά την από 
μέρους της εκδήλωση ενδιαφέροντος στις 31 Αυγούστου και την ανακοίνωση συνεισφοράς 
ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ. 
Στο πλαίσιο κοινής προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των 27 κρατών μελών της ΕΕ, η 
«Ομάδα Ευρώπη» θα συνεισφέρει ένα αρχικό ποσό 230 εκατομμυρίων ευρώ σε μετρητά μέσω 
δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το οποίο θα υποστηρίζεται από ισόποσες 
εγγυήσεις από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Συνεισφορά ύψους 230 εκατομμυρίων ευρώ 
ισοδυναμεί με αποθεματικά ή δικαιώματα προαίρεσης για την αγορά 88 εκατομμυρίων δόσεων, 
τις οποίες η ΕΕ θα μεταβιβάσει σε επιλέξιμες χώρες βάσει συμφωνίας/δέσμευσης μελλοντικής 
αγοράς (Advanced Market Commitment - AMC). Η συνεισφορά αυτή συμπληρώνεται με 170 
εκατομμύρια ευρώ υπό μορφή χρηματοοικονομικών εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1694/IP_20_16
94_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Αντιμετώπιση του κορονοϊού από την ΕΕ 
Στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια 
________________________________________________________________________________ 
 
43. Διαχείριση των συνόρων: Επιπλέον χρηματοδότηση για την Ελλάδα και τη Βουλγαρία 
εγκρίνει η Επιτροπή 
 
Βρυξέλλες,  18 Σεπτεμβρίου 2020 
 
Η Επιτροπή διέθεσε επιπλέον 23,8 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής 
Ασφάλειας, για τη στήριξη της διαχείρισης των συνόρων.  
 
Το συμπληρωματικό αυτό ποσό θα στηρίξει την ανάπτυξη συνοριοφυλάκων για τη βελτίωση της 
επιτήρησης των συνόρων, θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες ενίσχυσης της υπηρεσίας υποδοχής και 
ταυτοποίησης στα νησιά του Αιγαίου και θα στηρίξει την ανάπτυξη πρόσθετου προσωπικού.  
 
Σήμερα η Επιτροπή ενέκρινε επίσης πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 12,8 εκατ. ευρώ για τη 
Βουλγαρία, η οποία περιλαμβάνει στήριξη για πρόσθετους συνοριοφύλακες που συμμετέχουν σε 
επιχειρήσεις στα νότια εξωτερικά της σύνορα.  
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1657
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1540
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1694/IP_20_1694_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1694/IP_20_1694_EL.pdf
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
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-borders_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/financing/fundings/security-and-safeguarding-liberties/internal-security-fund-borders_en
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Στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, η ΕΕ βοηθά τα κράτη μέλη στη διαχείριση των 
εξωτερικών συνόρων της Ένωσης, διοχετεύοντας τους πόρους που απαιτούνται για τη στήριξη 
των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν προκλήσεις. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1696/MEX_
20_1696_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

44. Ας αλλάξουμε το πεπρωμένο μας: Άρθρο της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν 

Βρυξέλλες, 20 Σεπτεμβρίου 2020 

Στον ρου της ιστορίας οι πανδημίες άλλαξαν το ανθρώπινο πεπρωμένο.  Μας κάνουν να δούμε 
τον κόσμο με διαφορετικό πρίσμα, μας θυμίζουν την αξία που έχουν τα πιο απλά πράγματα στη 
ζωή μας, η καθημερινή μας ρουτίνα, μια αγκαλιά με αγαπημένα μας πρόσωπα ή μια βόλτα στη 
φύση γύρω μας. Μας κάνουν επίσης να αμφισβητήσουμε τον τρόπο που κάνουμε κάτι. Να 
αναρωτηθούμε μήπως το ίδιο πράγμα μπορούμε να το κάνουμε καλύτερα. Μας δίνουν την 
ευκαιρία να σχεδιάσουμε εκ νέου το μέλλον μας.   

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ac_20_1698/AC_20_1
698_EL.pdf 
Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε σε διάφορα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης.  
________________________________________________________________________________ 

45. Κατάσταση της Ένωσης: Η Επιτροπή εκδίδει αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για 
τις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ 

Βρυξέλλες,  21 Σεπτεμβρίου 2020 

 

Η Επιτροπή, σε εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τον στόχο της ΕΕ να 
καταστεί η πρώτη κλιματικά ουδέτερη οικονομία έως το 2050, εξέδωσε αναθεωρημένες 
κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ, οι οποίες αφορούν τη λειτουργία του συστήματος εμπορίας 
δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου μετά το 2021 («κατευθυντήριες γραμμές για το 
ΣΕΔΕ»). Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές θα αρχίσουν να ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 2021 με 
την έναρξη της νέας περιόδου εμπορίας του ΣΕΔΕ και αντικαθιστούν τις προηγούμενες 
κατευθυντήριες γραμμές που είχαν εκδοθεί το 2012. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1712/IP_20_17
12_EL.pdf 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1696/MEX_20_1696_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1696/MEX_20_1696_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ac_20_1698/AC_20_1698_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ac_20_1698/AC_20_1698_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_19_6691
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/news.html
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/news.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1712/IP_20_1712_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1712/IP_20_1712_EL.pdf
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Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο 
Ιστοσελίδα για την κατάσταση της Ένωσης: 
________________________________________________________________________________ 

46. Χρηματοπιστωτική σταθερότητα: Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση περιορισμένης χρονικής 
διάρκειας με την οποία παρέχεται στους συμμετέχοντες στην αγορά ο χρόνος που απαιτείται 
ώστε να μειώσουν την έκθεσή τους στους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους του Ηνωμένου 
Βασιλείου 

Βρυξέλλες,  21 Σεπτεμβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε απόφαση περιορισμένης χρονικής διάρκειας, με την οποία 
παρέχονται στους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές 18 μήνες ώστε να μειώσουν την 
έκθεσή τους στους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος είναι μια οντότητα που μειώνει τον συστημικό κίνδυνο και 
ενισχύει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, καθώς μεσολαβεί μεταξύ των δύο 
αντισυμβαλλόμενων σε συμβάσεις παραγώγων (δηλ. ενεργεί ως αγοραστής έναντι του πωλητή 
και ως πωλητής έναντι του αγοραστή κινδύνου). Κύριος σκοπός του κεντρικού 
αντισυμβαλλόμενου είναι η διαχείριση του κινδύνου που θα μπορούσε να προκύψει εάν ένας 
από τους αντισυμβαλλόμενους αθετήσει τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο της συμφωνίας. Η 
κεντρική εκκαθάριση είναι καίριας σημασίας για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, καθώς 
μετριάζει τον πιστωτικό κίνδυνο για τις χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, μειώνει τους κινδύνους 
μετάδοσης στον χρηματοπιστωτικό τομέα και αυξάνει τη διαφάνεια της αγοράς. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1713/IP_20_17
13_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Σύνδεσμος προς τη απόφαση 
________________________________________________________________________________ 

47. Κορονοϊός: άλλα 4 κράτη μέλη συμμετέχουν πλέον στο ιατρικό αποθεματικό rescEU 

Βρυξέλλες,  22 Σεπτεμβρίου 2020 

Η Δανία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία και η Σουηδία προστίθενται στη Γερμανία και τη Ρουμανία ως 
κράτη υποδοχής του αποθεματικού ιατρικού εξοπλισμού rescEU. Με τη χρηματοδοτική στήριξη 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνολικά 6 κράτη μέλη της ΕΕ δημιουργούν πλέον κοινά αποθέματα 
προστατευτικού και άλλου απαραίτητου ιατρικού εξοπλισμού ζωτικής σημασίας που μπορεί να 
διανεμηθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη σε περιόδους υγειονομικών καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης, για παράδειγμα όταν τα εθνικά συστήματα υγείας κατακλύζονται από ασθενείς που 
έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1709/IP_20_17
09_EL.pdf 
 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/2020_ets_revision/factsheet.pdf
https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/state-union-addresses/state-union-2020_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1713/IP_20_1713_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1713/IP_20_1713_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/derivatives-emir-regulation-eu-no-648-2012/amending-and-supplementary-acts/implementing-and-delegated-acts_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1709/IP_20_1709_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1709/IP_20_1709_EL.pdf
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Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο: rescEU 
Ενημερωτικό δελτίο: Μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 

48. Καταπολέμηση του καρκίνου: βελτίωση της προστασίας των εργαζομένων από τις 
καρκινογόνες χημικές ουσίες 

Βρυξέλλες,  22 Σεπτεμβρίου 2020 

Κάθε χρόνο εμφανίζονται στην ΕΕ περίπου 120.000 περιστατικά καρκίνου που σχετίζονται με την 
εργασία ως αποτέλεσμα της έκθεσης σε καρκινογόνους παράγοντες, τα οποία οδηγούν σε 80.000 
θανάτους ετησίως. Για τη βελτίωση της προστασίας των εργαζομένων από τον καρκίνο, η 
Επιτροπή πρότεινε σήμερα να περιοριστεί περαιτέρω η έκθεσή τους σε καρκινογόνες χημικές 
ουσίες. Αυτή η τέταρτη αναθεώρηση της οδηγίας για τους καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους 
παράγοντες καθορίζει νέες ή αναθεωρημένες οριακές τιμές για τρεις σημαντικές ουσίες: 
ακρυλονιτρίλιο, ενώσεις του νικελίου και βενζόλιο. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, περισσότεροι από 
1,1 εκατομμύρια εργαζόμενοι σε ευρύ φάσμα τομέων θα επωφεληθούν από τη βελτιωμένη 
προστασία χάρη στους νέους κανόνες. Η σημερινή πρόταση είναι η πρώτη πρωτοβουλία με βάση 
τη δέσμευση της Επιτροπής για την καταπολέμηση του καρκίνου στο πλαίσιο του επικείμενου 
ευρωπαϊκού σχεδίου για την καταπολέμηση του καρκίνου. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1691/IP_20_16
91_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Πρόταση της Επιτροπής για την τέταρτη αναθεώρηση της οδηγίας για τους καρκινογόνους ή 
μεταλλαξιογόνους παράγοντες 
Ενημερωτικό σημείωμα με ερωτήσεις και απαντήσεις: Καταπολέμηση του καρκίνου: η Επιτροπή 
προτείνει βελτίωση της προστασίας των εργαζομένων 
Ακολουθήστε τον κ. Νικολά Σμιτ στο Twitter 
Εγγραφείτε συνδρομητές στο ενημερωτικό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 
απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την ένταξη, το οποίο αποστέλλεται δωρεάν μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
________________________________________________________________________________ 
 
49. Καταπολέμηση των ναρκωτικών: Δημοσίευση της Ευρωπαϊκής Έκθεσης για τα Ναρκωτικά 
για το 2020 
 
Βρυξέλλες,  22 Σεπτεμβρίου 2020 
 
Η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων κ. Ίλβα Γιούανσον συμμετείχε στη διαδικτυακή παρουσίαση 
της φετινής Ευρωπαϊκής Έκθεσης για τα Ναρκωτικά, μαζί με την κ. Laura d’Arrigo, πρόεδρο του 
διοικητικού συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και 
Τοξικομανίας, και τον διευθυντή του Οργανισμού, κ. Alexis Goosdeel.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  

https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1691/IP_20_1691_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1691/IP_20_1691_EL.pdf
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23009&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=23009&langId=en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1690
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1690
https://twitter.com/nicolasschmiteu
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=371
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1724/MEX_

20_1724_EN.pdf 

Η έκθεση είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο, https://www.emcdda.europa.eu/edr2020 μαζί με ένα 
πλήρες δελτίο Τύπου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας.  
________________________________________________________________________________ 
 
50. Μέσω SURE χρηματοδοτική στήριξη ύψους έως 100 δισ. EUR για την προστασία θέσεων 
εργασίας και εργαζομένων που πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού 
 
Βρυξέλλες,  22 Σεπτεμβρίου 2020 
 
Η Επιτροπή χαιρετίζει την ενεργοποίηση του μέσου SURE, το οποίο θα παράσχει χρηματοδοτική 
στήριξη ύψους έως 100 δισ. EUR για την προστασία των θέσεων εργασίας και των εργαζομένων 
που πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού.  
 
Προηγήθηκαν η οριστικοποίηση των εθνικών διαδικασιών έγκρισης και οι υπογραφές όλων των 
κρατών μελών για τις συμβάσεις εγγύησης με την Επιτροπή, συνολικού ύψους 25 δισ. ευρώ. Η 
οικειοθελής δέσμευση εγγυήσεων αποτελεί σημαντική έκφραση αλληλεγγύης ενόψει μιας κρίσης 
άνευ προηγουμένου.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1724/MEX_
20_1724_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
51. Ενιαία αγορά: Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή ιεραρχούν τις εργασίες άρσης των εμποδίων 
στην ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών 
 
Βρυξέλλες,  22 Σεπτεμβρίου 2020 
 
Στη δεύτερη επίσημη συνεδρίαση της ειδικής ομάδας για την επιβολή των κανόνων της ενιαίας 
αγοράς (SMET), οι εκπρόσωποι των κρατών μελών και της Επιτροπής συζήτησαν ένα πρόγραμμα 
ιεράρχησης των εργασιών για την άρση των βασικών φραγμών που εμποδίζουν τη λειτουργία της 
ενιαίας αγοράς.  
 
Σκοπός του προγράμματος εργασίας είναι, μεταξύ άλλων, η πρόληψη τυχόν περιορισμών που 
συνδέονται με το δεύτερο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού και η αντιμετώπιση άλλων 
περιορισμών σε βασικά βιομηχανικά οικοσυστήματα (π.χ. στις κατασκευές και τον τουρισμό), για 
την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ενιαίας αγοράς.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1724/MEX_
20_1724_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 
 
52. Από 23/09/2020, οι ιστότοποι του δημόσιου τομέα οφείλουν να είναι προσβάσιμοι σε 
χρήστες με αναπηρία 
 
Βρυξέλλες,  22 Σεπτεμβρίου 2020 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1724/MEX_20_1724_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1724/MEX_20_1724_EN.pdf
https://www.emcdda.europa.eu/edr2020
https://www.emcdda.europa.eu/edr2020
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1724/MEX_20_1724_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1724/MEX_20_1724_EN.pdf
https://ec.europa.eu/newsroom/growth/item-detail.cfm?item_id=673936
https://ec.europa.eu/newsroom/growth/item-detail.cfm?item_id=673936
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1724/MEX_20_1724_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1724/MEX_20_1724_EN.pdf
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Η 23/09/2020 αποτελεί ορόσημο για τους χρήστες του διαδικτύου με αναπηρία.  
Από τις 23 Σεπτεμβρίου 2020, ο δημόσιος τομέας σε όλη την ΕΕ οφείλει να εφαρμόσει την οδηγία 
για την προσβασιμότητα του ιστού και να καταστήσει τους δημόσιους ιστοτόπους προσβάσιμους 
στα άτομα με αναπηρία.  
 
5 εκατομμύρια άτομα με αναπηρία στην ΕΕ δεν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο λόγω κάποιας 
μορφής αναπηρίας. Σύμφωνα με την οδηγία, όλοι οι χρήστες θα πρέπει να μπορούν να 
αντιλαμβάνονται, να χειρίζονται και να κατανοούν ιστοτόπους του δημόσιου τομέα, το 
περιεχόμενο των οποίων θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο κατά τρόπο που να μπορεί να 
ερμηνεύεται με βοήθεια υποστηρικτικών τεχνολογιών, όπως συσκευών ανάγνωσης οθόνης.  
 
Μετά τους ιστοτόπους του δημόσιου τομέα, το επόμενο βήμα αφορά τις εφαρμογές για φορητές 
συσκευές των δημόσιων οργανισμών, οι οποίες θα πρέπει να είναι προσβάσιμες από τον Ιούνιο 
του 2021. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1724/MEX_

20_1724_EN.pdf 

________________________________________________________________________________ 
 
53. Λύσε τους γρίφους και κατάκτησε την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών 
 
Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2020 
 
Στο πλαίσιο της «2ης Εβδομάδας Ευρωπαϊκών Πολιτισμών» του δικτύου EUNIC στην Αθήνα 
με τη συνεργασία του Athens Culture Net του Δήμου Αθηναίων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
 
Πολλές γλώσσες – Μια γιορτή 
Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020, 15.00 - 21.00 
 
Γιορτάστε μαζί μας την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών 2020!  
Ταξιδέψτε διαδικτυακά από τη μια ευρωπαϊκή χώρα στην άλλη, μέσα από έναν διαδραστικό 
χάρτη, κι ανακαλύψτε, με όχημα ένα πρωτότυπο «κυνήγι θησαυρού», τον συναρπαστικό κόσμο 
των γλωσσών και των διαλέκτων.  
 
Ο χάρτης θα είναι ενεργός στις 26 Σεπτεμβρίου, από τις 15.00 ως τις 21.00. Στο διάστημα αυτό, 
μικροί και μεγάλοι θα κληθούν να λύσουν αινίγματα, των οποίων οι απαντήσεις θα βρίσκονται 
«κρυμμένες» στις ιστοσελίδες των μελών του δικτύου EUNIC που συμμετέχουν στο φετινό 
εορτασμό. Τα αινίγματα και οι γρίφοι θα σας φέρουν σε επαφή με τη γλώσσα και τον πολιτισμό 
των ευρωπαϊκών χωρών. 
 
Περισσότερες πληροφορίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα : 
https://www.athensculturenet.com/el 
Και στο event στο Facebook https://www.facebook.com/events/1070356750050465/  
Πληροφορίες: Βαγγέλης Κραββαρίτης: Vangelis.Kravvaritis@britishcouncil.gr  
________________________________________________________________________________ 

54. Η Επιτροπή εγκαινιάζει πρωτοβουλία για μια πιο βιώσιμη παραγωγή κακάου. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/2102/oj?locale=el
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/2102/oj?locale=el
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=59213
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1724/MEX_20_1724_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1724/MEX_20_1724_EN.pdf
https://www.athensculturenet.com/el
https://www.facebook.com/events/1070356750050465/
mailto:Vangelis.Kravvaritis@britishcouncil.gr
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Βρυξέλλες,  22 Σεπτεμβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει μια πρωτοβουλία για τη βελτίωση της βιωσιμότητας στον 
τομέα του κακάου. Ένας νέος πολυμερής διάλογος συγκεντρώνει εκπροσώπους της Ακτής 
Ελεφαντοστού και της Γκάνας —που είναι οι δύο κυριότερες χώρες παραγωγής κακάου και 
αντιπροσωπεύουν το 70 % της παγκόσμιας παραγωγής κακάου— καθώς και εκπροσώπους του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των κρατών μελών της ΕΕ, των καλλιεργητών κακάου και της 
κοινωνίας των πολιτών. Στόχος του διαλόγου είναι η διατύπωση συγκεκριμένων συστάσεων για 
την προώθηση της βιωσιμότητας σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού κακάου μέσω 
συλλογικής δράσης και εταιρικών σχέσεων. Ο νέος διάλογος θα υποστηριχτεί με την παροχή 
τεχνικής βοήθειας στις χώρες παραγωγής κακάου. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1722/IP_20_17
22_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πρωτοβουλία της ΕΕ για το κακάο 
Υπόμνημα για τον πολυμερή διάλογο 
Ατζέντα της εναρκτήριας εκδήλωσης στις 22 Σεπτεμβρίου 2020 
________________________________________________________________________________ 

55. Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός: για μια πιο βιώσιμη και ανθεκτική διαχείριση της εναέριας 
κυκλοφορίας 

Βρυξέλλες,  22 Σεπτεμβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλει πρόταση αναβάθμισης του κανονιστικού πλαισίου για τον 
Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό, αμέσως μετά την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Στόχος είναι να 
εκσυγχρονιστεί η διαχείριση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου και να καθιερωθούν πιο βιώσιμες 
και αποδοτικές διαδρομές πτήσης. Αυτό μπορεί να μειώσει έως και κατά 10 % τις εκπομπές από 
τις αεροπορικές μεταφορές. 

Η πρόταση υποβάλλεται καθώς η ραγδαία μείωση της εναέριας κυκλοφορίας που προκλήθηκε 
από την πανδημία του κορονοϊού απαιτεί πιο ανθεκτική διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, 
ώστε να καθίσταται ευκολότερη η προσαρμογή της μεταφορικής ικανότητας στη ζήτηση. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1708/IP_20_17
08_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός: για μια αποδοτική και βιώσιμη 
διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας 
________________________________________________________________________________ 
 
56. Η Επιτροπή παρουσιάζει την έβδομη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα 
 
Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2020 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1722/IP_20_1722_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1722/IP_20_1722_EL.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/events/eu-multi-stakeholder-dialogue-sustainable-cocoa-launch-event_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/2020901_eu_multistakeholder_dialoguepublic_final_with_banner.pdf
https://ec.europa.eu/international-partnerships/system/files/agenda_launch_event_eu_multistakeholder_cocoa_dialogue.pdf
https://ec.europa.eu/transport/modes/air/news/2020-09-22-ses-more-sustainable-and-resilient-air-traffic-management_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1708/IP_20_1708_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1708/IP_20_1708_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1716
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1716
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Η Επιτροπή δημοσίευσε την έβδομη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα. Η έκθεση 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, παρά τις δυσμενείς συνθήκες που έχει επιφέρει η πανδημία του 
κορονοϊού, η Ελλάδα σημείωσε ικανοποιητική πρόοδο στην υλοποίηση των μεταρρυθμιστικών 
της δεσμεύσεων.   
 
Ωστόσο, ορισμένες μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις έχουν επηρεαστεί σημαντικά από την έξαρση 
του κορονοϊού, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις επιτείνει προηγούμενες καθυστερήσεις. Η 
Ελλάδα θα πρέπει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της πριν 
από την όγδοη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας, την οποία η Επιτροπή θα δημοσιεύσει εντός του 
τρέχοντος έτους. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία όσον αφορά τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, την 
υγειονομική περίθαλψη, τις ιδιωτικοποιήσεις και τις δεσμεύσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα, 
ζητήματα στα οποία οι ελληνικές αρχές πρέπει να αναλάβουν περαιτέρω δράση.  
 
Η έκθεση χαιρετίζει το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει αρχίσει να λαμβάνει προπαρασκευαστικά μέτρα 
για την υλοποίηση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Η παρούσα έκθεση δεν 
αποτελεί βάση για την εκταμίευση υπό όρους μέτρων για το χρέος. 
 
Η έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ στα αγγλικά : https://ec.europa.eu/info/publications/enhanced-
surveillance-report-greece-september-2020_en 
________________________________________________________________________________ 

57. Νέο ξεκίνημα για τη μετανάστευση: Οικοδόμηση εμπιστοσύνης και επίτευξη νέας 
ισορροπίας μεταξύ ευθύνης και αλληλεγγύης 

Βρυξέλλες,  23 Σεπτεμβρίου 2020 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, το οποίο 
καλύπτει όλα τα διαφορετικά στοιχεία που απαιτούνται για μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή 
προσέγγιση για τη μετανάστευση. Προβλέπει βελτιωμένες και ταχύτερες διαδικασίες σε 
ολόκληρο το σύστημα ασύλου και μετανάστευσης. Και επιτυγχάνει ισορροπία μεταξύ των αρχών 
της δίκαιης κατανομής ευθύνης και αλληλεγγύης. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για 
την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών και της εμπιστοσύνης στην 
ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαχειρίζεται τη μετανάστευση. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1706/IP_20_17
06_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Νομικά έγγραφα — Νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο  
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ: Νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο  
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ: Αξιοποιώντας την πρόοδο που έχει σημειωθεί από το 2016 — Νέο 
Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο  
Ιστοσελίδα: Νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο 
Στατιστικά στοιχεία για τη μετανάστευση προς την Ευρώπη 
________________________________________________________________________________ 
 
58. Μετανάστευση: Ευρωπαϊκή ειδική ομάδα για την επίλυση της κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης στη Λέσβο 

https://ec.europa.eu/info/publications/enhanced-surveillance-report-greece-september-2020_en
https://ec.europa.eu/info/publications/enhanced-surveillance-report-greece-september-2020_en
https://ec.europa.eu/info/publications/enhanced-surveillance-report-greece-september-2020_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1706/IP_20_1706_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1706/IP_20_1706_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/migration-and-asylum-package_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_1707
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_1723
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_el
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/statistics-migration-europe_el
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Βρυξέλλες,  23 Σεπτεμβρίου 2020 
 
Μετά την πυρκαγιά που έπληξε τις εγκαταστάσεις της Μόριας στη Λέσβο, σήμερα η Επιτροπή 
ανακοινώνει τη σύσταση ειδικής ομάδας για τη βελτίωση της κατάστασης στο νησί με σταθερό 
τρόπο.  
 
Η ειδική ομάδα θα υλοποιήσει ένα κοινό πιλοτικό πρόγραμμα μαζί με τις ελληνικές αρχές για 
νέες εγκαταστάσεις υποδοχής. Σύμφωνα με το πλαίσιο που προτείνεται σήμερα στο νέο 
Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, η ειδική ομάδα θα συμβάλει στην αποτελεσματική 
διαχείριση της μετανάστευσης και στη διασφάλιση επαρκών συνθηκών διαβίωσης, στην επίτευξη 
μεγαλύτερης βεβαιότητας μέσω ταχύτερων διαδικασιών και σε πιο ισορροπημένο επιμερισμό 
ευθυνών και αλληλεγγύη. Η ειδική ομάδα θα συνεργάζεται στενά με τους οργανισμούς της ΕΕ και 
τους διεθνείς οργανισμούς στο πεδίο.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1731/MEX_
20_1731_EN.pdf 
________________________________________________________________________________ 

59. Μετανάστευση: μια ευρωπαϊκή ειδική ομάδα για τη διευθέτηση της κατάστασης έκτακτης 
ανάγκης στη Λέσβο 

Βρυξέλλες,  23 Σεπτεμβρίου 2020 

Μετά την πυρκαγιά που κατέστρεψε τη δομή της Μόριας στο νησί της Λέσβου, η Επιτροπή 
ανακοινώνει σήμερα τη σύσταση ειδικής ομάδας για τη βιώσιμη βελτίωση της κατάστασης στο 
νησί. Ως πρώτη δράση, η ειδική ομάδα θα εφαρμόσει ένα κοινό πιλοτικό σχέδιο με τις ελληνικές 
αρχές για νέες δομές υποδοχής. Σύμφωνα με το πλαίσιο που προτείνεται σήμερα στο νέο 
σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση, η ειδική ομάδα θα συμβάλει ώστε η διαχείριση της 
μετανάστευσης να γίνεται με ανθρώπινο και αποτελεσματικό τρόπο, συμπεριλαμβανομένων 
επαρκών συνθηκών διαβίωσης, μεγαλύτερης βεβαιότητας μέσω ταχύτερων διαδικασιών και πιο 
ισορροπημένου επιμερισμού των ευθυνών και αλληλεγγύης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1728/IP_20_17
28_EL.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Δελτίο Τύπου — Τίτλος προς επιβεβαίωση 
________________________________________________________________________________ 

60. Ερωτήσεις και απαντήσεις: κορονοϊός και στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια 

Βρυξέλλες,  24 Σεπτεμβρίου 2020 

Στις 17 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την 
επιτάχυνση της ανάπτυξης, της παρασκευής και της διανομής εμβολίων κατά της COVID-19. Η 
στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια αποσκοπεί στην εξασφάλιση της παραγωγής ποιοτικών, 
ασφαλών και αποτελεσματικών εμβολίων στην Ευρώπη και στη διασφάλιση ταχείας πρόσβασης 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1731/MEX_20_1731_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1731/MEX_20_1731_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1706
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1706
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1728/IP_20_1728_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1728/IP_20_1728_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_1706
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0245
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σ' αυτά για τα κράτη μέλη και τους πληθυσμούς τους. Επιπλέον, η στρατηγική αντικατοπτρίζει την 
παγκόσμια προσπάθεια αλληλεγγύης και διασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση σε οικονομικά προσιτά 
εμβόλια το συντομότερο δυνατόν. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_1662/QAN

DA_20_1662_EL.pdf 

________________________________________________________________________________ 

61. Δέσμη μέτρων για τον ψηφιακό χρηματοοικονομικό τομέα: Η Επιτροπή καθορίζει νέα, 
φιλόδοξη προσέγγιση για την ενθάρρυνση της υπεύθυνης καινοτομίας προς όφελος των 
καταναλωτών και των επιχειρήσεων 

Βρυξέλλες,  24 Σεπτεμβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια νέα δέσμη μέτρων για τον ψηφιακό χρηματοοικονομικό 
τομέα, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών για τον ψηφιακό χρηματοοικονομικό τομέα και 
για τις λιανικές πληρωμές, καθώς και νομοθετικές προτάσεις σχετικά με τα κρυπτοπεριουσιακά 
στοιχεία και την ψηφιακή ανθεκτικότητα. Η σημερινή δέσμη μέτρων θα τονώσει την 
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία της Ευρώπης στον χρηματοοικονομικό τομέα, ανοίγοντας 
τον δρόμο για να καταστεί η Ευρώπη παγκόσμιος φορέας καθορισμού προτύπων. Θα προσφέρει 
στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές και ευκαιρίες όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές 
υπηρεσίες και τις σύγχρονες πληρωμές, διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία των 
καταναλωτών και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1684/IP_20_16
84_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Σύνδεσμος προς τη σημερινή δέσμη μέτρων 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Δελτίο  
[1] https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2020-digital-finance-strategy_en; 
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2020-retail-payments-strategy_en; 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/docume
nts/2019-financial-services-digital-resilience-consultation-document_en.pdf 
________________________________________________________________________________ 

62. Ένωση Κεφαλαιαγορών: η Επιτροπή θα ενισχύσει τις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές 

Βρυξέλλες,  24 Σεπτεμβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ένα νέο, φιλόδοξο σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της 
Ένωσης Κεφαλαιαγορών κατά τα επόμενα έτη. Απόλυτη προτεραιότητα για την ΕΕ τη στιγμή αυτή 
είναι να λάβει μέτρα ώστε να ανακάμψει η Ευρώπη από την άνευ προηγουμένου οικονομική 
κρίση που προκάλεσε ο κορονοϊός. Η ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών της ΕΕ και η εξασφάλιση 
πρόσβασης σε χρηματοδότηση από την αγορά θα είναι ουσιαστικής σημασίας στην προσπάθεια 
αυτή. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_1662/QANDA_20_1662_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_1662/QANDA_20_1662_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1684/IP_20_1684_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1684/IP_20_1684_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/200924-digital-finance-proposals_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1685
https://ec.europa.eu/info/files/200924-digital-finance-factsheet_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/#_ftnref1
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2020-digital-finance-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2020-retail-payments-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2019-financial-services-digital-resilience-consultation-document_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/2019-financial-services-digital-resilience-consultation-document_en.pdf
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Η ύπαρξη μεγάλων και ολοκληρωμένων κεφαλαιαγορών θα διευκολύνει την ανάκαμψη της ΕΕ, 
καθώς θα προσφέρει στις επιχειρήσεις —ιδίως τις μικρομεσαίες— πρόσβαση σε πηγές 
χρηματοδότησης και κεφαλαίων, και στο αποταμιευτικό κοινό στην Ευρώπη την εμπιστοσύνη 
που χρειάζεται για να επενδύει για το μέλλον του. Οι δυναμικές κεφαλαιαγορές θα στηρίξουν 
επίσης την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση της Ευρώπης, καθώς και τη δημιουργία μιας πιο 
ανθεκτικής και χωρίς αποκλεισμούς οικονομίας. Η Ένωση Κεφαλαιαγορών είναι επίσης 
καθοριστικής σημασίας για την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1677/IP_20_16
77_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Σχέδιο δράσης 
Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Ενημερωτικό δελτίο 
Περισσότερες πληροφορίες για την Ένωση Κεφαλαιαγορών 
________________________________________________________________________________ 

63. Νέα εκτίμηση κινδύνου από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων δείχνει 
ότι χρειάζονται εντατικότερες προσπάθειες για την αντιμετώπιση του κορονοϊού στην ΕΕ 

Βρυξέλλες,  24 Σεπτεμβρίου 2020 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) δημοσίευσε επικαιροποιημένη 
εκτίμηση κινδύνου σχετικά με την πανδημία COVID-19, παράλληλα με σειρά κατευθυντήριων 
γραμμών για μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις (όπως υγιεινή των χεριών, τήρηση φυσικής 
απόστασης, καθαριότητα και αερισμός). 

Η επικαιροποιημένη εκτίμηση κινδύνου δείχνει ότι, από τον Αύγουστο, τα ποσοστά 
κοινοποιήσεων αυξάνονται σταθερά σε ολόκληρη την ΕΕ και στο Ηνωμένο Βασίλειο και ότι τα 
μέτρα που έχουν ληφθεί δεν αρκούν πάντοτε για τη μείωση ή τον έλεγχο της έκθεσης. Γι' αυτό, 
έχει κρίσιμη σημασία να εφαρμόζονται όλα τα απαραίτητα μέτρα από τα κράτη μέλη με την 
πρώτη εκδήλωση νέων εξάρσεων. Αυτό περιλαμβάνει την εντατικοποίηση των τεστ και της 
ιχνηλάτησης επαφών, τη βελτίωση της επιτήρησης της δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης, την 
εξασφάλιση καλύτερης πρόσβασης σε μέσα ατομικής προστασίας και φάρμακα και την 
εξασφάλιση επάρκειας δυναμικού του τομέα της υγείας, σύμφωνα με τις δράσεις που 
παρουσίασε η Επιτροπή τον Ιούλιο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1737/IP_20_17
37_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ταχεία εκτίμηση κινδύνου από το ECDC: Αυξημένη μετάδοση της νόσου COVID-19 στην ΕΕ/ΕΟΧ 
και στο ΗΒ - δωδέκατη ενημέρωση (Increased transmission of COVID-19 in the EU/EEA and the UK 
– twelfth update) 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1677/IP_20_1677_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1677/IP_20_1677_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/200924-capital-markets-union-action-plan_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1676
https://ec.europa.eu/info/files/200924-capital-markets-union-action-plan-factsheet_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/capital-markets-union/what-capital-markets-union_en
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-risk-assessment-increased-transmission-twelfth-update
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-risk-assessment-increased-transmission-twelfth-update
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-guidelines-non-pharmaceutical-interventions
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-guidelines-non-pharmaceutical-interventions
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1737/IP_20_1737_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1737/IP_20_1737_EL.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-risk-assessment-increased-transmission-twelfth-update
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-risk-assessment-increased-transmission-twelfth-update
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-risk-assessment-increased-transmission-twelfth-update
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Κατευθυντήριες γραμμές του ECDC: Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή μη 
φαρμακευτικών παρεμβάσεων κατά της νόσου COVID-19 (Guidelines for the implementation of 
nonpharmaceutical interventions against COVID-19 
Ερωτήσεις και απαντήσεις: κορονοϊός και στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια 
________________________________________________________________________________ 
 
64. Ευρωπαϊκές Ημέρες Έρευνας και Καινοτομίας: το Βραβείο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 
Καινοτομίας (EIC), στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων», για την οικονομικά προσιτή 
τεχνολογία αιχμής στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας απονέμεται σε πέντε καινοτόμες 
λύσεις 
 
Βρυξέλλες,  24 Σεπτεμβρίου 2020 
 
Με την ευκαιρία των Ευρωπαϊκών Ημερών Έρευνας και Καινοτομίας, η Επιτροπή ανακοίνωσε 
τους νικητές του βραβείου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (EIC), στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Ορίζων», για την οικονομικά προσιτή τεχνολογία αιχμής στον τομέα της 
ανθρωπιστικής βοήθειας.  
 
Συγκεκριμένα, πρόκειται για πέντε υποδειγματικές καινοτομίες, που μπορούν να έχουν τεράστιο 
όφελος στη ζωή των πλέον ευάλωτων ατόμων στον κόσμο. Το βραβείο χρηματοδοτείται στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», δηλαδή του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας 
της ΕΕ, και αποτελεί μέρος του πιλοτικού έργου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (EIC). 
Ανταμείβει τις καλύτερες οικονομικά προσιτές τεχνολογικές λύσεις στον τομέα της 
ανθρωπιστικής βοήθειας σε πέντε κατηγορίες: καταφύγιο και σχετική βοήθεια· ύδρευση, υγιεινή 
και αποχέτευση· ενέργεια· υγεία και υγειονομική περίθαλψη· καθώς και μια ανοικτή κατηγορία. 
Οι νικητές, ένας ανά κατηγορία, έλαβαν 1 εκατομμύριο ευρώ ο καθένας.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1742/MEX_
20_1742_EN.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ : https://ec.europa.eu/info/news/eic-horizon-
prize-affordable-high-tech-humanitarian-aid-commission-awards-five-outstanding-solutions-2020-
sep-24_en 
________________________________________________________________________________ 

65. Τελωνειακή ένωση: Νέο σχέδιο δράσης για την περαιτέρω στήριξη των τελωνείων της ΕΕ 
στον ζωτικό ρόλο που διαδραματίζουν για την προστασία των εσόδων, της ευημερίας και της 
ασφάλειας της ΕΕ 

Βρυξέλλες,  28 Σεπτεμβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε ένα νέο σχέδιο δράσης για την τελωνειακή ένωση, το οποίο 
καθορίζει μια σειρά μέτρων με στόχο να καταστούν τα τελωνεία της ΕΕ πιο έξυπνα, πιο 
καινοτόμα και πιο αποδοτικά κατά την επόμενη τετραετία. Τα εξαγγελθέντα μέτρα θα ενισχύσουν 
την τελωνειακή ένωση ως ακρογωνιαίο λίθο της ενιαίας αγοράς. Επιβεβαιώνουν επίσης τον 
σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στην προστασία των εσόδων της ΕΕ, καθώς και της 
ασφάλειας, της υγείας και της ευημερίας των πολιτών και των επιχειρήσεων της ΕΕ. 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-guidelines-non-pharmaceutical-interventions
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-guidelines-non-pharmaceutical-interventions
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-guidelines-non-pharmaceutical-interventions
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_1662
https://research-innovation-days.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_aid
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm?pg=prizes_aid
https://ec.europa.eu/research/eic/index.cfm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1742/MEX_20_1742_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1742/MEX_20_1742_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/eic-horizon-prize-affordable-high-tech-humanitarian-aid-commission-awards-five-outstanding-solutions-2020-sep-24_en
https://ec.europa.eu/info/news/eic-horizon-prize-affordable-high-tech-humanitarian-aid-commission-awards-five-outstanding-solutions-2020-sep-24_en
https://ec.europa.eu/info/news/eic-horizon-prize-affordable-high-tech-humanitarian-aid-commission-awards-five-outstanding-solutions-2020-sep-24_en
https://ec.europa.eu/info/news/eic-horizon-prize-affordable-high-tech-humanitarian-aid-commission-awards-five-outstanding-solutions-2020-sep-24_en
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1703/IP_20_17
03_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τις ερωτήσεις και απαντήσεις και το ενημερωτικό δελτίο 
που έχουμε ετοιμάσει. 
Σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την τελωνειακή ένωση 
Νέο υλικό βίντεο 
________________________________________________________________________________ 
 
66. Η Επιτροπή εγκρίνει κρατικές ενισχύσεις ύψους 1,5 δισ. ευρώ για τη στήριξη πολύ μικρών 
και μικρών επιχειρήσεων σε 12 περιφέρειες της Ελλάδας 
 
Βρυξέλλες,  28 Σεπτεμβρίου 2020 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ελληνικό καθεστώς ύψους 1,5 δισ. ευρώ για τη στήριξη πολύ 
μικρών και μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε 12 περιφέρειες που πλήττονται 
από τον κορονοϊό.  
Το καθεστώς εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Οι 12 
περιφέρειες είναι η Αττική, η Στερεά Ελλάδα, η Κρήτη, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η 
Ήπειρος, οι Ιόνιες Νήσοι, το Βόρειο Αιγαίο, η Πελοπόννησος, το Νότιο Αιγαίο, η Θεσσαλία, η 
Δυτική Ελλάδα και η Δυτική Μακεδονία.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1761/MEX_
20_1761_EN.pdf 
 
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/covid_19.html 
Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευτεί με αριθμό υπόθεσης SA.58616 στο 
μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό αφ’ ης στιγμής 
διευθετηθούν τυχόν ζητήματα απορρήτου. 
________________________________________________________________________________ 
 
67. 2,7 δις. ευρώ η χρηματοδότηση στήριξης για την Ελλάδα στο πλαίσιο του μέσου SURE. 
Η Επιτροπή χαιρετίζει τις αποφάσεις για χρηματοδοτική στήριξη ύψους 87,4 δισ. ευρώ σε 16 
κράτη μέλη 
 
Βρυξέλλες,  28 Σεπτεμβρίου 2020 
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την έγκριση από το Συμβούλιο της 
παροχής χρηματοδοτικής στήριξης ύψους 87,4 δισ. ευρώ σε 16 κράτη μέλη για την προστασία 
θέσεων εργασίας και εργαζομένων στο πλαίσιο του μέσου SURE.  
 
Η χρηματοδοτική στήριξη θα παρασχεθεί υπό μορφή δανείων χορηγούμενων με ευνοϊκούς όρους 
από την ΕΕ στα κράτη μέλη. Οι εκταμιεύσεις προς τα κράτη μέλη αναμένεται να ξεκινήσουν εντός 
των προσεχών εβδομάδων. Τα δάνεια αυτά θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1703/IP_20_1703_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1703/IP_20_1703_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/qanda_20_1710
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/customs-action-plan-2020-factsheet_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/customs-action-plan-2020_en.pdf
https://audiovisual.ec.europa.eu/el/topnews/M-005387
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=OJ:JOC_2020_091_I_0001
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1761/MEX_20_1761_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1761/MEX_20_1761_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
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/
https://ec.europa.eu/competition/index_en.html
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αιφνίδιες αυξήσεις των δημόσιων δαπανών που αποσκοπούν στη διαφύλαξη της απασχόλησης 
εν μέσω της πανδημίας. 
Ειδικότερα, θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να καλύψουν τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με τη 
χρηματοδότηση των εθνικών συστημάτων μειωμένου ωραρίου εργασίας, καθώς και με άλλα 
παρόμοια μέτρα που έχουν θέσει σε εφαρμογή λόγω της πανδημίας, ιδίως για τους 
αυτοαπασχολούμενους. Μέσω του SURE μπορούν να χρηματοδοτηθούν και ορισμένα 
υγειονομικά μέτρα, ιδίως στον χώρο εργασίας, με σκοπό την ασφαλή επιστροφή στην κανονική 
οικονομική δραστηριότητα.  
 
Των αποφάσεων προηγήθηκε η υποβολή των προτάσεων της Επιτροπής για στήριξη τον 
Αύγουστο και η ενεργοποίηση του μέσου την περασμένη εβδομάδα.  
Τα κράτη μέλη μπορούν υποβάλλουν επίσημες αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο του SURE, το οποίο 
διαθέτει συνολική ικανότητα παρέμβασης ύψους έως 100 δισ. ευρώ για την προστασία θέσεων 
εργασίας και εργαζομένων που πλήττονται από την πανδημία. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1761/MEX_

20_1761_EN.pdf 

________________________________________________________________________________ 

68. Κράτος δικαίου: Πρώτη ετήσια έκθεση για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Βρυξέλλες,  30 Σεπτεμβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρώτη έκθεση σε επίπεδο ΕΕ για το κράτος δικαίου. Η 
σημερινή έκθεση περιλαμβάνει στοιχεία από κάθε κράτος μέλος και καλύπτει τόσο τις θετικές 
όσο και τις αρνητικές εξελίξεις στην ΕΕ. Δείχνει ότι πολλά κράτη μέλη έχουν υψηλά πρότυπα 
κράτους δικαίου, αλλά υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις για το κράτος δικαίου στην ΕΕ. 
Αντικατοπτρίζει επίσης τις σχετικές εξελίξεις που απορρέουν από τα μέτρα έκτακτης ανάγκης τα 
οποία έλαβαν τα κράτη μέλη λόγω της κρίσης του κορονοϊού. Η έκθεση καλύπτει τέσσερις 
βασικούς πυλώνες με ισχυρή επίδραση στο κράτος δικαίου: τα εθνικά συστήματα δικαιοσύνης, 
τα πλαίσια καταπολέμησης της διαφθοράς, την πολυφωνία και την ελευθερία των μέσων 
μαζικής επικοινωνίας, καθώς και άλλα θεσμικά ζητήματα που σχετίζονται με τους ελέγχους και 
τις ισορροπίες, τα οποία έχουν σημασία για ένα αποτελεσματικό σύστημα δημοκρατικής 
διακυβέρνησης.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1756/IP_20_17
56_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Έκθεση του 2020 για το κράτος δικαίου — Η κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Έκθεση του 2020 για το κράτος δικαίου — Κεφάλαια ανά χώρα 
Έκθεση του 2020 για το κράτος δικαίου — Ενημερωτικό δελτίο 
Η εργαλειοθήκη της ΕΕ για το κράτος δικαίου — Ενημερωτικό δελτίο 
Έκθεση του 2020 για το κράτος δικαίου — Ερωτήσεις και απαντήσεις 
Έκθεση του 2020 για το κράτος δικαίου — Ιστότοπος 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1520
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_20_1724
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1761/MEX_20_1761_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/mex_20_1761/MEX_20_1761_EN.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-report-communication-and-country-chapters_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1756/IP_20_1756_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1756/IP_20_1756_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/2020-rule-law-report-rule-law-law-situation-european-union_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-report-communication-and-country-chapters_en
https://ec.europa.eu/info/files/2020-rule-law-report-factsheet_en
https://ec.europa.eu/info/files/eus-rule-law-toolbox-factsheet_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1757
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-report/2020-rule-law-report_en
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69. Νέος Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας: Η Επιτροπή καθορίζει νέο σχέδιο για τη στήριξη της 
πράσινης και ψηφιακής μετάβασης και της ανάκαμψης της ΕΕ 

Βρυξέλλες,  30 Σεπτεμβρίου 2020 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε «Ανακοίνωση σχετικά με έναν νέο Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας για 
την Έρευνα και την Καινοτομία». Ο νέος Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας, βασιζόμενος στην αριστεία, 
ανταγωνιστικός, ανοικτός και με γνώμονα το ταλέντο, θα βελτιώσει το τοπίο της έρευνας και της 
καινοτομίας της Ευρώπης, θα επιταχύνει τη μετάβαση της ΕΕ προς την κλιματική ουδετερότητα 
και την ψηφιακή πρωτοπορία, θα στηρίξει την ανάκαμψή της από τις κοινωνικές και οικονομικές 
επιπτώσεις της κρίσης του κορονοϊού και θα ενισχύσει την ανθεκτικότητά της σε μελλοντικές 
κρίσεις. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1749/IP_20_17
49_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο: Νέος Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας 
Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας 
Βίντεο «Ο νέος Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας» 
Ανακοίνωση: Ένας νέος Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας για την Έρευνα και την Καινοτομία 
________________________________________________________________________________ 

70. Επίτευξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης έως το 2025 και επαναπροσδιορισμός της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης για την ψηφιακή εποχή 

Βρυξέλλες,  30 Σεπτεμβρίου 2020 

Η Επιτροπή ενέκρινε δύο πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν τη συμβολή της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης στην ανάκαμψη της ΕΕ από την κρίση του κορονοϊού και θα συμβάλουν στην 
οικοδόμηση μιας πράσινης και ψηφιακής Ευρώπης. Η Επιτροπή, χαράσσοντας ένα όραμα για 
τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης που πρέπει να επιτευχθεί έως το 2025, προτείνει νέες 
πρωτοβουλίες, περισσότερες επενδύσεις και ισχυρότερη συνεργασία των κρατών μελών για να 
βοηθήσει τους Ευρωπαίους όλων των ηλικιών να επωφεληθούν από την πλούσια προσφορά 
εκπαίδευσης και κατάρτισης της ΕΕ. Η Επιτροπή ενέκρινε επίσης ένα νέο σχέδιο δράσης για την 
ψηφιακή εκπαίδευση, αποτυπώνοντας τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την κρίση του 
κορονοϊού, και καταρτίζοντας σχέδιο για ένα οικοσύστημα ψηφιακής εκπαίδευσης υψηλών 
επιδόσεων με ενισχυμένες ψηφιακές ικανότητες για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1743/IP_20_17
43_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο — Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης 
Ενημερωτικό δελτίο — Σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση 
Ανακοίνωση — Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης 
Σχέδιο δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/info/files/communication-new-era-research-and-innovation_en
https://ec.europa.eu/info/files/communication-new-era-research-and-innovation_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/era_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1749/IP_20_1749_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1749/IP_20_1749_EL.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/new-european-research-area_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/era_en
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-195567
https://ec.europa.eu/info/files/communication-new-era-research-and-innovation_en
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_el
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_el
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1743/IP_20_1743_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/ip_20_1743/IP_20_1743_EL.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/eea-factsheet-sept2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/deap-factsheet-sept2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/eea-communication-sept2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/deap-communication-sept2020_en.pdf
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71. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ — ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Βρυξέλλες,  30 Σεπτεμβρίου 2020 
 
Τι είναι το κράτος δικαίου; 
Το κράτος δικαίου κατοχυρώνεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μία 
από τις κοινές αξίες για όλα τα κράτη μέλη. Στο πλαίσιο του κράτους δικαίου, όλες οι δημόσιες 
αρχές ενεργούν πάντοτε με βάση τους περιορισμούς που θέτει ο νόμος, σύμφωνα με τις αξίες της 
δημοκρατίας και τα θεμελιώδη δικαιώματα, και υπό τον έλεγχο ανεξάρτητων και αμερόληπτων 
δικαστηρίων. Το κράτος δικαίου περιλαμβάνει αρχές όπως η αρχή της νομιμότητας, που 
συνεπάγεται διαφανή, υπεύθυνη, δημοκρατική και πλουραλιστική διαδικασία για τη θέσπιση 
νόμων· η αρχή της ασφάλειας δικαίου· η αρχή της απαγόρευσης της αυθαίρετης άσκησης 
εκτελεστικής εξουσίας· η αρχή της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας από ανεξάρτητα και 
αμερόληπτα δικαστήρια, και του αποτελεσματικού δικαστικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένου 
του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων· η αρχή της διάκρισης των εξουσιών· και η αρχή της 
ισότητας έναντι του νόμου. Οι αρχές αυτές έχουν αναγνωριστεί από το Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης —με πρόσφατη νομολογία ιδιαίτερης σημασίας— και από το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Επίσης, το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει αναπτύξει 
πρότυπα και έχει εκδώσει γνώμες και συστάσεις που παρέχουν παγιωμένες κατευθύνσεις για την 
προώθηση και την προάσπιση του κράτους δικαίου. 
 
Τι είναι η νέα έκθεση για το κράτος δικαίου; 
Η έκθεση για το κράτος δικαίου αποτελεί νέο προληπτικό εργαλείο και μέρος του νέου ετήσιου 
ευρωπαϊκού μηχανισμού για το κράτος δικαίου. Στόχος της έκθεσης είναι να εξετάσει τις βασικές 
εξελίξεις σε ολόκληρη την ΕΕ —θετικές και αρνητικές— καθώς και την ιδιαίτερη κατάσταση σε 
κάθε κράτος μέλος. Στόχος της έκθεσης είναι να εντοπιστούν πιθανά προβλήματα σε σχέση με το 
κράτος δικαίου το συντομότερο δυνατόν, καθώς και βέλτιστες πρακτικές. Δεν πρόκειται για 
μηχανισμό επιβολής κυρώσεων. Οι τομείς που καλύπτονται από την έκθεση περιλαμβάνουν: τα 
συστήματα απονομής δικαιοσύνης, το πλαίσιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς, τον 
πλουραλισμό και την ελευθερία των μέσων μαζικής επικοινωνίας, καθώς και άλλα θεσμικά 
ζητήματα που συνδέονται με τους ελέγχους και τις εξισορροπήσεις. Η έκθεση για το κράτος 
δικαίου αποτελείται από μία γενική έκθεση και 27 κεφάλαια ανά χώρα που παρουσιάζουν την 
ειδική αξιολόγηση ανά κράτος μέλος. 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί :  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_1757/QAN
DA_20_1757_EL.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Έκθεση του 2020 για το κράτος δικαίου — Δελτίο Τύπου 
Έκθεση του 2020 για το κράτος δικαίου — Η κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση 
Έκθεση του 2020 για το κράτος δικαίου — Κεφάλαια ανά χώρα 
Έκθεση του 2020 για το κράτος δικαίου — Ενημερωτικό δελτίο 
Η εργαλειοθήκη της ΕΕ για το κράτος δικαίου — Ενημερωτικό δελτίο 
Ιστότοπος της έκθεσης του 2020 για το κράτος δικαίου 
________________________________________________________________________________ 
  

https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-report-communication-and-country-chapters_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_1757/QANDA_20_1757_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/el/qanda_20_1757/QANDA_20_1757_EL.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1756
https://ec.europa.eu/info/files/2020-rule-law-report-rule-law-law-situation-european-union_en
https://ec.europa.eu/info/files/2020-rule-law-report-rule-law-law-situation-european-union_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-rule-law-report-communication-and-country-chapters_en
https://ec.europa.eu/info/files/2020-rule-law-report-factsheet_en
https://ec.europa.eu/info/files/eus-rule-law-toolbox-factsheet_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-report/2020-rule-law-report_en
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 
EUROPE DIRECT – INFORMATION CENTER (EDIC) 

 
Οδός : Ζώη Καπλάνη 10 (Πεζόδρομος) 

Τ.Κ. : 454 44, ΙΩΑΝΝΙΝΑ 
 

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

 

 

 

Τηλ. :  2651 607 231 
 

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

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

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ 
 

και για τα 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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