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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  

 
1. Η ΕΕ δρομολογεί διαπραγματεύσεις για την εμβάθυνση των εμπορικών σχέσεων με τις 

χώρες της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής. 
 

2. Δήλωση σχετικά με τη δημοσίευση της απόφασης του ΠΟΕ στη διαφορά για την Airbus. 
 

3. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει δημόσια στήριξη ύψους 47 εκατ. ευρώ για τον 

λιμένα της Ηγουμενίτσας. 

 

4. Παρατηρητήριο Ψηφιακών Μέσων : Η Επιτροπή δημοσιεύει πρόσκληση υποβολής 
προσφορών. 
 

5. Προϋπολογισμός της ΕΕ: Η Επιτροπή βοηθά στην κατάρτιση των νέων προγραμμάτων 
συνοχής με τον δείκτη περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και το Ευρωβαρόμετρο. 
 

6. Διαχείριση των συνόρων: η ΕΕ υπογράφει συμφωνία με τo Μαυροβούνιο για τη 
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. 
 

7. Καταπολέμηση της τρομοκρατίας στο διαδίκτυο: το Φόρουμ της ΕΕ για το Διαδίκτυο 
συμφώνησε σε ένα πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσεων σε επίπεδο ΕΕ. 
 

8. Δεύτερη έκδοση του Παρατηρητηρίου Πολιτιστικών και Δημιουργικών Πόλεων. 
 

9. Η Επιτροπή εγκαινιάζει τη νέα έκδοση του Παρατηρητηρίου Πολιτιστικών και 
Δημιουργικών Πόλεων του 2019. 
 

10. Μεσόγειος και Εύξεινος Πόντος: η Επιτροπή προτείνει αλιευτικές δυνατότητες για το 2020. 
 

11. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη θετική αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο 
διαχειρίστηκε τον προϋπολογισμό της ΕΕ. 

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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12. Προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027: Η ώρα των αποφάσεων 

 
13. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει συμβατό με την αγορά καθεστώς προστασίας 

περιουσιακών στοιχείων για τις τράπεζες στην Ελλάδα. 
 

14. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν έκθεση σχετικά με τη συντονισμένη από την ΕΕ αξιολόγηση 
της επικινδυνότητας των δικτύων 5ης γενιάς (5G) ως προς την ασφάλειά τους. 
 

15. Κράτος δικαίου: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Πολωνία στο Δικαστήριο της ΕΕ 
για να προστατεύσει τους Πολωνούς δικαστές από τον πολιτικό έλεγχο. 
 

16. Δέσμη παραβάσεων Οκτωβρίου: κυριότερες αποφάσεις. 
 

17. Η Επιτροπή εγκαινιάζει πρόγραμμα ανταλλαγών για την οδική ασφάλεια με 12 κράτη μέλη 
και ανακοινώνει τους νικητές των βραβείων οδικής ασφάλειας 2019 . 
 

18. Υγεία των φυτών: προτεραιότητα στην καταπολέμηση 20 επιβλαβών οργανισμών 
καραντίνας στην επικράτεια της ΕΕ 
 

19. Τέταρτη ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων: «ΕΕΚ για όλους — Δεξιότητες 
για ολόκληρη τη ζωή». 
 

20. Δήλωση της εκλεγείσας Προέδρου κα. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. 

 

21. Επιχορηγήσεις Συνέργειας ΕΣΕ σε 37 ερευνητικές ομάδες, με συμμετοχή και από την 
Ελλάδα, για να αντιμετωπίσουν τις πλέον φιλόδοξες προκλήσεις. 
 

22. Εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ: παροχή νέων ευκαιριών σε καιρούς παγκόσμιας οικονομικής 
αβεβαιότητας. 
 

23. Δείκτης ισότητας των φύλων 2019: υπάρχει πρόοδος στις χώρες της ΕΕ αλλά χρειάζεται 
περισσότερη δουλειά 
 

24. Κοινή δήλωση και βασικά μηνύματα μετά την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής 
 

25. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας ξεκινά τις εργασίες της. 
 

26. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση τέσσερα χρόνια μετά: σημαντική 
πρόοδος που χρειάζεται εδραίωση λόγω της ασταθούς κατάστασης. 
 

27. Brexit: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (άρθρο 50) να εγκρίνει 
τη συμφωνία που επιτεύχθηκε σχετικά με το αναθεωρημένο πρωτόκολλο για την 
Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία και την αναθεωρημένη πολιτική διακήρυξη. 
 

28. Ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων 2019: περίπου 1.500 εκδηλώσεις σε 
ολόκληρη την ΕΕ για να ανακαλύψουν οι πολίτες τα οφέλη της επαγγελματικής 
εκπαίδευσης. 
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29. Η ΕΕ αναλαμβάνει 22 νέες δεσμεύσεις για καθαρούς, υγιείς και ασφαλείς ωκεανούς και 
εγκαινιάζει το εργαλείο «The Ocean Tracker». 
 

30. Γυναίκες σε διευθυντικές θέσεις: η Επιτροπή Γιούνκερ υπερβαίνει τον στόχο του 40 %. 
 

31. Προσχώρηση στον χώρο Σένγκεν: Η Κροατία πρόκειται να προσχωρήσει στον χώρο 
Σένγκεν. 
 

32. Το σχέδιο Γιούνκερ έχει πολύ σημαντικό αντίκτυπο στην απασχόληση και την ανάπτυξη 
στην ΕΕ. 
 

33. Οι Ευρωπαίοι στηρίζουν σταθερά τη διεθνή ανάπτυξη. 
 

34. Ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ: η τρίτη επανεξέταση αποτυπώνει την 
ικανοποίηση για την πρόοδο που σημειώθηκε, προσδιορίζοντας παράλληλα βήματα για 
βελτίωση. 
 

35. Δημιουργική Ευρώπη: Η Επιτροπή προσφέρει νέες δυνατότητες στους Ευρωπαίους 
καλλιτέχνες να εργαστούν στο εξωτερικό. 
 

36. Η Επιτροπή προτείνει αλιευτικές δυνατότητες στον Ατλαντικό και στη Βόρεια Θάλασσα για 
το 2020. 
 

37. Διδασκαλία και μάθηση στην ψηφιακή εποχή: 450.000 μαθητές και εκπαιδευτικοί 
χρησιμοποιούν το εργαλείο SELFIE της ΕΕ για τα σχολεία. 
 

38. Ένας χρόνος από τον κώδικα δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση: οι διαδικτυακές 
πλατφόρμες υποβάλλουν εκθέσεις αυτοαξιολόγησης. 
 

39. Η Επιτροπή γνωστοποιεί στη Δημοκρατία του Ισημερινού ότι είναι αναγκαίο να εντείνει τα 
μέτρα που λαμβάνει για την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας. 
 

40. Ένωση Ασφάλειας: Τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε σημαντική πρόοδος και επιτεύχθηκαν 
απτά αποτελέσματα αλλά οι προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν. 
 

41. Ημέρα ισότητας των αμοιβών: Κοινή δήλωση του πρώτου αντιπροέδρου κ. Φρανς 
Τίμερμανς και των επιτρόπων κ. Τίσεν και κ. Γιούροβα. 
 

42. Εντείνεται η μάχη κατά του ιού Έμπολα: στήριξη των δοκιμών εμβολίων με ενωσιακή 
χρηματοδότηση ύψους 6 εκατ. ευρώ. 
 

43. Έκθεση της Επιτροπής: περισσότερες χώρες από ποτέ επλήγησαν από δασικές πυρκαγιές 
το 2018. 
 

44. Η Επιτροπή προτείνει τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στους αλιείς που πλήττονται 
από την απαγόρευση της αλιείας γάδου Ανατολικής Βαλτικής. 
 

________________________________________________________________________________ 
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1. Η ΕΕ δρομολογεί διαπραγματεύσεις για την εμβάθυνση των εμπορικών σχέσεων με τις 
χώρες της Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής. 

Βρυξέλλες, 2 Οκτωβρίου 2019 

Στον Μαυρίκιο, η ΕΕ ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με πέντε εταίρους της Ανατολικής και 
Μεσημβρινής Αφρικής (στο εξής ΑΜΑ: Κομόρες, Μαδαγασκάρη, Μαυρίκιος, Σεϋχέλλες και 
Ζιμπάμπουε) για την εμβάθυνση της υφιστάμενης συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης. 
Δεδομένων των θετικών αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την υφιστάμενη συμφωνία, τώρα, 
κατά το όγδοο έτος της εφαρμογής της, οι πέντε χώρες δηλώνουν πρόθυμες να προχωρήσουν 
πέραν των εμπορευματικών συναλλαγών προς μία πληρέστερη συμφωνία. Η ΕΕ χαιρέτισε το 
βήμα αυτό, ιδίως στο πλαίσιο της «Συμμαχίας Αφρικής-Ευρώπης για βιώσιμες επενδύσεις και 
θέσεις εργασίας» 

Από την έναρξη ισχύος της αρχικής συμφωνίας το 2012, οι εξαγωγές αγαθών από τις πέντε χώρες 
της ΑΜΑ προς την ΕΕ αυξήθηκαν σχεδόν κατά το ένα τέταρτο, φθάνοντας σχεδόν τα 2,8 
δισεκατομμύρια ευρώ το 2018. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις επενδύουν όλο και περισσότερο στην 
περιοχή. Η νέα συμφωνία θα πρέπει να καλύπτει άλλους σημαντικούς εμπορικούς τομείς και 
κανόνες που σχετίζονται με το εμπόριο, όπως οι υπηρεσίες, οι επενδύσεις, οι τεχνικοί φραγμοί 
στο εμπόριο, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας καθώς και το εμπόριο και η βιώσιμη 
ανάπτυξη. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5951_el.pdf 

________________________________________________________________________________ 

2. Δήλωση σχετικά με τη δημοσίευση της απόφασης του ΠΟΕ στη διαφορά για την Airbus 

Βρυξέλλες, 2 Οκτωβρίου 2019 

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) σχετικά με το 
ποσό των αντιμέτρων των ΗΠΑ στην υπόθεση Airbus στο πλαίσιο του ΠΟΕ, η επίτροπος Εμπορίου 
κ. Σεσίλια Μάλμστρομ προέβη στην ακόλουθη δήλωση: 

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση σημειώνει την απόφαση της ειδικής ομάδας διαιτησίας του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) στην υπόθεση Airbus και το επίπεδο πιθανών αντιμέτρων. 

Εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι, ακόμη και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες λάβουν έγκριση από το 
όργανο επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ, η επιλογή της εφαρμογής αντιμέτρων σήμερα θα είναι 
κοντόφθαλμη και αντιπαραγωγική. 

Διαπιστώθηκε ότι τόσο η ΕΕ όσο και οι ΗΠΑ ευθύνονται, στο πλαίσιο του συστήματος επίλυσης 
διαφορών του ΠΟΕ, για τη συνέχιση της παροχής ορισμένων παράνομων επιδοτήσεων στους 
κατασκευαστές αεροσκαφών τους. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-5973_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 

https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/esa/
https://ec.europa.eu/commission/africaeuropealliance_en
https://ec.europa.eu/commission/africaeuropealliance_en
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5951_el.pdf
https://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-5973_el.pdf
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Απόφαση του ΠΟΕ για την έγκριση αντιμέτρων 
Ιστορικό της διαφοράς 
Παράλληλη διαφορά στο πλαίσιο του ΠΟΕ σχετικά με την Boeing και πιθανά αντίμετρα της ΕΕ 
________________________________________________________________________________ 
 

3. Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει δημόσια στήριξη ύψους 47 εκατ. ευρώ για τον 

λιμένα της Ηγουμενίτσας 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, τα σχέδια 
της Ελλάδας να χορηγήσει δημόσια στήριξη ύψους 47,3 εκατ. ευρώ για την κατασκευή νέας 
προβλήτας στον λιμένα της Ηγουμενίτσας, στη βορειοδυτική ακτή της Ελλάδας.  

Στόχος του έργου είναι να μειωθεί η συμφόρηση, οι επιβλαβείς εκπομπές και ο κίνδυνος 
ατυχημάτων, με τη μεταφορά των διεθνών δραστηριοτήτων του λιμένα σε νέα προβλήτα που 
βρίσκεται εκτός της πόλης της Ηγουμενίτσας.  

Η Επιτροπή αξιολόγησε το μέτρο βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. 
Διαπίστωσε ότι η δημόσια στήριξη ήταν αναλογική και αναγκαία για την υλοποίηση της 
επένδυσης. Επιπλέον, η Επιτροπή θεώρησε ότι η Ηγουμενίτσα, ενώ είναι σχετικά μικρός λιμένας 
με περιορισμένο όγκο μεταφορών σε επίπεδο ΕΕ, αποτελεί μέρος του κύριου διευρωπαϊκού 
δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ). Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η δημόσια στήριξη είναι 
σύμφωνη με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, καθώς θα προωθηθεί η κατασκευή 
υποδομών μεταφορών προτεραιότητας της ΕΕ χωρίς να προκληθεί αδικαιολόγητη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-6006_en.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό, 
στο δημόσιο μητρώο υποθέσεων με αριθμό υπόθεσης SA.48220. 
________________________________________________________________________________ 

4. Παρατηρητήριο Ψηφιακών Μέσων : Η Επιτροπή δημοσιεύει πρόσκληση υποβολής 
προσφορών 

Brussels, 7 October 2019 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη δημιουργία 
ψηφιακής πλατφόρμας που θα συμβάλει στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης στην 
Ευρώπη. 
 
Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ψηφιακών Μέσων θα λειτουργεί ως πλατφόρμα ώστε οι ελεγκτές 
γεγονότων (fact checkers), η ακαδημαϊκή κοινότητα και οι ερευνητές να διατηρούν στενή επαφή 
με τους οργανισμούς μέσων ενημέρωσης και με τους εμπειρογνώμονες στον τομέα της παιδείας 
σχετικά με τα μέσα ενημέρωσης. Η εν λόγω πρόσκληση υποβολής προσφορών εντάσσεται στο 
σχέδιο δράσης κατά της παραπληροφόρησης του Δεκεμβρίου 2018, στο πλαίσιο του οποίου η 
Επιτροπή δεσμεύτηκε να χρηματοδοτήσει ψηφιακή πλατφόρμα που θα συμβάλει στη δημιουργία 
δικτύου ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων.  

https://www.wto.org/english/news_e/news19_e/316arb_e.htm
https://trade.ec.europa.eu/wtodispute/show.cfm?id=268&code=2
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1999&title=EU-scores-final-victory-in-the-WTO-Boeing-dispute
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2011&title=WTO-Boeing-dispute-EU-issues-preliminary-list-of-U.S.-products-considered-for-countermeasures
https://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-6006_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=1,2,3
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6647_el.htm
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Η πρόσκληση υποβολής προσφορών για σχέδια ύψους έως 2,5 εκατ. ευρώ θα είναι ανοιχτή έως 
τις 16 Δεκεμβρίου 2019. Περισσότερες λεπτομέρειες διατίθενται εδώ.  
Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις της ΕΕ κατά της παραπληροφόρησης διατίθενται εδώ 
και στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο.  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/factsheet_disinfo_elex_140619_final.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες : 
https://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-6032_en.pdf 
________________________________________________________________________________ 

5. Προϋπολογισμός της ΕΕ: Η Επιτροπή βοηθά στην κατάρτιση των νέων προγραμμάτων 
συνοχής με τον δείκτη περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και το Ευρωβαρόμετρο 

Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2019 

Η Επιτροπή δημοσιεύει τον δείκτη περιφερειακής ανταγωνιστικότητας 2019 και ένα 
Ευρωβαρόμετρο για την περιφερειακή πολιτική. Αυτό θα βοηθήσει τις αρχές των κρατών μελών 
που είναι αρμόδιες για τον σχεδιασμό των μελλοντικών προγραμμάτων της πολιτικής για τη 
συνοχή κατά την ενωσιακή δημοσιονομική περίοδο 2021-2027 να αξιολογήσουν την κοινή γνώμη, 
να προσδιορίσουν τα περιφερειακά πλεονεκτήματα και να στοχοθετήσουν καλύτερα τις 
επενδύσεις. 

Οι διαπραγματεύσεις για τον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 και τη 
μελλοντική πολιτική συνοχής συνεχίζονται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη. 
Παράλληλα, η Επιτροπή έχει αρχίσει συζητήσεις με όλες τις χώρες της ΕΕ σχετικά με τις 
προτεραιότητες των μελλοντικών προγραμμάτων της πολιτικής για τη συνοχή. Στόχος είναι να 
μπορέσουν να πραγματοποιηθούν οι επενδύσεις της ΕΕ το συντομότερο δυνατόν. Ο δείκτης 
ανταγωνιστικότητας και το Ευρωβαρόμετρο έχουν ως στόχο να τροφοδοτήσουν την εν λόγω 
διαδικασία προγραμματισμού. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5990_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Δείκτης περιφερειακής ανταγωνιστικότητας της ΕΕ 2019 
Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο 480 σχετικά με την ευαισθητοποίηση των πολιτών και τον τρόπο με τον 
οποίο αντιλαμβάνονται την περιφερειακή πολιτική  
________________________________________________________________________________ 

6. Διαχείριση των συνόρων: η ΕΕ υπογράφει συμφωνία με τo Μαυροβούνιο για τη συνεργασία 
με την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή 

Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2019 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε συμφωνία με το Μαυροβούνιο για τη συνεργασία στον τομέα της 
διαχείρισης των συνόρων μεταξύ του Μαυροβουνίου και του Οργανισμού Ευρωπαϊκής 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/659811
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2914_el.htm
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/factsheet_disinfo_elex_140619_final.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/factsheet_disinfo_elex_140619_final.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/factsheet_disinfo_elex_140619_final.pdf
https://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-6032_en.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/el/information/maps/regional_competitiveness/
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2227
https://ec.europa.eu/commission/priorities/democratic-change/future-europe/eu-budget-future_el
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_18_3885
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_18_3885
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_19_1389
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5990_el.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/el/information/maps/regional_competitiveness/
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2227
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/flash/surveyky/2227
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Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex). Η συμφωνία υπογράφηκε εξ ονόματος της ΕΕ από 
τον κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο, επίτροπο Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και 
Ιθαγένειας, και την κ. Maria Oisalo, υπουργό Εσωτερικών της Φινλανδίας και πρόεδρο του 
Συμβουλίου, και εξ ονόματος του Μαυροβουνίου, από τον υπουργό Εσωτερικών, κ. Mevludin 
Nuodžić. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6008_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Συμφωνία περί καθεστώτος μεταξύ της ΕΕ και του Μαυροβουνίου με αντικείμενο δράσεις που 
εκτελούνται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) στο 
Μαυροβούνιο 
Δελτίο Τύπου: Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή: επιτεύχθηκε συμφωνία για 
επιχειρησιακή συνεργασία με το Μαυροβούνιο 
________________________________________________________________________________ 

7. Καταπολέμηση της τρομοκρατίας στο διαδίκτυο: το Φόρουμ της ΕΕ για το Διαδίκτυο 
συμφώνησε σε ένα πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσεων σε επίπεδο ΕΕ 

Βρυξέλλες, 7 Οκτωβρίου 2019 

Οι συμμετέχοντες στο 5ο Φόρουμ της ΕΕ για το Διαδίκτυο, που διοργανώθηκε από τους 
επιτρόπους κ. Αβραμόπουλο και κ. Κινγκ, συμφώνησαν σε ένα πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσεων 
της ΕΕ —μια γρήγορη απόκριση για την ανάσχεση της ταχείας εξάπλωσης τρομοκρατικού και 
βίαιου εξτρεμιστικού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι πάροχοι 
διαδικτυακών υπηρεσιών, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται το Facebook, το Twitter, η Google, 
η Microsoft, το Dropbox, το JustPaste.it και το Snap, δεσμεύτηκαν να συνεργάζονται σε 
εθελοντική βάση εντός του πλαισίου που καθορίζεται από το πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσεων 
και, παράλληλα, να εγγυώνται την ισχυρή προστασία των δεδομένων και ισχυρές διασφαλίσεις 
για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Στο Φόρουμ της ΕΕ για το Διαδίκτυο συζητήθηκε επίσης η 
συνολική πρόοδος που έχει σημειωθεί όσον αφορά την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου 
από το διαδίκτυο από την τελευταία του συνεδρίαση τον Δεκέμβριο του 2018, καθώς και τρόποι 
για την ενίσχυση της συνεργασίας σχετικά με άλλες προκλήσεις, όπως η σεξουαλική 
εκμετάλλευση παιδιών στο διαδίκτυο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6009_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο — Πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ για την αφαίρεση βίαιου 
περιεχομένου που συνδέεται με τρομοκρατικές επιθέσεις 
Δελτίο Τύπου — Καταπολέμηση της τρομοκρατίας στο διαδίκτυο: το Φόρουμ για το Διαδίκτυο 
απευθύνει έκκληση για την αυτόματη ανίχνευση τρομοκρατικής προπαγάνδας 
Δελτίο Τύπου — Φόρουμ της ΕΕ για το Διαδίκτυο: συνεργασία των κυβερνήσεων, της Ευρωπόλ 
και των εταιρειών τεχνολογίας για την αντιμετώπιση του τρομοκρατικού περιεχομένου και της 
ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο 
Έκκληση του Christchurch για την εξάλειψη του τρομοκρατικού και του βίαιου εξτρεμιστικού 
περιεχομένου στο διαδίκτυο 

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6008_el.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6846-2019-INIT/el/pdf
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-851_el.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6009_el.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20191007_agenda-security-factsheet-eu-crisis-protocol_en.pdf
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5105_en.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6243_en.htm
https://www.christchurchcall.com/
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________________________________________________________________________________ 

8. Δεύτερη έκδοση του Παρατηρητηρίου Πολιτιστικών και Δημιουργικών Πόλεων 

Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2019 

Τι μετρήσεις πραγματοποιεί το Παρατηρητήριο;  
Η δεύτερη έκδοση του Παρατηρητηρίου Πολιτιστικών και Δημιουργικών Πόλεων μετρά και 
αξιολογεί τις επιδόσεις 190 «Πολιτιστικών και Δημιουργικών Πόλεων» στην Ευρώπη σε σύγκριση 
με παρόμοιες πόλεις, χρησιμοποιώντας τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά δεδομένα. 

 Οι ποσοτικές πληροφορίες εισάγονται σε 29 δείκτες που αφορούν εννέα διαστάσεις και 
αντικατοπτρίζουν τρεις σημαντικές πτυχές της πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής 
ζωτικότητας των πόλεων. Οι 29 επιμέρους δείκτες επιλέχθηκαν μετά από εκτενή ανασκόπηση της 
βιβλιογραφίας και αρκετούς γύρους διαβουλεύσεων με εμπειρογνώμονες: 

 ο Πολιτιστικός Παλμός μετρά τον «σφυγμό» μιας πόλης ως προς τις πολιτιστικές υποδομές 
και τη συμμετοχή στον πολιτισμό· 

 η Δημιουργική Οικονομία αποτυπώνει τον βαθμό στον οποίο οι τομείς του πολιτισμού και 
της δημιουργίας συμβάλλουν στην οικονομία μιας πόλης μέσω της απασχόλησης, της 
δημιουργίας θέσεων εργασίας και της καινοτομίας· 

 το Ευνοϊκό Περιβάλλον προσδιορίζει το υλικό και άυλο κεφάλαιο που βοηθά τις πόλεις να 
προσελκύουν δημιουργικά ταλέντα και να προάγουν τη συμμετοχή στις πολιτιστικές 
δραστηριότητες. 

  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_QANDA-19-6005_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ιστότοπος του Παρατηρητηρίου Πολιτιστικών και Δημιουργικών Πόλεων (συμπεριλαμβάνονται το 
πλήρες κείμενο της έκθεσης, το διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο, τα ενημερωτικά δελτία και τα 
ενημερωτικά γραφήματα) 
Δελτίο Τύπου 
________________________________________________________________________________ 

https://europa.eu/rapid/press-release_QANDA-19-6005_el.pdf
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/cultural-creative-cities-monitor/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_19_6001
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9. Η Επιτροπή εγκαινιάζει τη νέα έκδοση του Παρατηρητηρίου Πολιτιστικών και Δημιουργικών 
Πόλεων του 2019 

Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2019 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη δεύτερη έκδοση του Παρατηρητηρίου Πολιτιστικών και 
Δημιουργικών Πόλεων, ενός εργαλείου που σχεδιάστηκε για τη συγκριτική αξιολόγηση και την 
ενίσχυση του δημιουργικού και πολιτιστικού δυναμικού των ευρωπαϊκών πόλεων και είναι 
ζωτικής σημασίας για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής. 
Μετά την επιτυχία της πρώτης έκδοσης το 2017, η έκδοση του 2019 σκιαγραφεί το πορτραίτο του 
πολιτιστικού και δημιουργικού πλούτου της Ευρώπης με επικαιροποιημένα στοιχεία από ένα 
εκτεταμένο δείγμα 190 πόλεων σε 30 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Νορβηγίας και της 
Ελβετίας. Το Παρατηρητήριο δημιουργήθηκε από το Κοινό Κέντρο Ερευνών, την υπηρεσία της 
Επιτροπής για την επιστήμη και τη γνώση, και συνοδεύεται από ανανεωμένο διαδικτυακό 
εργαλείο, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στις πόλεις να προσθέτουν τα δικά τους δεδομένα για πιο 
εμπεριστατωμένη κάλυψη και συγκριτική αξιολόγηση.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6001_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ιστότοπος του Παρατηρητηρίου Πολιτιστικών και Δημιουργικών Πόλεων (συμπεριλαμβάνονται το 
πλήρες κείμενο της έκθεσης, το διαδικτυακό διαδραστικό εργαλείο, τα ενημερωτικά δελτία και τα 
ενημερωτικά γραφήματα) 
Ενημερωτικό σημείωμα 
________________________________________________________________________________ 

10. Μεσόγειος και Εύξεινος Πόντος: η Επιτροπή προτείνει αλιευτικές δυνατότητες για το 2020 

Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2019 

Η Επιτροπή ενέκρινε την πρώτη πρόταση που έχει καταρτιστεί ποτέ σχετικά με αλιευτικές 
δυνατότητες που καλύπτουν τόσο τη Μεσόγειο όσο και τον Εύξεινο Πόντο. 

Με την εν λόγω πρόταση, η Επιτροπή ανταποκρίνεται στις πολιτικές δεσμεύσεις που ανέλαβε στο 
πλαίσιο της διακήρυξης MedFish4Ever και της διακήρυξης της Σόφιας για την προώθηση της 
βιώσιμης διαχείρισης των ιχθυαποθεμάτων στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο. Η πρόταση 
αυτή αντικατοπτρίζει τις προσπάθειες και τη φιλοδοξία της Επιτροπής να εξασφαλίσει κοινωνική 
και οικονομική βιωσιμότητα για τους αλιείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, μέσω της 
αποκατάστασης των αποθεμάτων και της διατήρησής τους σε βιώσιμα επίπεδα. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6035_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πρόταση σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο για το 2020 
________________________________________________________________________________ 

https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/cultural-creative-cities-monitor/
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/cultural-creative-cities-monitor/
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc_paper-eu-policy-making-based-on-facts.pdf
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6001_el.pdf
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/cultural-creative-cities-monitor/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_19_6005
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-770_el.htm
https://ec.europa.eu/fisheries/black-sea-countries-pledge-promote-sustainable-fisheries-and-aquaculture_el
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6035_el.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1570544699911&uri=COM%3A2019%3A453%3AFIN
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11. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη θετική αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο 
διαχειρίστηκε τον προϋπολογισμό της ΕΕ 

Βρυξέλλες, 8 Οκτωβρίου 2019 

Στην τελευταία του έκθεση σχετικά με τη διαχείριση του προϋπολογισμού της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο, που είναι ο ανεξάρτητος ελεγκτής των δαπανών της ΕΕ, επιβεβαίωσε ότι η 
Επιτροπή Γιούνκερ βελτίωσε σημαντικά τον τρόπο διαχείρισης του προϋπολογισμού της ΕΕ. Για 
12η συνεχή χρονιά, οι ελεγκτές πιστοποίησαν την καλή κατάσταση των ετήσιων λογαριασμών της 
ΕΕ και, για 3η συνεχή χρονιά, διατύπωσαν γνώμη με επιφύλαξη όσον αφορά τις πληρωμές του 
2018. Πρόκειται για θετική αξιολόγηση των στοχευμένων προσπαθειών της Επιτροπής Γιούνκερ 
να διασφαλίσει ότι κάθε ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ δαπανάται σύμφωνα με τους 
κανόνες και δημιουργεί προστιθέμενη αξία για τους πολίτες. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6003_el.pdf 

 

Περισσότερες πληροφορίες 
- Ενημερωτικό δελτίο - Κύρια χαρακτηριστικά της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 
2018 
- Ετήσια έκθεση του 2018 για τη διαχείριση και τις επιδόσεις 
- Ενοποιημένες δημοσιονομικές εκθέσεις και εκθέσεις λογοδοσίας  
- Πρόταση της Επιτροπής για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
________________________________________________________________________________ 

12. Προϋπολογισμός της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027: Η ώρα των αποφάσεων 

Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2019 

Ενόψει της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17 και 18 Οκτωβρίου, η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή καλεί τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ να παράσχουν πολιτική 
καθοδήγηση και νέα ώθηση στις διαπραγματεύσεις προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για 
έναν δίκαιο, ισορροπημένο και σύγχρονο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 
2021-2027 πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους. Το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 
(ΠΔΠ) θα πρέπει να είναι κατάλληλο για να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες και μελλοντικές 
προκλήσεις, ώστε να μπορέσει η ΕΕ να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών. 

Σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιγράφει τα κύρια σημεία που 
χρήζουν σοβαρής εξέτασης και σαφούς καθοδήγησης από τους ηγέτες της ΕΕ προκειμένου να 
επιτευχθεί ταχεία συμφωνία. Στα στοιχεία αυτά συγκαταλέγονται τα ακόλουθα: 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6039_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
- Ενημερωτικό δελτίο: Ένας σύγχρονος προϋπολογισμός της ΕΕ στο ύψος των μελλοντικών 
προκλήσεων (9 Οκτωβρίου 2019) 
- Ενημερωτικό δελτίο: Χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ (9 Οκτωβρίου 2019) 

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6003_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-eu-budget-implementation_en
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-eu-budget-implementation_en
https://ec.europa.eu/info/publications/annual-management-and-performance-report-2018_en
https://ec.europa.eu/info/publications/integrated-financial-and-accountability-reporting-2018_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/democratic-change/future-europe/eu-budget-future_el
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6039_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/eu-budget-future-modern-eu-budget-rising-future-challenges_en
https://ec.europa.eu/info/publications/eu-budget-future-modern-eu-budget-rising-future-challenges_en
https://ec.europa.eu/info/publications/eu-budget-future-eu-budget-financing_en
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- Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Η ώρα των αποφάσεων για το δημοσιονομικό πλαίσιο της 
Ένωσης για την περίοδο 2021-2027» (9 Οκτωβρίου 2019) 
- Δελτίο Τύπου σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής της 2ας Μαΐου 2018 για τον επόμενο 
μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρώπης 
- Ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το μέλλον 
________________________________________________________________________________ 

13. Κρατικές ενισχύσεις: η Επιτροπή εγκρίνει συμβατό με την αγορά καθεστώς προστασίας 
περιουσιακών στοιχείων για τις τράπεζες στην Ελλάδα 

Βρυξέλλες, 10 Οκτωβρίου 2019 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι τα σχέδια που κατάρτισε η Ελλάδα για να στηρίξει τη 
μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων των ελληνικών τραπεζών δεν περιέχουν κρατική 
ενίσχυση. 

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι, στο πλαίσιο του καθεστώτος προστασίας περιουσιακών στοιχείων (το 
οποίο έχει την ονομασία «Ηρακλής»), το ελληνικό Δημόσιο θα αμείβεται σύμφωνα με τους όρους 
της αγοράς για τον κίνδυνο που αναλαμβάνει όταν παρέχει εγγύηση για τιτλοποιημένα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια. 

Εάν ένα κράτος μέλος παρεμβαίνει ως ιδιώτης επενδυτής και αμείβεται για τον κίνδυνο που 
αναλαμβάνει όπως θα έπραττε ένας ιδιώτης επενδυτής, οι παρεμβάσεις αυτές δεν συνιστούν 
κρατική ενίσχυση. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο που θέσπισε 
η Ελλάδα δεν ενέχει κρατική ενίσχυση κατά την έννοια των κανόνων της ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6058_el.pdf 

________________________________________________________________________________ 

14. Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν έκθεση σχετικά με τη συντονισμένη από την ΕΕ αξιολόγηση της 
επικινδυνότητας των δικτύων 5ης γενιάς (5G) ως προς την ασφάλειά τους 

Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2019 

Δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της φινλανδικής προεδρίας του Συμβουλίου της 
ΕΕ 

Τα κράτη μέλη, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Κυβερνοασφάλειας, δημοσίευσαν έκθεση σχετικά με τη συντονισμένη από την ΕΕ αξιολόγηση της 
επικινδυνότητας των δικτύων πέμπτης γενιάς (5G) όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια . Το 
σημαντικό αυτό βήμα εντάσσεται στην εφαρμογή της σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που 
εκδόθηκε τον Μάρτιο του 2019 για να εξασφαλισθεί υψηλό επίπεδο κυβερνοασφάλειας των 
δικτύων 5G σε ολόκληρη την ΕΕ. 

Τα δίκτυα 5G αποτελούν τη μελλοντική ραχοκοκαλιά των όλο και πιο ψηφιοποιημένων 
οικονομιών και κοινωνιών μας. Πρόκειται για δισεκατομμύρια συνδεδεμένων αντικειμένων και 
συστημάτων, μεταξύ άλλων σε κρίσιμους τομείς όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, οι τραπεζικές 
συναλλαγές και η υγεία, καθώς και βιομηχανικά συστήματα ελέγχου που μεταφέρουν 

https://ec.europa.eu/commission/commission-contribution-october-euco-mff-post-2020_en
https://ec.europa.eu/commission/commission-contribution-october-euco-mff-post-2020_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_18_3570
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_18_3570
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/eu-budget-future_el
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6058_el.pdf
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=62132
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=62132
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1832_el.htm
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ευαίσθητες πληροφορίες και υποστηρίζουν συστήματα ασφάλειας. Συνεπώς, η ασφάλεια και η 
ανθεκτικότητα των δικτύων 5G είναι ουσιαστικής σημασίας.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6049_el.pdf 
________________________________________________________________________________ 

15. Κράτος δικαίου: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Πολωνία στο Δικαστήριο της ΕΕ 
για να προστατεύσει τους Πολωνούς δικαστές από τον πολιτικό έλεγχο 

Βρυξέλλες, 10 Οκτωβρίου 2019 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Πολωνία στο Δικαστήριο της ΕΕ όσον 
αφορά το νέο πειθαρχικό καθεστώς των Πολωνών δικαστών, ζητώντας την εκδίκαση της 
υπόθεσης με ταχεία διαδικασία. 

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

Συγκεκριμένα, το πολωνικό δίκαιο επιτρέπει να υποβάλλονται οι τακτικοί δικαστές σε 
πειθαρχικές έρευνες, διαδικασίες και κυρώσεις λόγω του περιεχομένου των δικαστικών τους 
αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης του δικαιώματος που έχουν βάσει του άρθρου 
267 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) να ζητούν την έκδοση 
προδικαστικών αποφάσεων από το Δικαστήριο της ΕΕ.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6033_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Δελτίο Τύπου — Κράτος δικαίου: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει το επόμενο βήμα για την 
προστασία των δικαστών στην Πολωνία από τον πολιτικό έλεγχο 
Για τις κυριότερες αποφάσεις στη δέσμη παραβάσεων του Οκτωβρίου 2019, βλ. το πλήρες 
INF/19/5950. 
Για τη γενική διαδικασία επί παραβάσει, βλ. MEMO/12/12 
Για την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει 
________________________________________________________________________________ 

16. Δέσμη παραβάσεων Οκτωβρίου: κυριότερες αποφάσεις 

Βρυξέλλες, 10 Οκτωβρίου 2019 

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

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6049_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1957_en.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6033_el.pdf
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4189_el.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/INF_19_5950
https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-12_el.htm
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Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω 
ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 120 
υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να 
χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες. 

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

1. Περιβάλλον 
2. Χρηματοπιστωτική σταθερότητα, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και Ένωση Κεφαλαιαγορών 
3. Εσωτερική αγορά, βιομηχανία, επιχειρηματικότητα και ΜΜΕ 
4. Δικαιοσύνη, καταναλωτές και ισότητα των φύλων 
5. Μετανάστευση, εσωτερικές υποθέσεις και ιθαγένεια 
6. Κινητικότητα και μεταφορές 
7. Φορολογία και τελωνειακή ένωση 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_INF-19-5950_el.pdf 
________________________________________________________________________________ 

17. Η Επιτροπή εγκαινιάζει πρόγραμμα ανταλλαγών για την οδική ασφάλεια με 12 κράτη μέλη 
και ανακοινώνει τους νικητές των βραβείων οδικής ασφάλειας 2019  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν θέσει ως στόχο τον περιορισμό των 
θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών στους δρόμους κατά 50 % μεταξύ 2020 και 2030. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει συνεχώς τη δέσμευση αυτή και εγκαινίασε χθες ένα ενιαίο 
και χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ πρόγραμμα για την οδική ασφάλεια, στο οποίο συμμετέχουν 
δώδεκα κράτη μέλη της ΕΕ προκειμένου να ανταλλάσσουν ιδέες για τη βελτίωση της οδικής 
ασφάλειας — το EU Road Safety Exchange 

Σκοπός του τριετούς προγράμματος είναι να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες διαφορές των 
επιδόσεων, όσον αφορά την οδική ασφάλεια, στα διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ. Έξι χώρες 
(Βουλγαρία, Ελλάδα, Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία και Ρουμανία) που επιθυμούν να 
βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στον εν λόγω τομέα θα συνεργαστούν με σχετικούς 
εμπειρογνώμονες από την Αυστρία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, τις Κάτω Χώρες και τη 
Σουηδία για να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές σχετικά με βασικά ζητήματα όπως η μείωση της 
ταχύτητας, η κατασκευή ασφαλών υποδομών και η βελτίωση της επιβολής της νομοθεσίας, 
καθώς και η συλλογή δεδομένων και η εξεύρεση νέων μέτρων για την ασφάλεια πεζών και 
ποδηλατών. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσε τελετή στις Βρυξέλλες, κατά την οποία η 
επίτροπος Μεταφορών κ. Βιολέτα Μπουλτς απένειμε τα βραβεία αριστείας στην οδική ασφάλεια 
2019. Έξι οργανισμοίΑναζητήστε διαθέσιμες μεταφράσεις του συνδέσμου αυτούEN••• 
βραβεύτηκαν για τη συμβολή τους στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/greece/news/20191010_4__el 
________________________________________________________________________________ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/memo_12_12
http://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?lang_code=el
https://europa.eu/rapid/press-release_INF-19-5950_el.pdf
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/road-safety-exchange-twelve-eu-member-states-team-improve-road-safety_en
https://ec.europa.eu/transport/road_safety/excellence-road-safety-awards-meet-years-winners_en
https://ec.europa.eu/greece/news/20191010_4__el
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18. Υγεία των φυτών: προτεραιότητα στην καταπολέμηση 20 επιβλαβών οργανισμών 
καραντίνας στην επικράτεια της ΕΕ 

Βρυξέλλες, 11 Οκτωβρίου 2019 

Η Επιτροπή δημοσίευσε κατάλογο 20 ελεγχόμενων επιβλαβών οργανισμών καραντίνας οι οποίοι 
χαρακτηρίζονται επιβλαβείς οργανισμοί υψηλής προτεραιότητας, όπως το βακτήριο Xylella 
fastidiosa, το ιαπωνικό σκαθάρι, το ασιατικό κερασφόρο σκαθάρι, το βακτήριο που προκαλεί 
πρασίνισμα των εσπεριδοειδών και ο μύκητας της μελανής κηλίδωσης των εσπεριδοειδών, 
καθώς αυτοί έχουν τις σοβαρότερες οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις στο 
έδαφος της ΕΕ. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ξεκινήσουν εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού, να 
αναλάβουν ετήσιες έρευνες αποτύπωσης, να καταρτίσουν σχέδια έκτακτης ανάγκης, να 
πραγματοποιήσουν ασκήσεις προσομοίωσης και να εκπονήσουν σχέδια δράσης για την εκρίζωση 
των οργανισμών αυτών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5981_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
ΓΔ SANTE: Υγεία των φυτών 
Ιστοσελίδα του Κοινού Κέντρου Ερευνών για τις πιθανές επιπτώσεις των επιβλαβών οργανισμών 
προτεραιότητας 
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων 
________________________________________________________________________________ 

19. Τέταρτη ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων: «ΕΕΚ για όλους — Δεξιότητες 
για ολόκληρη τη ζωή» 

Βρυξέλλες, 11 Οκτωβρίου 2019 

Η ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων 2019 θα πραγματοποιηθεί στο Ελσίνκι από 
τις 14 έως τις 18 Οκτωβρίου. Στην τέταρτη χρονιά της, η εκδήλωση αυτή, που φιλοξενείται από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τη φινλανδική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, θα 
συνεχίσει να ενθαρρύνει άτομα κάθε ηλικίας να «ανακαλύπτουν τα ταλέντα τους» μέσω της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ). 

«Το κεντρικό θέμα της εκστρατείας μας για φέτος είναι “ΕΕΚ για όλους – Δεξιότητες για ολόκληρη 
τη ζωή”,» δήλωσε η κ. Μαριάν Τίσεν, επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Δεξιοτήτων και Κινητικότητας του Εργατικού Δυναμικού. «Πιστεύω ακράδαντα ότι η 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση βοηθά τους ανθρώπους να ξεκινήσουν και να 
οικοδομήσουν δημιουργικές σταδιοδρομίες σε οποιαδήποτε ηλικία. Για τον λόγο αυτόν θέλω η 
ΕΕΚ να αποτελεί μια έγκυρη και έξυπνη επιλογή τόσο για τα νεαρά άτομα όσο και για τους 
ενήλικες.» 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6040_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ιστότοπος της ευρωπαϊκής εβδομάδας επαγγελματικών δεξιοτήτων 2019 

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5981_el.pdf
https://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/new_eu_rules_en
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/how-big-are-potential-impacts-quarantine-pests-eu-agriculture-and-forestry
https://ec.europa.eu/jrc/en/news/how-big-are-potential-impacts-quarantine-pests-eu-agriculture-and-forestry
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5731
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6040_el.pdf
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/
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Πρόγραμμα εκδηλώσεων της ευρωπαϊκής εβδομάδας επαγγελματικών δεξιοτήτων 2019 
Σελίδα της εκδήλωσης στο Facebook: Ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων 2019 
Ιστότοπος της φινλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2019 
Ακολουθήστε την κ. Mαριάν Τίσεν στο Facebook και στο Twitter 
Ετικέτες στο twitter: #EUVocationalSkills, #DiscoverYourTalent 
________________________________________________________________________________ 
 

20. Δήλωση της εκλεγείσας Προέδρου κα. Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν 

Η εκλεγείσα Πρόεδρος κα Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε χθες το βράδυ την ακόλουθη 
δήλωση: 

Βρισκόμαστε επί του παρόντος σε μια δημοκρατική και διαφανή κοινοβουλευτική διαδικασία. 
Πρότεινα 26 υποψηφίους, 23 εκ των οποίων έχουν πλέον γίνει δεκτοί. Τρεις υποψήφιοι δεν 
έλαβαν τη υποστήριξη της πλειοψηφίας για διάφορους λόγους. Ως εκ τούτου, οι υποψηφιότητες 
για την Ουγγαρία, τη Ρουμανία και τη Γαλλία παραμένουν ανοικτές. 

Το απόγευμα συνάντησα τους προέδρους των ομάδων EPP, S&D και Renew Europe στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να συζητήσω την κατάσταση. Συνάντησα επίσης τον Πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Δεν πρέπει να παραβλέπουμε αυτό που διακυβεύεται: η επόμενη πενταετία θα είναι καθοριστική 
για την Ευρώπη σε ένα δυσμενές παγκόσμιο περιβάλλον. Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει το 
Brexit, εμπορικά ζητήματα και συγκρούσεις στην άμεση γειτονία της, αλλά πρέπει επίσης να 
αντιμετωπίσει μείζονες προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, η ψηφιοποίηση και οι 
μεταναστευτικές ροές. 

Με δεδομένη τη σπουδαιότητα όλων αυτών, είναι αναγκαίο ―από κοινού με το Κοινοβούλιο― 
να επιταχυνθεί η διαδικασία ούτως ώστε η Ευρώπη να είναι σε θέση να ενεργήσει με ταχύτητα. 
Ταυτόχρονα, όλοι όσοι εμπλέκονται στην εν λόγω διαδικασία χρειάζονται επαρκή χρόνο για να 
προετοιμάσουν τα επόμενα βήματα με προσοχή. Αυτό πρέπει να αποτελεί τον κοινό μας στόχο. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_19_6065/
STATEMENT_19_6065_EN.pdf 
 

Η δήλωση είναι διαθέσιμη στα αγγλικά : 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_19_6065 
________________________________________________________________________________ 

21. Επιχορηγήσεις Συνέργειας ΕΣΕ σε 37 ερευνητικές ομάδες, με συμμετοχή και από την 
Ελλάδα, για να αντιμετωπίσουν τις πλέον φιλόδοξες προκλήσεις 

Θεραπεία του καρκίνου, καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, πρόβλεψη σεισμών — τέτοιες 

προκλήσεις είναι υπερβολικά μεγάλες για έναν και μόνον επιστήμονα — ακόμη και άριστο. Αυτός 

είναι ο λόγος για τον οποίο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ), παρέχει τις επιχορηγήσεις 

συνέργειας. 

 

https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/your-country_en
https://www.facebook.com/events/463313250918956/
https://eu2019.fi/en/frontpage
https://www.facebook.com/mariannethyssen/
https://twitter.com/mariannethyssen?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/hashtag/euvocationalskills
https://twitter.com/hashtag/discoveryourtalent
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_19_6065/STATEMENT_19_6065_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/statement_19_6065/STATEMENT_19_6065_EN.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_19_6065
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Και ένας Έλληνας επιστήμονας, ο Δρ. Νεκτάριος Χρυσουλάκης από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και 
Έρευνας, συμμετέχει στην ομάδα που έχει ως στόχο να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο η 
επιστημονική κοινότητα κατανοεί, ταξινομεί και προβλέπει το κλιματικό σύστημα και τον 
πολεοδομικό σχεδιασμό στις πόλεις.  
 
Στον διαγωνισμό του 2019 για τις εν λόγω επιχορηγήσεις, επελέγησαν για χρηματοδότηση 37 
ερευνητικές ομάδες. Με συνολική αξία ανερχόμενη σε 363 εκατ. ευρώ, οι ειδικές επιδοτήσεις θα 
δώσουν τη δυνατότητα σε ομάδες των δύο έως τεσσάρων κορυφαίων ερευνητών να 
αξιοποιήσουν συμπληρωματικές δεξιότητες, γνώσεις και πόρους στο πλαίσιο ενός ερευνητικού 
έργου. Οι δικαιούχοι θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν ορισμένα από τα πλέον πολύπλοκα 
προβλήματα έρευνας, τα οποία συχνά άπτονται πολλών επιστημονικών κλάδων. Η 
χρηματοδότηση αποτελεί μέρος του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζοντας 
2020». 
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
Press Release in English : https://erc.europa.eu/news/erc-2019-synergy-grants-results  
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ιστότοπος του ΕΣΕ 
Ορίζοντας 2020  
________________________________________________________________________________ 

22. Εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ: παροχή νέων ευκαιριών σε καιρούς παγκόσμιας οικονομικής 
αβεβαιότητας 

Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου 2019 

Παρά το δύσκολο παγκόσμιο οικονομικό κλίμα, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις εξακολούθησαν να 
αξιοποιούν τις ευκαιρίες που δημιουργεί το εμπορικό δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης —που είναι 
το μεγαλύτερο στον κόσμο. Το 2018 το δίκτυο αυτό κάλυψε το 31 % των εμπορικών συναλλαγών 
της Ευρώπης, ποσοστό που αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά (σε σχεδόν 40 %), καθώς αρχίζουν 
να ισχύουν περισσότερες εμπορικές συμφωνίες, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών, που δημοσιεύτηκε σήμερα. Συνολικά, 
το εμπόριο αντιπροσωπεύει το 35 % του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) της ΕΕ. 

Το 2018 οι εξαγωγές και οι εισαγωγές της ΕΕ προς και από τους εταίρους της εμπορικής 
συμφωνίας παρουσίασαν θετικές εξελίξεις, με συνεχιζόμενη αύξηση της τάξης του 2 % και 4,6 % 
αντίστοιχα, με υψηλή απόδοση των εξαγωγών γεωργικών ειδών διατροφής της ΕΕ. Το 
αυξανόμενο δίκτυο εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ δημιουργεί οικονομικές ευκαιρίες για τους 
εργαζομένους σε όλη την Ευρώπη, καθώς οι εξαγωγές προς χώρες εκτός ΕΕ υποστηρίζουν 
περισσότερες από 36 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Η ΕΕ κατέγραψε πλεόνασμα 84,6 δισ. ευρώ 
στις εμπορευματικές συναλλαγές με τους εμπορικούς της εταίρους, σε σύγκριση με το συνολικό 
εμπορικό της έλλειμμα με τον υπόλοιπο κόσμο που ανέρχεται σε 24,6 δισ. ευρώ περίπου. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6074_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Βασικά στοιχεία  

https://erc.europa.eu/news/erc-2019-synergy-grants-results
https://erc.europa.eu/news/erc-2019-synergy-grants-results
https://erc.europa.eu/
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6074_el.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/158388.htm
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Ετήσια έκθεση για την εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών 
Εγγραφο εργασιασ των υπηρεσιων τησ επιτροπησ 
Η εμπορική πολιτική της ΕΕ στον χώρο εργασίας 
________________________________________________________________________________ 
 
23. Δείκτης ισότητας των φύλων 2019: υπάρχει πρόοδος στις χώρες της ΕΕ αλλά χρειάζεται 
περισσότερη δουλειά 

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) δημοσιεύει τον Δείκτη Ισότητας των 
Φύλων για το 2019. Η φετινή έκδοση δείχνει ότι η πρόοδος που έχει σημειωθεί όσον αφορά την 
πραγματική ισότητα είναι πολύ αργή, παρά τα επιτεύγματα της τελευταίας δεκαετίας και τα 
μέτρα που έλαβε η Επιτροπή καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας της. Σύμφωνα με τον δείκτη, η 
βαθμολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ισότητα των φύλων αυξήθηκε κατά μία μονάδα σε 
σύγκριση με την έκδοση του 2017, φτάνοντας στο 67,4.  
 
Η Ελλάδα έχει τον χαμηλότερο δείκτη ισότητας 51,9  
 
Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-6085_en.pdf 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον δείκτη είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά στο δελτίο 
τύπου που εξέδωσε το EIGE.  

Επισυνάπτεται η σχετική έκθεση στα αγγλικά εδώ : 
https://ec.europa.eu/greece/sites/greece/files/gender_equality_index_2019_greece.pdf 
________________________________________________________________________________ 

24. Κοινή δήλωση και βασικά μηνύματα μετά την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής 

Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2019 

Μετά την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής με θέμα «Προωθώντας την κοινωνική και την 
οικονομική διάσταση για μια ανταγωνιστική, δίκαιη και βιώσιμη Ευρώπη: Ο ρόλος των 
κοινωνικών εταίρων και του κοινωνικού διαλόγου», ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. 
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας κ. Άντι Ρίνε, ο πρόεδρος της 
Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων κ. Πιερ Γκατάζ και ο γενικός γραμματέας της 
Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικαλιστικών Οργανώσεων κ. Λούκα Βισεντίνι, εξέδωσαν την 
ακόλουθη δήλωση: 

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, τόνισε τα ακόλουθα: «Η Ευρώπη 
βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι πριν από πέντε χρόνια. Έχουν δημιουργηθεί 14 
εκατομμύρια θέσεις εργασίας και εργάζονται 241 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ένωσή μας, 
αριθμός που αποτελεί ρεκόρ. Έχουν εγκριθεί περισσότερες από 24 νομικές πρωτοβουλίες για τη 
στήριξη του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ο οποίος έχει γίνει πραγματικότητα 
και σημειώνει αποτελέσματα στις ζωές των Ευρωπαίων, από την καλύτερη ισορροπία μεταξύ 
επαγγελματικής και προσωπικής ζωής έως την πιο δίκαιη μεταχείριση στην αγορά εργασίας. Σε 
έναν ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο, είναι σημαντικότερο από ποτέ να εξακολουθήσει να 
υποστηρίζεται η κοινωνική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επειδή η Ευρώπη θα είναι 
κοινωνική ή δεν θα είναι η Ευρώπη.» 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/html/158387.htm
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=list&n=10&adv=0&coteId=10102&year=2019&number=370&version=F&dateFrom=&dateTo=&serviceId=&documentType=&title=&titleLanguage=&titleSearch=EXACT&sortBy=NUMBER&sortOrder=DESC
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ff7a42a0-8740-11e9-9f05-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-101741647
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2019
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2019
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en
https://europa.eu/rapid/press-release_MEX-19-6085_en.pdf
https://eige.europa.eu/news/gender-equality-index-2019-still-far-finish-line
https://eige.europa.eu/news/gender-equality-index-2019-still-far-finish-line
http://ec.europa.eu/greece/sites/greece/files/gender_equality_index_2019_greece.pdf
https://ec.europa.eu/greece/sites/greece/files/gender_equality_index_2019_greece.pdf
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Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-6090_el.pdf 
________________________________________________________________________________ 

25. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας ξεκινά τις εργασίες της 

Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2019 

H Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας ξεκινά τις δραστηριότητές της με την εναρκτήρια τελετή και την 
πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της. Οι εργασίες της ξεκινούν δύο χρόνια μετά 
την ανακοίνωση της ιδέας για τη δημιουργία μιας Αρχής αυτού του είδους από τον πρόεδρο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 
2017 ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Με την ευκαιρία της εκδήλωσης, ο πρόεδρος κ. Γιούνκερ, δήλωσε: «Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας 
είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του έργου μας που έχει ως στόχο να γίνουν οι εργασιακοί κανόνες της 
ΕΕ δίκαιοι, αποτελεσματικοί και εκτελεστοί. Δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η 
σύσταση της Αρχής έγινε σε χρόνο ρεκόρ, αφού ήταν απολύτως απαραίτητη. Η Αρχή θα παρέχει 
καλύτερη ενημέρωση σε εργαζομένους και εργοδότες σχετικά με τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις τους και θα στηρίζει τις εθνικές αρχές εργασίας στις διασυνοριακές δραστηριότητές 
τους. Με τον τρόπο αυτό θα ωφεληθούν άμεσα τα εκατομμύρια των Ευρωπαίων που ζουν ή 
εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος, καθώς και εκατομμύρια επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται σε διασυνοριακό επίπεδο στην ΕΕ. Πρόκειται για ένα ακόμη σημαντικό βήμα 
προς μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, η οποία βασίζεται στην εμπιστοσύνη, σε 
αξιόπιστους κανόνες και στην αποτελεσματική συνεργασία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους 
εκείνους – στο Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή – που έκαναν την Αρχή 
πραγματικότητα. Της εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο της.” 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6063_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ενημερωτικό δελτίο: Η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας ξεκινά τις δραστηριότητες της: ερωτήσεις και 
απαντήσεις 
Ενημερωτικό δελτίο: Προς μια κινητικότητα του εργατικού δυναμικού με δίκαιους όρους: ίδρυση 
Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας 
Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας 
________________________________________________________________________________ 

26. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση τέσσερα χρόνια μετά: σημαντική 
πρόοδος που χρειάζεται εδραίωση λόγω της ασταθούς κατάστασης 

Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2019 

Ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με 
τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί από το 2015 στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
προγράμματος δράσης για τη μετανάστευση, εστιάζοντας στα μέτρα που έχουν ληφθεί από την 
ΕΕ μετά την τελευταία έκθεση προόδου του Μαρτίου 2019. Η Επιτροπή καθορίζει επίσης τους 

https://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-6090_el.pdf
https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_en
https://ec.europa.eu/commission/state-union-2017_en
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6063_el.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_19_6056
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_19_6056
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1490&furtherEvents=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1490&furtherEvents=yes
https://ela.europa.eu/index.html
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τομείς στους οποίους πρέπει να συνεχιστούν οι εργασίες για την αντιμετώπιση των σημερινών 
και των μελλοντικών μεταναστευτικών προκλήσεων. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6075_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση – Έκθεση προόδου σχετικά με την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 
Δράσης για τη Μετανάστευση 
Ενημερωτικό δελτίο – Επίτευξη αποτελεσμάτων ως προς την επανεγκατάσταση 
Ενημερωτικό δελτίο – Μετανάστευση: Αλληλεγγύη εντός της ΕΕ  
Ενημερωτικό δελτίο — Στήριξη και αλληλεγγύη για τη μετανάστευση και τη διαχείριση των 
συνόρων στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ 
Ενημερωτικό δελτίο – Δράσεις της ΕΕ κατά μήκος της διαδρομής της Δυτικής Μεσογείου 
Ενημερωτικό δελτίο – Δράσεις της ΕΕ κατά μήκος της διαδρομής της Κεντρικής Μεσογείου 
Ενημερωτικό δελτίο – Η διευκόλυνση της ΕΕ για τους πρόσφυγες στην Τουρκία 
Ενημερωτικό δελτίο — Ενημερωτικά δελτία ανά χώρα για τη χρηματοδοτική στήριξη των κρατών 
μελών 
________________________________________________________________________________ 

27. Brexit: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (άρθρο 50) να εγκρίνει 
τη συμφωνία που επιτεύχθηκε σχετικά με το αναθεωρημένο πρωτόκολλο για την 
Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία και την αναθεωρημένη πολιτική διακήρυξη  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε σήμερα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (άρθρο 50) να εγκρίνει τη 
συμφωνία που επιτεύχθηκε σε επίπεδο διαπραγματευτών σχετικά με τη συμφωνία αποχώρησης, 
συμπεριλαμβανομένου αναθεωρημένου πρωτοκόλλου για την Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία, και να 
εγκρίνει αναθεωρημένη πολιτική διακήρυξη για το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-
Ηνωμένου Βασιλείου. Η Επιτροπή συνιστά επίσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την έγκριση της εν 
λόγω συμφωνίας, κατόπιν σειράς εντατικών διαπραγματεύσεων ανάμεσα στους 
διαπραγματευτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ηνωμένου Βασιλείου κατά τις τελευταίες 
ημέρες.  

Ο κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε: «Η συμφωνία αυτή 
αποτελεί μια δίκαιη συμβιβαστική λύση μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου και 
καταδεικνύει τη δέσμευση και την προθυμία αμφότερων των πλευρών να πράξουν το καλύτερο 
για τους πολίτες της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου. Διαθέτουμε πλέον ένα πρόσφατα 
συμφωνημένο πρωτόκολλο που προστατεύει την ειρήνη και τη σταθερότητα στη νήσο της 
Ιρλανδίας και προστατεύει πλήρως την ενιαία αγορά μας. Ελπίζω σε θετική έκβαση πλέον ώστε να 
παράσχουμε στους πολίτες και στις επιχειρήσεις μας την ασφάλεια που αξίζουν.» Ο κ. Μισέλ 
Μπαρνιέ, επικεφαλής διαπραγματευτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε τα εξής: «Είχαμε 
δύσκολες συνομιλίες τις τελευταίες ημέρες. Κατορθώσαμε να βρούμε λύσεις που σέβονται 
πλήρως την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς. Δημιουργήσαμε μια νέα και νομικά λειτουργική 
λύση για την αποφυγή της δημιουργίας σκληρών συνόρων και την προστασία της ειρήνης και της 
σταθερότητας στη νήσο της Ιρλανδίας. Πρόκειται για μια λύση που λειτουργεί για την ΕΕ, για το 
Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στη Βόρεια Ιρλανδία.»  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6120_en.pdf 

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6075_el.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20191016_com-2019-481-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20191016_com-2019-481-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_19_6079
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_19_6076
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_19_6077
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_19_6077
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/54761/eu-actions-along-western-mediterranean-route_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35787/central-mediterranean-route-protecting-migrants-and-managing-irregular-flows_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/20191016_onepager.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/european-commission-recommendation_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/revised-withdrawal-agreement_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/revised-political-declaration_en
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6120_en.pdf
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Οι εναρκτήριες παρατηρήσεις του Προέδρου είναι διαθέσιμες εδώ  Η επιστολή του Προέδρου 
Γιούνκερ προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κ. Ντόναλντ Τουσκ, δελτίο Τύπου, 
καθώς και ερωτήσεις & απαντήσεις. 
________________________________________________________________________________ 

28. Ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων 2019: περίπου 1.500 εκδηλώσεις σε 
ολόκληρη την ΕΕ για να ανακαλύψουν οι πολίτες τα οφέλη της επαγγελματικής εκπαίδευσης 

Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2019 

Ολοκληρώνεται η ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων 2019 που πραγματοποιείται 
στο Ελσίνκι. Φέτος, 1.407 σχετικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες έχουν πραγματοποιηθεί έως 
τώρα σε όλη την Ευρώπη και έχουν συμβάλει ώστε η εκστρατεία της ευρωπαϊκής εβδομάδας 
επαγγελματικών δεξιοτήτων να ενημερώσει 2,5 εκατομμύρια πολίτες. Πρόκειται για τον 
υψηλότερο αριθμό ατόμων από την πρώτη χρονιά της εκδήλωσης το 2016. 

«Έχω εντυπωσιαστεί απίστευτα από τα έργα ΕΕΚ που είδα και είμαι περισσότερο πεπεισμένη από 
ποτέ ότι η ΕΕΚ πράγματι αποτελεί “πρώτη επιλογή”, η οποία οδηγεί σε συναρπαστικές και 
επικερδείς σταδιοδρομίες», είπε η κ. Μαριάν Τίσεν, επίτροπος αρμόδια για την απασχόληση, τις 
κοινωνικές υποθέσεις, τις δεξιότητες και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού. «Συνεπώς, 
χαίρομαι ιδιαίτερα για το γεγονός ότι ενημερώσαμε περισσότερους πολίτες από ποτέ κατά τη 
διάρκεια της τέταρτης χρονιάς εκδηλώσεων στο πλαίσιο της εβδομάδας επαγγελματικών 
δεξιοτήτων και ελπίζω ότι και αυτοί θα διαδώσουν το μήνυμα σχετικά με την ποιότητα της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης.» 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6113_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ιστότοπος της ευρωπαϊκής εβδομάδας επαγγελματικών δεξιοτήτων 2019 
Πρόγραμμα εκδηλώσεων της ευρωπαϊκής εβδομάδας επαγγελματικών δεξιοτήτων 2019 
Σελίδα της εκδήλωσης στο Facebook: Ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων 2019 
Ιστότοπος της φινλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2019 
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης: Βραβείο για την ανάπτυξη επιχειρηματικών 
δεξιοτήτων 
Ακολουθήστε την κ. Mαριάν Τίσεν στο Facebook και στο Twitter 
Ετικέτες στο Τwitter: #EUVocationalSkills, #DiscoverYourTalent 
________________________________________________________________________________ 

29. Η ΕΕ αναλαμβάνει 22 νέες δεσμεύσεις για καθαρούς, υγιείς και ασφαλείς ωκεανούς και 
εγκαινιάζει το εργαλείο «The Ocean Tracker» 

Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2019 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανακοινώσει 22 νέες δεσμεύσεις στο πλαίσιο της διάσκεψης «Our 
Ocean» (ο Ωκεανός μας) του 2019, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Όσλο της Νορβηγίας στις 23-
24 Οκτωβρίου 2019, για την καλύτερη διακυβέρνηση των ωκεανών. Επιπλέον, η ΕΕ εγκαινιάζει το 
«The Ocean Tracker» (Παρακολούθηση των ωκεανών), έναν διαδραστικό χάρτη για την 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_19_6126
https://ec.europa.eu/commission/publications/letter-president-jean-claude-juncker-president-donald-tusk_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/letter-president-jean-claude-juncker-president-donald-tusk_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6120
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_19_6122
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6113_el.pdf
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/
https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/your-country_en
https://www.facebook.com/events/463313250918956/
https://eu2019.fi/en/frontpage
https://europa.eu/!dd44Dx
https://europa.eu/!dd44Dx
https://www.facebook.com/mariannethyssen/
https://twitter.com/mariannethyssen?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/hashtag/euvocationalskills
https://twitter.com/hashtag/discoveryourtalent
https://ourocean2019.no/
https://ourocean2019.no/
https://ec.europa.eu/info/events/our-ocean-2019-2019-oct-23_en
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παρακολούθηση των δεσμεύσεων ύψους άνω των 10 δισ. ευρώ που έχουν ήδη αναλάβει 
κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και ΜΚΟ. 

Ο κ. Καρμένου Βέλα, επίτροπος αρμόδιος για θέματα περιβάλλοντος, θαλάσσιας πολιτικής και 
αλιείας, θα εκπροσωπήσει την ΕΕ σε αυτή τη διάσκεψη και θα κάνει έκκληση για ενεργότερη 
δράση όσον αφορά τη διακυβέρνηση των ωκεανών: «Η βιωσιμότητα των ωκεανών αποτελεί 
παγκόσμια πρόκληση η οποία απαιτεί οριζόντια και διεθνή δράση. Είναι πλέον καιρός να 
προχωρήσουμε τη διακυβέρνηση των ωκεανών στο επόμενο επίπεδο. Με αυτό το νέο σύνολο 
δεσμεύσεων και την παράδοση του εργαλείου «The Ocean Tracker», η ΕΕ καταδεικνύει τον 
ηγετικό της ρόλο όσον αφορά τη βιωσιμότητα των ωκεανών». 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6131_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες:  
Δεσμεύσεις της ΕΕ για τη διάσκεψη «Our Ocean» του 2019 
Σύστημα παρακολούθησης των δεσμεύσεων της διάσκεψης «Our Ocean»: the Ocean Tracker 
(εργαλείο το οποίο αναπτύχθηκε από την ΕΕ) 
Διάσκεψη «Our Ocean» (Όσλο, 23-24 Οκτωβρίου 2019) 
Διεθνής διακυβέρνηση των ωκεανών: ένα θεματολόγιο για το μέλλον των ωκεανών μας 
Οι επίτροποι κκ. Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε, Καρμένου Βέλα και Κάρλος Μοέδας χαιρετίζουν την 
έκθεση των Ηνωμένων Εθνών για τους ωκεανούς και την κλιματική αλλαγή 
________________________________________________________________________________ 

30. Γυναίκες σε διευθυντικές θέσεις: η Επιτροπή Γιούνκερ υπερβαίνει τον στόχο του 40 % 

Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2019 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπερέβη τον στόχο που έθεσε ο πρόεδρος κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ το 2014, 
όταν δεσμεύθηκε ότι, έως το τέλος της θητείας του, το 40 % των μεσαίων και ανώτερων 
διευθυντικών στελεχών της Επιτροπής θα είναι γυναίκες. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι 
γυναίκες διευθυντικά στελέχη σε όλες τις βαθμίδες καλύπτουν σήμερα ποσοστό 41 %, έναντι 
30 % κατά την έναρξη της θητείας της Επιτροπής. Πρόκειται για αύξηση κατά 37 %. Το ποσοστό 
είναι ακόμη υψηλότερο στο επίπεδο των πολυπληθέστερων στελεχών της Επιτροπής, των 
μεσαίων στελεχών ή των προϊσταμένων μονάδας. Επί του παρόντος, το 42 % εξ αυτών είναι 
γυναίκες, έναντι 31 % όταν ανέλαβε καθήκοντα η Επιτροπή Γιούνκερ. Τα επιτεύγματα αυτά 
τοποθετούν την Επιτροπή μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων με το υψηλότερο ποσοστό γυναικών 
σε ηγετικές θέσεις παγκοσμίως. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6139_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Στρατηγική για την πολυμορφία και την ένταξη — δελτίο Τύπου 
Σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων 
Ειδική έρευνα του Ευρωβαρομέτρου σχετικά με την ισότητα των φύλων στην ΕΕ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

Βαθμίδα διοίκησης 1 Νοεμβρίου 2014 1 Μαΐου 2017 16 Οκτωβρίου 2019 

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6131_el.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13147-2019-INIT/el/pdf
https://ec.europa.eu/info/events/our-ocean-2019-2019-oct-23_en
https://ourocean2019.no/
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/ocean-governance_el
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5869_el.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5869_el.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6139_el.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2070_en.htm
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=607452
http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/surveyKy/2154
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Γενικοί Διευθυντές 14 % 26 % 38 % 

Αναπληρωτές γενικοί διευθυντές 8 % 32 % 40 % 

Διευθυντές 32 % 35 % 36 % 

Σύνολο ανώτερων στελεχών 27 % 33 % 37 % 

Μεσαία στελέχη 31 % 35 % 42 % 

Σύνολο  30 % 35 % 41 % 

________________________________________________________________________________ 

31. Προσχώρηση στον χώρο Σένγκεν: Η Κροατία πρόκειται να προσχωρήσει στον χώρο Σένγκεν 

Στρασβούργο, 22 Οκτωβρίου 2019 

Η Επιτροπή παρουσιάζει την πρόοδο της Κροατίας όσον αφορά την πλήρωση των αναγκαίων 
προϋποθέσεων για την προσχώρησή της στον χώρο Σένγκεν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι, 
με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης Σένγκεν που ξεκίνησε το 2016, η Κροατία 
έλαβε τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι πληρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την 
πλήρη εφαρμογή των κανόνων και των προτύπων Σένγκεν. Η Κροατία θα πρέπει να συνεχίσει να 
εργάζεται για την εφαρμογή όλων των εν εξελίξει δράσεων, ιδίως της διαχείρισης των εξωτερικών 
συνόρων, ώστε να διασφαλίζεται ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι εν λόγω προϋποθέσεις. Η 
Επιτροπή επιβεβαιώνει επίσης σήμερα ότι η Κροατία συνεχίζει να τηρεί τις δεσμεύσεις που 
συνδέονται με τους κανόνες Σένγκεν και τις οποίες ανέλαβε κατά τη διάρκεια των 
διαπραγματεύσεων προσχώρησης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6140_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Ανακοίνωση σχετικά με την επαλήθευση της πλήρους εφαρμογής του κεκτημένου του Σένγκεν 
από την Κροατία 
Παράρτημα της ανακοίνωσης 
________________________________________________________________________________ 

32. Το σχέδιο Γιούνκερ έχει πολύ σημαντικό αντίκτυπο στην απασχόληση και την ανάπτυξη 
στην ΕΕ 

Βρυξέλλες, 22 Οκτωβρίου 2019 

 

Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη, γνωστό ως σχέδιο Γιούνκερ, συνέβαλε αποφασιστικά στην 
τόνωση της απασχόλησης και της ανάπτυξης στην ΕΕ. Οι επενδύσεις του ομίλου της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων 
(ΕΤΣΕ) του σχεδίου Γιούνκερ έχουν αυξήσει το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της ΕΕ κατά 
0,9 % και έχουν δημιουργήσει 1,1 εκατομμύριο πρόσθετες θέσεις εργασίας σε σύγκριση με το 

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6140_el.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20191022_com-2019-497-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20191022_com-2019-497-communication-annex_en.pdf
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βασικό σενάριο. Έως το 2022, το σχέδιο Γιούνκερ θα έχει αυξήσει το ΑΕΠ της ΕΕ κατά 1,8 % και θα 
έχει δημιουργήσει 1,7 εκατομμύριο επιπλέον θέσεις εργασίας. Αυτοί είναι οι πλέον πρόσφατοι 
υπολογισμοί του Κοινού Κέντρου Ερευνών (ΚΚΕρ) και του τμήματος οικονομικών του ομίλου 
ΕΤΕπ, βάσει συμφωνιών χρηματοδότησης που εγκρίθηκαν έως το τέλος Ιουνίου 2019. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6119_el.pdf 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/greece-juncker_plan-el-2019-
october.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
Ο αντίκτυπος του σχεδίου Γιούνκερ στην απασχόληση και την ανάπτυξη: ενημερωτικό δελτίο 
ΕΤΕπ/ΚΚΕρ 2019: Αξιολόγηση του μακροοικονομικού αντικτύπου του Ομίλου ΕΤΕπ 
Ενημερωτικά δελτία του σχεδίου Γιούνκερ ανά χώρα και κλάδο 
Πλήρης κατάλογος έργων του ΕΤΣΕ της ΕΤΕπ 
Ακολουθήστε την ΕΤΕπ στο Twitter: @EIB 
Ακολουθήστε το InvestEU στο Twitter: #InvestEU  
________________________________________________________________________________ 

33. Οι Ευρωπαίοι στηρίζουν σταθερά τη διεθνή ανάπτυξη 

Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2019 

Σύμφωνα με τη φετινή έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για την αναπτυξιακή συνεργασία της ΕΕ, 
υπάρχει ευρεία σύγκλιση απόψεων των Ευρωπαίων πολιτών όσον αφορά τη σημασία της 
διεθνούς συνεργασίας και ανάπτυξης. Για σχεδόν 9 στους 10 πολίτες της ΕΕ, η αναπτυξιακή 
συνεργασία έχει σημασία για τη στήριξη των ανθρώπων σε αναπτυσσόμενες χώρες, γεγονός που 
επιβεβαιώνει την τάση που παρατηρείται τα τελευταία έτη και καθιστά την αναπτυξιακή 
συνεργασία μια από τις πιο δημοφιλείς πολιτικές της ΕΕ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6072_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Εδώ θα βρείτε ενημερωτικά δελτία ανά χώρα στις εθνικές γλώσσες όλων των κρατών μελών της 
ΕΕ, ενημερωτικά γραφήματα σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, ενημερωτικά δελτία σχετικά με τα 
συνολικά αποτελέσματα σε επίπεδο ΕΕ και για τη νεολαία ως στοχευόμενη ομάδα. 
________________________________________________________________________________ 

34. Ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ: η τρίτη επανεξέταση αποτυπώνει την 
ικανοποίηση για την πρόοδο που σημειώθηκε, προσδιορίζοντας παράλληλα βήματα για 
βελτίωση 

Βρυξέλλες, 23 Οκτωβρίου 2019 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση σχετικά με την τρίτη ετήσια επανεξέταση της 
λειτουργίας της ασπίδας προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ. Η έκθεση επιβεβαιώνει ότι οι 
ΗΠΑ εξακολουθούν να εξασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που διαβιβάζονται στο πλαίσιο της ασπίδας προστασίας της ιδιωτικής ζωής από την 

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6119_el.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/greece-juncker_plan-el-2019-october.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/greece-juncker_plan-el-2019-october.pdf
https://ec.europa.eu/commission/publications/juncker-plans-impact-jobs-and-growth_en
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc118260.pdf
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results_en
http://www.eib.org/efsi/efsi-projects/index.htm
https://twitter.com/EIB
https://twitter.com/search?q=investEU&src=typd
https://ec.europa.eu/europeaid/special-eurobarometer-eu-citizens-and-development-cooperation-2019_en
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6072_el.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/special-eurobarometer-eu-citizens-and-development-cooperation-2019_en
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ΕΕ σε συμμετέχουσες εταιρείες στις ΗΠΑ. Μετά τη δεύτερη ετήσια επανεξέταση, έχουν επέλθει 
ορισμένες βελτιώσεις στη λειτουργία του πλαισίου και έχουν γίνει διορισμοί σε βασικούς φορείς 
εποπτείας και προσφυγής, όπως είναι ο Διαμεσολαβητής της ασπίδας προστασίας της ιδιωτικής 
ζωής. Καθώς διανύουμε το τρίτο έτος λειτουργίας της "ασπίδας", η επανεξέταση επικεντρώθηκε 
στα διδάγματα που αντλήθηκαν από την πρακτική εφαρμογή και την καθημερινή λειτουργία της. 
Σήμερα υπάρχουν περίπου 5 000 εταιρείες που συμμετέχουν στο εν λόγω πλαίσιο προστασίας 
δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6134_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 

 Έκθεση για την τρίτη ετήσια επανεξέταση της ασπίδας προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-
ΗΠΑ 

 Κοινή δήλωση ΕΕ-ΗΠΑ μετά την τρίτη ετήσια επανεξέταση 
 Ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ, καθώς και οδηγός για τους πολίτες 
 Ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ: Συχνές ερωτήσεις 

________________________________________________________________________________ 

35. Δημιουργική Ευρώπη: Η Επιτροπή προσφέρει νέες δυνατότητες στους Ευρωπαίους 
καλλιτέχνες να εργαστούν στο εξωτερικό 

Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2019 

Η Επιτροπή δοκίμασε με επιτυχία έναν νέο μηχανισμό προώθησης της κινητικότητας για 
καλλιτέχνες και επαγγελματίες του τομέα του πολιτισμού.Το i-Portunus, μια πιλοτική δράση που 
χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος της ΕΕ Δημιουργική Ευρώπη, είναι ένα απτό 
αποτέλεσμα της Νέας ευρωπαϊκής ατζέντας για τον πολιτισμό η οποία εγκρίθηκε το 2018. Με 
προϋπολογισμό 1 εκατ. ευρώ το 2019, το i-Portunus χρηματοδότησε 343 καλλιτέχνες και 
επαγγελματίες του τομέα του πολιτισμού στις τέχνες του θεάματος ή τις εικαστικές τέχνες από 36 
χώρες για να διαμείνουν και να εργαστούν στο εξωτερικό από 15 έως 85 ημέρες. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6121_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
i-Portunus 
Βίντεο με μαρτυρίες 
Πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» 
________________________________________________________________________________ 

36. Η Επιτροπή προτείνει αλιευτικές δυνατότητες στον Ατλαντικό και στη Βόρεια Θάλασσα για 
το 2020 

Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2019 

Ενόψει της συνόδου του Συμβουλίου Αλιείας της 16ης-17ης Δεκεμβρίου, η Επιτροπή εξέδωσε την 
πρότασή της για αλιευτικές δυνατότητες το 2020 για 72 αποθέματα στον Ατλαντικό και τη Βόρεια 
Θάλασσα: για 32 αποθέματα η αλιευτική ποσόστωση είτε αυξάνεται είτε παραμένει η ίδια, ενώ 

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6134_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/eu-us-data-transfers_en#documents
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/eu-us-data-transfers_en#documents
https://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-5563_el.htm
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/eu-us-data-transfers_en
https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2462_en.htm
https://www.i-portunus.eu/
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0267&qid=1571762125350&from=EL
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6121_el.pdf
https://www.i-portunus.eu/
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/content/i-portunus-pilot-action-results_en
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node_en
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για 40 αποθέματα η ποσόστωση μειώνεται. Οι αλιευτικές δυνατότητες, γνωστές και ως 
«συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα» (TAC), είναι ποσοστώσεις που καθορίζονται για τα 
περισσότερα εμπορικά ιχθυαποθέματα με στόχο τη διατήρηση ή την αποκατάσταση υγιών 
αποθεμάτων, επιτρέποντας ταυτόχρονα στον κλάδο να επωφελείται από την αλίευση της 
μεγαλύτερης δυνατής ποσότητας ψαριών. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6151_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Βλ. τους παρακάτω πίνακες για λεπτομέρειες σχετικά με τις σημερινές προτάσεις για τον 
Ατλαντικό και τη Βόρεια Θάλασσα. 
TAC και ποσοστώσεις 
Επιστημονικές γνωμοδοτήσεις: τα προτεινόμενα TAC λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις 
επιστημονικές γνωμοδοτήσεις του Διεθνούς Συμβουλίου Εξερεύνησης της Θάλασσας (ICES) και 
της Επιστημονικής, Τεχνικής και Οικονομικής Επιτροπής Αλιείας (STECF). 
Ζητήθηκε η γνώμη των ενδιαφερόμενων μερών επί του εγγράφου διαβούλευσης της Επιτροπής. 
Πολυετή σχέδια διαχείρισης 
Χάρτης αλιευτικών περιοχών 
________________________________________________________________________________ 

37. Διδασκαλία και μάθηση στην ψηφιακή εποχή: 450.000 μαθητές και εκπαιδευτικοί 
χρησιμοποιούν το εργαλείο SELFIE της ΕΕ για τα σχολεία 

Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2019 

Συμπληρώνεται ένα έτος από την εφαρμογή του SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by 
Fostering Innovation through Educational technology - Αυτοαξιολόγηση για την αποτελεσματική 
μάθηση με την ενίσχυση της χρήσης καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνολογιών), του δωρεάν 
επιγραμμικού εργαλείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που βοηθά τα σχολεία να αξιολογούν και να 
βελτιώνουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν την τεχνολογία για τη διδασκαλία και τη 
μάθηση. Μέχρι στιγμής, πάνω από 450.000 μαθητές, εκπαιδευτικοί και διευθυντές σχολείων σε 
45 χώρες έχουν χρησιμοποιήσει το εργαλείο και ο αριθμός αυτός αναμένεται να υπερβεί τους 
500.000 έως το τέλος του 2019. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6144_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 
SELFIE 
Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με το Κοινό Κέντρο Ερευνών 

________________________________________________________________________________ 

38. Ένας χρόνος από τον κώδικα δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση: οι διαδικτυακές 
πλατφόρμες υποβάλλουν εκθέσεις αυτοαξιολόγησης 

Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2019 

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6151_el.pdf
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs_el
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/scientific_advice/index_el.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0274&from=EN
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/multi_annual_plans/index_el.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/cfp_factsheets/fishing_areas_en.pdf
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6144_el.pdf
https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc_paper-eu-policy-making-based-on-facts.pdf
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H Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τις πρώτες ετήσιες εκθέσεις αυτοαξιολόγησης από το 
Facebook, την Google, τη Microsoft, τη Mozilla, το Twitter και 7 ευρωπαϊκές επαγγελματικές 
ενώσεις στο πλαίσιο του κώδικα δεοντολογίας για την παραπληροφόρηση. Οι εκθέσεις από τους 
υπογράφοντες τον κώδικα καταγράφουν την πρόοδο που σημειώθηκε το προηγούμενο έτος στην 
καταπολέμηση της διαδικτυακής παραπληροφόρησης. Ο αυτορρυθμιστικός κώδικας 
δεοντολογίας τέθηκε σε εφαρμογή τον Οκτώβριο του 2018 και αποτελεί σημαντικό πυλώνα του 
σχεδίου δράσης κατά της παραπληροφόρησης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-6166_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Αυτοαξιολογήσεις και αναλυτικό σημείωμα 
Ενημερωτικό δελτίο: Σχέδιο δράσης κατά της παραπληροφόρησης — έκθεση σχετικά με την 
πρόοδο 
Δελτίο τύπου: Πριν από τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η ΕΕ παρουσιάζει την πρόοδο 
που επιτεύχθηκε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης 
Κώδικας δεοντολογίας — ερωτήσεις και απαντήσεις 
Κοινή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης κατά της παραπληροφόρησης 
Σχέδιο δράσης κατά της παραπληροφόρησης 
Ανακοίνωση «Αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο: μια ευρωπαϊκή προσέγγιση» 
Ιστότοπος EU vs disinfo 
________________________________________________________________________________ 

39. Η Επιτροπή γνωστοποιεί στη Δημοκρατία του Ισημερινού ότι είναι αναγκαίο να εντείνει τα 
μέτρα που λαμβάνει για την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας 

Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2019 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει τη δράση της για την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας 
παγκοσμίως, γνωστοποιώντας στη Δημοκρατία του Ισημερινού ότι πρέπει να εντείνει τα μέτρα 
που λαμβάνει (κίτρινη κάρτα) για την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης 
(ΠΛΑ) αλιείας. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6036_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Ενημερωτικό σημείωμα για την παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία εν γένει και στον 
Ισημερινό 
Επισκόπηση της διαδικασίας της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας με τρίτες χώρες 
________________________________________________________________________________ 

40. Ένωση Ασφάλειας: Τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε σημαντική πρόοδος και επιτεύχθηκαν 
απτά αποτελέσματα αλλά οι προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν 

Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2019 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/660940
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/code-practice-disinformation
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6647_el.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-6166_el.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news-redirect/660940
https://ec.europa.eu/commission/files/factsheet-report-progress-action-plan-against-disinformation_en
https://ec.europa.eu/commission/files/factsheet-report-progress-action-plan-against-disinformation_en
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2914_el.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2914_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-752_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=comnat:JOIN_2019_0012_FIN
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6647_el.htm
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-tackling-online-disinformation-european-approach
https://euvsdisinfo.eu/
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6036_el.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_19_6037
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_19_6037
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/illegal-fishing-overview-of-existing-procedures-third-countries_en.pdf
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταγράφει την πρόοδο που έχει σημειωθεί κατά τα τελευταία έτη προς 
την υλοποίηση μιας αποτελεσματικής και πραγματικής Ένωσης Ασφάλειας. Στην έκθεση 
παρουσιάζονται οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Επιτροπή σε ορισμένους βασικούς τομείς της 
Ένωσης Ασφάλειας, μεταξύ των οποίων η καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η ανταλλαγή 
πληροφοριών, η καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης και η κυβερνοασφάλεια, ενώ 
παράλληλα επισημαίνεται ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες, ιδίως όσον αφορά την 
εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για την ασφάλεια. Στο πλαίσιο της επίθεσης στο Christchurch 
τον Μάρτιο του 2019, η Επιτροπή συνιστά επίσης να αρχίσει η ΕΕ διαπραγματεύσεις με τη Νέα 
Ζηλανδία σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με την Ευρωπόλ για την 
καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος και της τρομοκρατίας.  

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6171_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες  
Ανακοίνωση: 20ή έκθεση σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την οικοδόμηση 
μιας αποτελεσματικής και πραγματικής Ένωσης Ασφάλειας 
Σύσταση για την έναρξη διαπραγματεύσεων για συμφωνία σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ της Νέας Ζηλανδίας και της Ευρωπόλ  
- Παράρτημα 
Ενημερωτικό δελτίο: Η Ευρώπη που προστατεύει - επικαιροποίηση 
Ενημερωτικό δελτίο: Η Ευρώπη που προστατεύει — Επιχειρησιακή υποστήριξη 
Ενημερωτικό δελτίο: Νομοθετική τρέχουσα κατάσταση 
Ενημερωτικό δελτίο: Τρομοκρατικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο  
________________________________________________________________________________ 

41. Ημέρα ισότητας των αμοιβών: Κοινή δήλωση του πρώτου αντιπροέδρου κ. Φρανς 
Τίμερμανς και των επιτρόπων κ. Τίσεν και κ. Γιούροβα. 

Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2019 

Οι γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθούν να αμείβονται κατά μέσο όρο 16 % λιγότερο 
από τους άνδρες, γεγονός που αντιπροσωπεύει μικρή βελτίωση σε σχέση το 16,2 % του 
παρελθόντος έτους. Φέτος, η Ευρωπαϊκή Ημέρα Ισότητας των Αμοιβών θα είναι η 4η Νοεμβρίου. 
Σηματοδοτεί την ημέρα κατά την οποία οι γυναίκες σταματούν, συμβολικά, να αμείβονται σε 
σύγκριση με τους άνδρες συναδέλφους τους για την ίδια εργασία. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-6192_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Ιστοσελίδα σχετικά με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων, στην οποία περιλαμβάνονται: 

 Ενημερωτικό δελτίο για το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων 
 Ενημερωτικό δελτίο για τη διαφάνεια των αμοιβών 
 Έκθεση: Εθνικές υποθέσεις και ορθές πρακτικές για την ισότητα των αμοιβών 
 Οδηγός για τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με την ισότητα των 

αμοιβών 
Τελευταίο Ευρωβαρόμετρο για την ισότητα των φύλων 
________________________________________________________________________________ 

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6171_el.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20191030_com-2019-552-security-union-update-20_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20191030_com-2019-552-security-union-update-20_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20191030_com-2019-551-recommendation_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20191030_com-2019-551-recommendation_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20191030_com-2019-551-recommendation-annex_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/FS_19_6194
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/FS_19_6196
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/FS_19_6195
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/FS_19_6197
https://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-6192_el.pdf
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/equal-pay/gender-pay-gap-situation-eu_en#documents
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/general/doChangeLocale/locale/en/curEvent/Survey.getSurveyDetail/instruments/SPECIAL/search/gender%20pay%20gap/surveyKy/2154/
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42. Εντείνεται η μάχη κατά του ιού Έμπολα: στήριξη των δοκιμών εμβολίων με ενωσιακή 
χρηματοδότηση ύψους 6 εκατ. ευρώ 

Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2019 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι θα συνεισφέρει ποσό 6 εκατ. ευρώ για δοκιμαστικό 
εμβολιασμό στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ). Η χρηματοδότηση προέρχεται από το 
ενωσιακό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Ορίζων 2020», το οποίο στήριξε την ανάπτυξη 
του νέου εμβολίου. 

Η ανακοίνωση πραγματοποιείται τη στιγμή που η επιδημία του ιού Έμπολα στη ΛΔΚ συνεχίζει να 
εξαπλώνεται στα ανατολικά της χώρας, με υψηλό κίνδυνο διάδοσης σε γειτονικές χώρες, και 
λαμβάνονται συμπληρωματικά μέτρα για τον περιορισμό και την εξάλειψη της απειλής. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5514_el.pdf 
 
Περισσότερες πληροφορίες 

 Μέτρα της ΕΕ για την αντιμετώπιση του Έμπολα 
 Η έρευνα στην ΕΕ στηρίζει τη μάχη κατά του Έμπολα 
 Έργα της Πρωτοβουλίας για τα Καινοτόμα Φάρμακα (IMI) που αφορούν τον Έμπολα 

________________________________________________________________________________ 

43. Έκθεση της Επιτροπής: περισσότερες χώρες από ποτέ επλήγησαν από δασικές πυρκαγιές το 
2018 

Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2019 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την ετήσια έκθεση του 2018 για τις δασικές πυρκαγιές στην 
Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Σύμφωνα με την έκθεση, το περασμένο έτος οι 
δασικές πυρκαγιές κατέστρεψαν περίπου 178.000 εκτάρια (ha) δασών και εκτάσεων γης στην ΕΕ. 
Παρόλο που ο αριθμός αυτός είναι μικρότερος από το ένα έκτο των εκτάσεων που κάηκαν το 
2017 και χαμηλότερος από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο, περισσότερες χώρες από ποτέ άλλοτε 
επλήγησαν από πυρκαγιές μεγάλης έκτασης. 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6176_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες  
Έκθεση για τις δασικές πυρκαγιές στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική το 2018  
Δασικές πυρκαγιές  
Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές 
Κοινό Κέντρο Ερευνών  
________________________________________________________________________________ 

44. Η Επιτροπή προτείνει τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στους αλιείς που πλήττονται από 
την απαγόρευση της αλιείας γάδου Ανατολικής Βαλτικής 

Βρυξέλλες, 31 Οκτωβρίου 2019 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-5514_el.pdf
https://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/wa_ebola_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/health/index.cfm?pg=area&areaname=ebola
https://www.imi.europa.eu/projects-results/project-factsheets/ebola
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/forest-fires-europe-middle-east-and-north-africa-2018
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6176_el.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/forest-fires-europe-middle-east-and-north-africa-2018
https://ec.europa.eu/echo/what-we-do/civil-protection/forest-fires_en
https://effis.jrc.ec.europa.eu/
https://ec.europa.eu/info/departments/joint-research-centre_el


ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019  - 29 
 

Η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για την παροχή στήριξης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και 
Αλιείας στους αλιείς που πλήττονται από την απαγόρευση της αλιείας γάδου στην Ανατολική 
Βαλτική με στόχο την οριστική παύση των δραστηριοτήτων των αλιευτικών τους σκαφών. 

Ο επίτροπος Περιβάλλοντος, Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας κ. Καρμένου Βέλα, δήλωσε τα 
εξής: «Ο γάδος της Ανατολικής Βαλτικής πλήττεται από μια πρωτοφανή κρίση — σύμφωνα με 
τους επιστήμονες, η απώλεια ψαριών λόγω άσκησης περιβαλλοντικών πιέσεων είναι τριπλάσια 
σε σχέση με την απώλεια λόγω αλιευτικής δραστηριότητας. Πουθενά αλλού στην Ευρώπη δεν 
διαπιστώνεται παρόμοια κατάσταση. Με τη σημερινή πρόταση επιδιώκεται η μεταστροφή της 
κατάστασης αυτής: μέσω της δημιουργίας των προϋποθέσεων που θα συμβάλουν στην 
ανασύσταση του αποθέματος, με παράλληλη στήριξη των τοπικών κοινοτήτων που εξαρτώνται 
από το εν λόγω απόθεμα. Τόσο τα ψάρια όσο και οι αλιείς της Βαλτικής Θάλασσας δικαιούνται 
ένα βιώσιμο μέλλον.» 

Διαβάστε ολόκληρο το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ στο σύνδεσμο που ακολουθεί : 
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6198_el.pdf 
 
Για περισσότερες πληροφορίες 
Πρόταση της Επιτροπής 
Πολυετές σχέδιο για τη Βαλτική Θάλασσα 
Δελτίο Τύπου - Βαλτική Θάλασσα: Συμφωνία του Συμβουλίου για τα όρια αλιευμάτων του 2020 
Δελτίο Τύπου - Η Επιτροπή εγκρίνει έκτακτα μέτρα για την προστασία του γάδου της Ανατολικής 
Βαλτικής 
________________________________________________________________________________ 
  

https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6198_el.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2019:564:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.191.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:191:TOC
https://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2019/10/15/baltic-sea-council-agreement-on-2020-catch-limits/
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4149_el.htm
https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-4149_el.htm
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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 28 κράτη μέλη : 00 800 6 7 8 9 10 11 

  

________________________________________________________________________________ 
 

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

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

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

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

ΓΡΑΦΕΙΟ του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ στην 
ΕΛΛΑΔΑ 

http://www.europarl.gr/el  

 

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

Η Ευρώπη σου: ΠΟΛΙΤΕΣ 

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

 

 

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

Η Ευρώπη σου: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Οδηγός για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη. 

 

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