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Εισαγωγή

Το 2014, χρονιά ευρωπαϊκών εκλογών, αποτέλεσε μια σημαντική πρόκληση για τη
Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κατ΄επέκταση για
τα Γραφεία Ενημέρωσης στις 28 χώρες μέλη.

Η στρατηγική μας βασίστηκε στην αυξανόμενη ανάγκη για ουσιαστική ενημέρωση των
πολιτών όσον αφορά το θεσμικό και πολιτικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
ιδιαίτερα τη συνεισφορά του στη διαμόρφωση της νομοθεσίας της ΕΕ.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην διάδοση των κεντρικών μηνυμάτων του ΕΚ πριν και κατά
τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών και
τη σημασία της συμμετοχής τους στις ευρωπαϊκές εκλογές.

Οι δράσεις και οι εκδηλώσεις μας διεξήχθησαν με την πλήρη συμμετοχή και υποστήριξη
της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα καθώς και με την
υποστήριξη και εμπλοκή της κεντρικής διοίκησης, των περιφερειακών και δημοτικών
αρχών, των Επιμελητηρίων, των επαγγελματικών ενώσεων, των ΜΚΟ, του Τύπου και
των ΜΜΕ, κεντρικών και περιφερειακών καθώς και των πανεπιστημίων και άλλων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Ιδιαίτερος στόχος των διαφόρων επικοινωνιακών δράσεων στην Αττική και στην
περιφέρεια και στρατηγική στόχευση του Γραφείου Ενημέρωσης του ΕΚ στην Αθήνα
είναι η ενημέρωση των πολιτών και ιδίως των νέων ανθρώπων, για το ρόλο και τις
επιμέρους πολιτικές της ΕΕ, καθώς και η προώθηση ενός δομημένου διαλόγου μεταξύ
της κοινωνίας των πολιτών και των εκπροσώπων της ΕΕ.

Η συμμετοχή των Μελών του ΕΚ και η προβολή του θεσμικού ρόλου και του έργου τους
είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή εκτέλεση του προγραμματισμού του
Γραφείου και αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής επικοινωνίας του ΕΚ.
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Διευρυμένα Περιφερειακά Συνέδρια

Συνολικά, το 2013-2014 διοργανώθηκαν σε
συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και με
την υποστήριξη των περιφερειών και των
δήμων 13 Διευρυμένα Περιφερειακά Συνέδρια
(Regional Discussion Fora-RDF) στις πόλεις:
Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη,
Κηφισιά, Περιστέρι, Παιανία, Ηλιούπολη και
Ηράκλειο Κρήτης. Οι δράσεις αυτές μας

επέτρεψαν να καλύψουμε και τις 13 Περιφέρειες της χώρας.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των Διευρυμένων Περιφερειακών Συνεδρίων διοργανώθηκαν
και δημοσιογραφικά σεμινάρια με τίτλο "Γράφοντας για την Ευρώπη-Θέματα και
Εργαλεία", με τη συμμετοχή πληθώρας δημοσιογράφων του τοπικού και περιφερειακού
Τύπου και των ΜΜΕ, προκειμένου να ενημερωθούν για τις επιμέρους πολιτικές της ΕΕ,
καθώς και τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδιαίτερα ενόψει των
ευρωπαϊκών εκλογών του Μαΐου 2014.

Οι κύριες θεματικές των συνεδρίων αυτών ήταν η Ανεργία των Νέων, η νέα Κοινή
Αγροτική Πολιτική για 2014-2020, η Οικονομική Κρίση, η Περιφερειακή Ανάπτυξη, οι
αναπτυξιακές προοπτικές των δήμων και περιφερειών της Ελλάδας, ο ρόλος των
νεοφυών επιχειρήσεων και η ενημέρωση για τις βέλτιστες πρακτικές, η Ενέργεια και το
Περιβάλλον καθώς και το διακύβευμα των Ευρωπαϊκών Εκλογών του Μαΐου 2014.
Ο συνολικός αριθμός συμμετεχόντων στις προαναφερόμενες δράσεις εκτιμάται σε
πάνω από 1500 άτομα.
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Αττική

 Αθήνα/Πειραιάς - Ιανουάριος 2014

Διήμερο Διευρυμένο Περιφερειακό Συνέδριο, Αθήνα 31η Ιανουαρίου 2014 και Πειραιάς
1η Φεβρουαρίου 2014, με θέμα "Ανεργία των Νέων: Βελτιώνοντας το Παρόν,
Διασφαλίζοντας το Μέλλον", διοργάνωσε το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στην Ελλάδα με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην
Ελλάδα και των δήμων Αθηναίων και Πειραιά.

Τα Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μαριέττα Γιαννάκου, Συλβάνα Ράπτη, Ρόδη
Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Νίκος Χρυσόγελος και Γιώργος
Παπανικολάου, έλαβαν μέρος ως ομιλητές καθώς και οι δήμαρχοι Αθηναίων και
Πειραιά κ.κ. Γ.Καμίνης και B. Μιχαλολιάκος.
Στο διάλογο με τους πολίτες συμμετείχαν
επίσης και παρουσίασαν τις εμπειρίες τους
νέοι άνθρωποι και εκπρόσωποι νεοφυών
επιχειρήσεων που υλοποίησαν τις ιδέες τους
σε ένα δύσκολο οικονομικό και κοινωνικό
περιβάλλον στην Ελλάδα της κρίσης.
Το σύνολο των εκδηλώσεων έτυχε ευρείας
κάλυψης από τα Αθηναϊκά και Πειραϊκά
έντυπα, τηλεοπτικά και ηλεκτρονικά ΜΜΕ,
μεταδίδοντας τηλεοπτικά πλάνα και
φιλοξενώντας δηλώσεις Ευρωβουλευτών και στελεχών της ΕΕ.
Οι εκδηλώσεις ήταν ανοικτές στο κοινό, του οποίου η συμμετοχή ανήλθε συνολικά στα
452 άτομα.

 Κηφισιά / Περιστέρι - Μάρτιος 2014

Με θέμα την Ανεργία των Νέων, το Γραφείο του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και η
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην
Ελλάδα διοργάνωσαν διήμερο Διευρυμένο Περιφερειακό
Συνέδριο με τη συμμετοχή των Μελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου Συλβάνας Ράπτη, Ρόδης Κράτσα-

Τσαγκαροπούλου και Θεόδωρου Σκυλακάκη. Το συνέδριο στην
περιφέρεια Αττικής με θέμα: "Ανεργία των Νέων: Βελτιώνοντας το
Παρόν, Διασφαλίζοντας το Μέλλον", πραγματοποιήθηκε στην Κηφισιά
στις 21 Μαρτίου 2014 και στο Περιστέρι στις 22 Μαρτίου 2014, με τη
συμμετοχή των δημάρχων, εκπροσώπων της Περιφέρειας Αττικής καθώς και νέων
επιχειρηματιών, εκπροσώπων νεοφυών και κοινωνικών επιχειρήσεων.
Η συμμετοχή ανήλθε συνολικά σε 260 άτομα.
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 Παιανία / Ηλιούπολη - Απρίλιος 2014

Με τη συμμετοχή των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Γιώργου Κουμουτσάκου
και Νίκου Χρυσόγελου, πραγματοποιήθηκε διήμερο Διευρυμένο Περιφερειακό Συνέδριο
στην περιφέρεια Αττικής με θέμα: "Ανεργία των Νέων: Βελτιώνοντας το Παρόν,
Διασφαλίζοντας το Μέλλον", στην Παιανία στις 04 Απριλίου 2014 και στην Ηλιούπολη
στις 05 Απριλίου 2014.

Η προσέλευση του κοινού ανήλθε στα 150 άτομα τα οποία συμμετείχαν ενεργά σε
ανοικτή συζήτηση τόσο με τα Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο και με τους
εκπροσώπους νεοφυών και κοινωνικών επιχειρήσεων.

Δυτική Μακεδονία

Με το ίδιο θέμα: "Ανεργία των Νέων:
Βελτιώνοντας το Παρόν, Διασφαλίζοντας το
Μέλλον", πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη
στις 20 και 21 Φεβρουαρίου 2014 και στην
Κοζάνη στις 22 Φεβρουαρίου 2014 τριήμερο
Διευρυμένο Περιφερειακό Συνέδριο.

Τα Μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Συλβάνα Ράπτη και Νίκος Χρυσόγελος, έλαβαν

μέρος, καθώς και οι δήμαρχοι Θεσσαλονίκης και Κοζάνης, πανεπιστημιακοί και
εκπρόσωποι νεοφυών και κοινωνικών επιχειρήσεων.

Οι εργασίες περιελάμβαναν ημερίδα διαλόγου με φοιτητές του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας, σεμινάριο για τον Τύπο και τα ΜΜΕ της κεντρικής και δυτικής Μακεδονίας
καθώς και ημερίδα με εκπαιδευτικούς, μέλη του δικτύου "Teachers4Europe" που
δραστηριοποιούνται σε πανελλήνια κλίμακα.

Στις εκδηλώσεις, οι οποίες έτυχαν ευρείας κάλυψης από τον περιφερειακό Τύπο και τα
ΜΜΕ και προβολής από τα διαδικτυακά Μέσα και τα κοινωνικά δίκτυα, συμμετείχαν
πάνω από 300 άτομα.
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Κρήτη

Διευρυμένο Περιφερειακό Συνέδριο στο Ηράκλειο Κρήτης με θέμα: ''Νομοθεσία και
Πολιτικές της ΕΕ για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, την
Καινοτομία και τις νεοφυείς επιχειρήσεις: "Στρατηγική για
την Απασχόληση", συνδιοργάνωσαν την Παρασκευή, 10
Οκτωβρίου 2014, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και η Αντιπροσωπεία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, με την υποστήριξη
της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Ηρακλείου και της

Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων
(ΕΣΗΕΠΗΝ). Το πρωί της ίδιας ημέρας έλαβε χώρα Σεμινάριο για τον Περιφερειακό
Τύπο και τα ΜΜΕ της Κρήτης.

Κεντρική ομιλία εκφώνησε το Μέλος του ΕΚ, Νότης
Μαριάς. Χαιρετισμό απηύθυναν ο Περιφερειάρχης
Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης και ο Δήμαρχος
Ηρακλείου, Βασίλης Λαμπρινός.

Σχετικές παρουσιάσεις για καινοτόμες
επιχειρηματικές πρακτικές πραγματοποίησαν
εκπρόσωποι νεοφυών επιχειρήσεων. Οι εργασίες
ολοκληρώθηκαν με ενότητα διαλόγου με τους
πολίτες.

Στο Συνέδριο συμμετείχαν 320 πολίτες και οι εργασίες του καλύφθηκαν από τα τοπικά
ΜΜΕ.

Θεσμικές Δράσεις Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 Βραβείο Ζαχάρωφ 2014

Κάθε χρόνο, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο απονέμει το Βραβείο
Ζαχάρωφ για την Ελευθερία της
Σκέψης επιβραβεύοντας
πρόσωπα, Ενώσεις Πολιτών ή
Οργανισμούς για την αφοσίωσή τους στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και ελευθεριών και ιδιαίτερα της ελευθερίας της σκέψης.

Το 2014 το τιμώμενο πρόσωπο ήταν o ιατρός από το Κονγκό Denis Mukwege, ο οποίος
διακρίθηκε για την στήριξη και περίθαλψη που παρείχε σε γυναίκες θύματα
σεξουαλικής κακοποίησης.
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Το Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα διοργάνωσε την
Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2014 εκδήλωση με τη συμμετοχή του ευρωβουλευτή Μιλτιάδη
Κύρκου και με συντονιστή τον δημοσιογράφο Κώστα Γιαννακίδη.

Στο πάνελ συμμετείχαν ο συγγραφέας Χρήστος Χωμενίδης, ο δημοσιογράφος Σωτήρης
Δανέζης και η Αρετή Γεωργιλή, ιδιοκτήτρια του βιβλιοπωλείου ''Free Thinking Zone'' ενώ
ο Αντιπρόεδρος του ΕΚ Δημήτρης Παπαδημούλης χαιρέτησε την εκδήλωση με
βιντεοσκοπημένο
μήνυμα.

Στη συζήτηση, η
οποία μεταδόθηκε
απευθείας μέσω
live streaming,
συμμετείχαν 90
άτομα μεταξύ των οποίων εκπρόσωποι ΜΚΟ, πανεπιστημιακοί και φοιτητές.

 Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη 2014

Δύο εκδηλώσεις αφιερωμένες στο Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη, διοργάνωσε το Γραφείο
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014, στα
Γραφεία του στην Αθήνα και στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών
Βασιλίσσης Όλγας στη
Θεσσαλονίκη.

Στο εκδήλωση στην Αθήνα
μίλησαν οι ευρωβουλευτές
Μ. Κύρκος και Ελ.
Βόζεμπερκ, ο Αντώνης
Καϊλής, Αναπληρωτής
Επικεφαλής του Γραφείου
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, η Άννα Ευσταθίου, Εκπρόσωπος Τύπου
της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, καθώς και οι
βραβευθέντες Χρήστος Αλεφαντής, Διευθυντής σύνταξης του περιοδικού δρόμου
"Σχεδία", παρουσιάζοντας την Οργάνωση "Διογένης'' και ο Κώστας Γιαννόπουλος,
Πρόεδρος Δ.Σ. "Το Χαμόγελο του Παιδιού", ο οποίος παρουσίασε τις δραστηριότητες
της Οργάνωσης. Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Γιάννης Συμεωνίδης.

Στην εκδήλωση προβλήθηκε βίντεο-μήνυμα του Δημήτρη Παπαδημούλη, Αντιπροέδρου
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στην εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη μίλησε το Μέλος του ΕΚ Θοδωρής Ζαγοράκης, ο
Λεωνίδας Αντωνακόπουλος, Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στην Ελλάδα, ο Δημήτρης Σκιαθίτης, Διοικητής του ΚΕΑΤ Ελλάδος και η Σοφία Γκίκα,
Προϊσταμένη του ΚΕΑΤ (Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλονίκης).
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Τις εκδηλώσεις παρακολούθησαν συνολικά περί τα 250 άτομα και μεταδόθηκαν μέσω
livestreaming.

 Βραβείο LUX 2014

Για τρίτη συνεχή χρονιά το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, σε
συνεργασία με το Διεθνές
Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης, διοργάνωσε
τριήμερη εκδήλωση, από 4 έως
6 Νοεμβρίου 2014, (LUX FILM
DAYS) αφιερωμένη στον θεσμό
του Βραβείου Ευρωπαϊκού
Κινηματογράφου LUX.

Στο πλαίσιο του 55ου Φεστιβάλ
Θεσσαλονίκης προβλήθηκαν οι
τρεις υποψήφιες ταινίες για το
Βραβείο LUX, ενώ παράλληλα διοργανώθηκε συνέντευξη Τύπου με συμμετοχή
πρωταγωνιστών των ταινιών και στελεχών του Φεστιβάλ, την οποία συντόνισε ο
Επικεφαλής του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα.

Οι ταινίες «Τα Κορίτσια» της Céline Sciamma (Γαλλία), ο «Εχθρός της Τάξης» του Rok
Biček (Σλοβενία) και «IDA» του Paweł Pawlikowski (Πολωνία, Δανία), προβλήθηκαν
στην κατάμεστη αίθουσα «John Cassavetes», στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης στους
χώρους του Φεστιβάλ και συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον του κοινού, το οποίο «ψήφισε»
διαδικτυακά εκδηλώνοντας την προτίμηση του για τη νικητήρια ταινία απονέμοντας το
"Bραβείο Kοινού".

Η εκδήλωση είχε μεγάλη απήχηση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στα Κοινωνικά
Δίκτυα.

 Ημέρα της Γυναίκας 2014

Το Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, η Αντιπροσωπεία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και η
Γενική Γραμματεία Ισότητας
συνδιοργάνωσαν την Παρασκευή 7 Μαρτίου
2014 εκδήλωση αφιερωμένη στην Ημέρα της
Γυναίκας με θέμα: "Βία κατά των γυναικών:
μία πρόκληση για όλους".

Κεντρικές ομιλίες απεύθυναν τα Μέλη του ΕΚ Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Νίκη
Τζαβέλα και Συλβάνα Ράπτη καθώς και η Εύα Καϊλή ως Πρόεδρος του Κέντρου
Ερευνών για Θέματα Ισότητας.
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Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην έμφυλη βία μέσω των ομιλιών της Δώρας
Κατσιβαρδάκου, Προϊστάμενης της Διεύθυνσης Εργασιακών και Κοινωνικής Πολιτικής,
της Γενικής Γραμματείας Ισότητας του Υπουργείο Εσωτερικών και της Κικής
Πετρουλάκη, Προέδρου του Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά της Βίας.
Υπογραμμίστηκε επίσης ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην προστασία των
δικαιωμάτων των γυναικών και ιδιαίτερα η συμβολή της Επιτροπής Δικαιωμάτων των
Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του ΕΚ.

Στην εκδήλωση, η οποία μεταδόθηκε μέσω live streaming, συμμετείχαν περίπου 100
άτομα.

 Ημέρα της Ευρώπης-9 Μαΐου 2014

Με αφορμή την επέτειο από την ιστορική Διακήρυξη για την Ευρωπαϊκή Ένωση του
Robert Schuman, στις 9 Μαΐου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργανώνει στα 28 Κράτη
Mέλη επετειακές εκδηλώσεις με απώτερο στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών για
τη σημασία της ημέρας και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Γραφείο του ΕΚ στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το 2014 διοργάνωσε εκδηλώσεις τόσο στην Αθήνα όσο και
στην Θεσσαλονίκη ως Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014, με τη συμμετοχή
κυρίως νέων ανθρώπων, καθώς και τοπικών φορέων και οργανώσεων.

Στη Θεσσαλονίκη, το επίκεντρο των εκδηλώσεων ήταν στον πολυχώρο Block 33 και
φιλοξένησε ένα καινοτόμο εργαστήριο μετάδοσης γνώσης "Knowledge Shots"
(Σφηνάκια Γνώσης) όπου 12 ομιλητές και ομιλήτριες παρουσίασαν τρέχουσες
Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και δίκτυα υποστήριξης για νέους, γυναίκες, επιχειρηματίες,
ερευνητές  και πολίτες και σκιαγράφησαν σημαντικές ευρωπαϊκές πολιτικές για την
απασχόληση, τη διαφάνεια, τη πληροφόρηση, την έρευνα, την ανάπτυξη και την
επιχειρηματικότητα.

Στην Αθήνα, στην Τεχνόπολη στο Γκάζι έλαβε χώρα διαδραστική νεανική εκδήλωση
όπου οι πολίτες μπορούσαν να προμηθευτούν ενημερωτικό υλικό για την ΕΕ και να
διατυπώσουν τις απόψεις τους και τις προσδοκίες τους για την Ευρώπη.
Στις εκδηλώσεις αυτές συμμετείχαν περί τους 700 πολίτες.
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 Βραβείο Νεότητας Καρλομάγνος 2014

Σε εκδήλωση που έλαβε χώρα στο Γραφείο του ΕΚ στην Αθήνα με συμμετοχή των
Μελών του ΕΚ Μ. Γιαννάκου, Σ. Δανέλης και Θ. Σκυλακάκης ανακοινώθηκε ο νικητής
του εθνικού σχεδίου του Βραβείου, που ήταν το σχέδιο"Invest in Education"για το 2014.
Συμμετείχαν επίσης οι νικητές-εθνικοί εκπρόσωποι του Βραβείου από το 2008 και
παραβρέθηκαν περίπου 60 εκπρόσωποι φορέων και δημοσιογράφοι, ενώ η εκδήλωση
μεταδόθηκε μέσω live streaming.

Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Νεότητας
Καρλομάγνος απονέμεται κάθε χρόνο σε
εκδήλωση που διοργανώνεται από κοινού από
το Γραφείο του ΕΚ στην Ελλάδα και το Ίδρυμα
του Διεθνούς Βραβείου Καρλομάγνου του
Άαχεν και  έχει ως στόχο να ενθαρρύνει την
ανάπτυξη ευρωπαϊκής συνείδησης μεταξύ των
νέων ανθρώπων, καθώς και τη συμμετοχή τους
σε ευρωπαϊκά σχέδια ολοκλήρωσης.

Ως μέρος του βραβείου, οι τρεις βραβευθέντες προσκαλούνται να επισκεφθούν το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (στις Βρυξέλλες ή στο Στρασβούργο), ενώ οι αντιπρόσωποι
των επιλεχθέντων εθνικών σχεδίων των 28 κρατών Μελών προσκαλούνται σε
τετραήμερο ταξίδι στο Άαχεν της Γερμανίας.

Τα βραβεία απονέμονται από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και από
Εκπρόσωπο του Ιδρύματος του Διεθνούς Βραβείου Καρλομάγνος του Άαχεν.

Βραδιά Ευρωπαϊκών Εκλογών 2014

Το βράδυ της 25ης Μαΐου, το Γραφείο
Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στην Ελλάδα διοργάνωσε τη "Βραδιά
Ευρωπαϊκών Εκλογών" με τη συμμετοχή
Ελλήνων πρώην ευρωβουλευτών,
υποψηφίων ευρωβουλευτών, οργανώσεων
νέων, bloggers καθώς και με το δίκτυο
οργανώσεων που δημιουργήθηκε από το
Γραφείο ειδικά για τις Ευρωπαϊκές Εκλογές
2014.
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Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης
εγκαταστάθηκε web radio στο Γραφείο
όπου, σε συνεργασία με 5
ραδιοφωνικούς σταθμούς και τη
συμμετοχή πρώην ευρωβουλευτών,
δημοσιογράφων και πανεπιστημιακών,
μετέδιδε σχόλια και αναλύσεις σχετικά με
τη ροή των αποτελεσμάτων σε όλες τις
χώρες της ΕΕ.

Το Γραφείο πέτυχε να έχει 5.500 μοναδικούς θεατές στην πλατφόρμα εκπομπής καθώς
και 11.548 συμμετοχές μέσω audio streaming.

Ευρύτερα το Γραφείο συμμετείχε ενεργά στον σχεδιασμό και την υλοποίηση της
στρατηγικής επικοινωνίας και των σχετικών δράσεων της θεσμικής ενημερωτικής
εκστρατείας του ΕΚ κατά την προεκλογική περίοδο των Ευρωπαϊκών εκλογών της 25ης
Μαΐου 2014. Εκτός από τις ενημερωτικές συνόδους, περιφερειακά συνέδρια, σεμινάρια
για τον Τύπο και τα ΜΜΕ, θεματικές διασκέψεις κτλ ο Επικεφαλής του Γραφείου και
άλλα στελέχη συμμετείχαν σε αρκετές τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές σχετικές
με τις ευρωπαϊκές εκλογές, προβάλλοντας τον θεσμικό ρόλο του ΕΚ και τη σημασία της
συμμετοχής των πολιτών στην ψηφοφορία.

Στο πλαίσιο αυτό το Γραφείο μας υποστήριξε την παραγωγή 16 video clips με διάφορα
θέματα Ευρωπαϊκής επικαιρότητας όπως: πρόγραμμα Erasmus, ανεργία ων νέων,
μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, πρωτοβουλία εγγύηση για την νεολαία, καταπολέμηση
σχολικού εκφοβισμού και της βίας κατά των γυναικών και άλλα. Το οπτικοακουστικό
αυτό υλικό προβλήθηκε εκτεταμένα από τηλεοπτικούς σταθμούς στην Ελλάδα και
ιδιαίτερα στην περιφέρεια.

Ελληνική Προεδρία Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, στο
πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για το πρώτο εξάμηνο του 2014,
φιλοξένησε αποστολές των
κοινοβουλευτικών Επιτροπών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ήδη από τον Αύγουστο του 2013, Μέλη των Επιτροπών Απασχόλησης και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Αναφορών, Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών,
Διεθνούς Εμπορίου, Δικαιωμάτων των Γυναικών και ισότητας των Φύλων, Νομικών
Θεμάτων, αλλά και της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής,
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επισκέφθηκαν την Ελλάδα στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Ελληνικής προεδρίας και
έτυχαν διοικητικής υποστήριξης από το Γραφείο.

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν  και
επισκέψεις διακοινοβουλευτικών
Επιτροπών, όπως της EUROLAT
(Κοινοβουλευτική Αντιπροσωπεία της
Λατινικής Αμερικής στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο) και της COSAK
(Κοινοβουλευτικές Επιτροπές των Κρατών
Μελών για Ευρωπαϊκά ζητήματα). Επίσης,
το Γραφείο του ΕΚ στην Αθήνα φιλοξένησε

και υποστήριξε τις αποστολές αντιπροσωπειών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, των
Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, παρουσία και του Προέδρου της ομάδας, κ. Swoboda,
των Φιλελευθέρων, καθώς και τη θεσμική συνάντηση των Προέδρων των πολιτικών
ομάδων του ΕΚ, με τη συμμετοχή του Προέδρου του ΕΚ, κ. Martin Schulz.

Συνέδρια και Εκδηλώσεις

Το Γραφείο του ΕΚ στην Ελλάδα διοργανώνει και συμμετέχει ενεργά σε συνέδρια και
εκδηλώσεις με ποικίλες θεματικές ενότητες για την ενημέρωση των πολιτών και την
εξοικείωσή τους με το θεσμό του ΕΚ, όπως η οικονομία, η ανάπτυξη και η πορεία της
εγχώριας αλλά και διεθνούς οικονομίας, η ανεργία των νέων και η αντιμετώπισή της,
καθώς και πολλά άλλα ζητήματα ευρωπαϊκής επικαιρότητας. Οι κυριότερες δράσεις
κατά τη διάρκεια του 2014 παρατίθενται στη συνέχεια συνοπτικά:

Παρουσίαση του προγράμματος και των προτεραιοτήτων της Ιταλικής Προεδρίας
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εκδήλωση Παρουσίασης του Προγράμματος
και των Προτεραιοτήτων της Ιταλικής Προεδρίας
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
διοργάνωσε το Γραφείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, σε συνεργασία με
την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και την Πρεσβεία της Ιταλίας στην
Ελλάδα, στις 4 Ιουλίου 2014.
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Σεμινάριο για τον Τύπο και τα ΜΜΕ της Πελοποννήσου

Σεμινάριο για τον Τύπο και τα ΜΜΕ της Πελοποννήσου, με
θέμα: «Νέοι και Εργασία: νομοθετικές και πολιτικές
προτεραιότητες της Ε.Ε για την απασχόληση»,
συνδιοργάνωσαν το Γραφείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην Ελλάδα, με την υποστήριξη της Ένωσης

Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ)
και του Δήμου Καλαμάτας.

Το Σεμινάριο έλαβε χώρα την Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014, στην Καλαμάτα. Στην
εκδήλωση συμμετείχε ως κεντρική ομιλήτρια, το Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Μαρία Σπυράκη.

Οι ομιλίες και παρουσιάσεις αφορούσαν, αφενός, τις νομοθετικές και πολιτικές
προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση των νέων και, αφετέρου,
τα μέσα και εργαλεία που θέτουν οι αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις και Υπηρεσίες
Επικοινωνίας στη διάθεση των δημοσιογράφων για την κάλυψη της δράσης του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι εργασίες
ολοκληρώθηκαν με ενότητα διαλόγου με το κοινό.

Εκδήλωση Υποδοχής Νεοεκλεγέντων Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Εκδήλωση υποδοχής των νέων Ελλήνων
Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
διοργάνωσε το Γραφείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα στις 19
Σεπτεμβρίου 2014 στην αίθουσα εκδηλώσεων
του Γραφείου.

Συμμετείχαν τα Μέλη του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, Δημήτρης Παπαδημούλης,

Γιώργος Κατρούγκαλος, Κωνσταντίνκα Κούνεβα, Μανώλης
Κεφαλογιάννης, Γιώργος Κύρτσος, Ελισάβετ Βόζεμπεργκ,
Λάμπρος Φουντούλης, Γιώργος Επιτήδειος και Νότης
Μαριάς.

Ακολούθησε δεξίωση κατά την διάρκεια της οποίας τα
Μέλη του ΕΚ είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις

με δημοσιογράφους, εκπροσώπους φορέων, πανεπιστημιακούς, μέλη μη κυβερνητικών
Οργανώσεων, σχετικά με τις προτεραιότητες τους και την δική τους οπτική γωνία για τα
Ευρωπαϊκά πολιτικά δρώμενα. Παραβρέθηκαν περί τα 300 άτομα.
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Εκδήλωση για την ακρόαση του Έλληνα Επιτρόπου κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου

Εκδήλωση σχετικά με την ακρόαση του προτεινόμενου Έλληνα Επιτρόπου για τη
Μετανάστευση και τις Εσωτερικές Υποθέσεις, Δημήτρη Αβραμόπουλου
συνδιοργάνωσαν το Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου
2014 με τη συμμετοχή δημοσιογράφων, bloggers, εκπροσώπων φορέων, καθώς και
πολιτών.

Οι παρευρισκόμενοι παρακολούθησαν
απευθείας την ακρόαση του κυρίου
Αβραμόπουλου, ενώπιον της Επιτροπής
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και
Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.

Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση σχετικά με
την ακρόαση, καθώς και τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην όλη διαδικασία
εξέτασης των προτεινομένων Επιτρόπων.

Σεμινάριο για Νέους Δημοσιογράφους στην Αθήνα

Κύκλο σεμιναρίων για την εκπαίδευση νέων δημοσιογράφων
συνδιοργάνωσαν  το Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην Ελλάδα στο νέο κοινό χώρο "Το Στέκι της
Ευρώπης" που λειτουργεί στο κτήριο του ΕΚ στην Αθήνα.
Ο κύκλος σεμιναρίων ξεκίνησε την Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014
και ολοκληρώθηκε την Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2014.

Στα σεμινάρια εισηγήθηκαν στελέχη των δύο Υπηρεσιών, καθώς και έγκριτοι
δημοσιογράφοι.

Η συμμετοχή έφτασε τον αριθμό των 265 ατόμων.

Press Dinner 2014

Δείπνο προς τιμήν των δημοσιογράφων και εκπροσώπων του Τύπου και των ΜΜΕ, οι
οποίοι συνεργάζονται με το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα για
την κάλυψη της ευρωπαϊκής επικαιρότητας, παρέθεσε το Γραφείο την Παρασκευή 5
Δεκεμβρίου 2014 στο Ξενοδοχείο Electra Palace.

Στο δείπνο συμμετείχαν οι ευρωβουλευτές Δημήτρης Παπαδημούλης, Μαρία Σπυράκη,
Εύα Καϊλή και Μιλτιάδης Κύρκος.
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Στόχος της εκδήλωσης αυτής ήταν η ενημέρωση και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ
Ευρωβουλευτών και επίλεκτων δημοσιογράφων σχετικά με την τρέχουσα ευρωπαϊκή
επικαιρότητα και ιδιαίτερα τις πολιτικές και θεσμικές προτεραιότητες και πρωτοβουλίες
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην αρχή της νέας Κοινοβουλευτικής Περιόδου 2014-
2019.

Περιφερειακό Σεμινάριο Τύπου στην Θεσσαλονίκη

Σεμινάριο για τα Περιφερειακά ΜΜΕ της Κεντρικής Μακεδονίας συνδιοργάνωσαν το
Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η Αντιπροσωπεία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.
Στο Σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2014 στο
Ξενοδοχείο ''Electra Palace'' στη Θεσσαλονίκη όπου μίλησαν οι ευρωβουλευτές Μαρία
Σπυράκη και Γιώργος Κύρτσος, αναφερόμενοι στην ευρωπαϊκή και ελληνική
επικαιρότητα.

Ημέρα Μετανάστευσης 2014

Εκδήλωση αφιερωμένη στη Μετανάστευση, διοργάνωσε το Γραφείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Γραφείο Ελλάδος του Διεθνούς
Οργανισμού για τη Μετανάστευση και την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στην Ελλάδα, στη αίθουσα εκδηλώσεων του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στην Αθήνα.

Την εκδήλωση παρακολούθησε πολυπληθές κοινό, ενώ προβλήθηκε παράλληλα και
μέσω livestreaming.

Προβλήθηκαν βιντεοσκοπημένα μηνύματα των Ευρωβουλευτών Κωνσταντίνου
Χρυσόγονου, Ελισάβετ Βόζεμπεργκ, Μιλτιάδη Κύρκου, Cecilia Wikström και Sylvia-
Yvonne Kaufmann.

Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος Ιάσων Πιπίνης.
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Δράσεις για τη Νεολαία

 Πρόγραμμα Euroscola

Το πρόγραμμα Euroscola αφορά προσομοίωση
των εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στην αίθουσα της Ολομέλειας στο Στρασβούργο,
με συμμετοχή μαθητών Λυκείου από τα 28 Κράτη
Μέλη.

Κατά μέσο όρο κάθε χρόνο διοργανώνονται 17 συναντήσεις 500 περίπου συνολικά
μαθητών από όλα τα κράτη μέλη, με την Ελληνική αποστολή να αποτελείται κάθε φορά
από 24 μαθητές και 2 συνοδούς καθηγητές.

Συνολικά, κατά το 2014 συμμετείχαν 408 μαθητές και 34 καθηγητές από την Ελλάδα.

Στόχος του παρόντος προγράμματος είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές με τη λειτουργία
των ευρωπαϊκών θεσμών και ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  και να
ευαισθητοποιηθούν όσον αφορά το θεσμικό ρόλο και τις αξίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Επίσης η συμμετοχή στο πρόγραμμα ''Euroscola'' δίνει τη δυνατότητα στους νέους
μαθητές να εξοικειωθούν με διαδραστικό τρόπο με τη λειτουργία των Ευρωπαϊκών
Θεσμικών οργάνων αλλά και να εκφράσουν τις απόψεις τους και τις προσδοκίες τους
για το ρόλο και τη φυσιογνωμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Προσομοιώσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Στο πλαίσιο της πολιτικής που ακολουθεί
το Γραφείο μας, για την ενημέρωση και
την επικοινωνία των νέων με τα θεσμικά
όργανα, συνδιοργανώνουμε και
υποστηρίζουμε προσομοιώσεις των
Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων με
συμμετοχή νέων μαθητών ή φοιτητών και
εκπροσώπων φορέων της Κοινωνίας των
Πολιτών.

Οι εκδηλώσεις αυτές έχουν συγκεντρώσει
το 2014 περισσότερους από 1,200
συμμετέχοντες φοιτητές και μαθητές ενώ ο
αντίκτυπος των δράσεων αυτών υπήρξε
σημαντικός.

Οι εκδηλώσεις αυτές υποστηρίχθηκαν
ενεργά από τους Έλληνες
Ευρωβουλευτές.

Εκπαιδευτικές Συναντήσεις σε Πανεπιστήμια και Σχολεία

Το Γραφείο του ΕΚ στην Ελλάδα διοργάνωσε, κατά το 2014, ενημερωτικές δράσεις για
φοιτητές και μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

40 περίπου σχετικές συναντήσεις
διοργανώθηκαν τόσο στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Γραφείου όσο και με
επισκέψεις των στελεχών του Γραφείου στα
εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Επίσης το Γραφείο μας διοργάνωσε ή/και
συμμετείχε σε  ημερίδες ενημέρωσης
καθηγητών και δασκάλων, ιδιαίτερα στο
πλαίσιο του προγράμματος
Teachers4Europe (πρόγραμμα της

Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα που υλοποιείται από κοινού
με το Γραφείο του ΕΚ).
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Το σύνολο των μαθητών, φοιτητών και διδακτικού προσωπικού που συμμετείχαν στις
ενημερώσεις ανέρχεται σε περίπου 5000 άτομα κατά τη διάρκεια του 2014.
Τα ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών και των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης κάλυψαν πολλές από τις εκδηλώσεις αυτές πολλαπλασιάζοντας την
επίδρασή τους ευρύτερα στην κοινωνία των πολιτών.

Η ενημέρωση των καθηγητών και των δασκάλων εξασφαλίζει ένα διαρκές δίκτυο
διασποράς της ευρωπαϊκής πληροφόρησης στη νέα γενιά.

Επιπλέον, σε όλες τις εν λόγω δράσεις διανέμεται έντυπο ενημερωτικό υλικό για το ΕΚ
και την ΕΕ. Η συμμετοχή ευρωβουλευτών στις δράσεις αυτές ήταν εν γένει
περιορισμένη.

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στο διεθνές
πρόγραμμα "Νέες Ιδέες για την Ευρώπη" το οποίο
διοργανώθηκε με πρωτοβουλία Λυκείου της
Πτολεμαΐδας και με την υποστήριξη των τοπικών
αρχών.

Το Γραφείο μας προσκλήθηκε να συμμετάσχει για
ενημέρωση των μαθητών και παρακολούθηση της
5ης και τελευταίας ημέρας του προγράμματος που

ολοκληρώθηκε με προσομοίωση του ΕΚ. Το θέμα της δράσης ήταν η ενέργεια και οι
μαθητές υπέβαλαν καινοτόμες  προτάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας, την
προώθηση των ανανεώσιμων πηγών καθώς και για την ενεργειακή επάρκεια στην ΕΕ.

European Youth Event EYE 2014

Ένα από τα σημαντικότερα
γεγονότα για το 2014 ήταν το
πανευρωπαϊκό συνέδριο που
διοργανώθηκε στις 9-11 Μαΐου
στο Στρασβούργο από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
προσκαλώντας περισσότερους
από 5,000 νέους από τα 28
κράτη μέλη της ΕΕ.

Στόχος ήταν η ενημέρωση και
ανταλλαγή ιδεών σε θέματα που
αφορούν τους νέους, όπως η
αντιμετώπιση της ανεργίας και η

δημιουργία θέσεων απασχόλησης, η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, η
προώθηση της καινοτομίας και της έρευνας, η πολιτιστική πολυμορφία της ΕΕ, η
μετανάστευση και η ανεκτικότητα.
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Η συζήτηση για το μέλλον της Ένωσης έγινε και μέσω της πραγματοποίησης ποικίλων
πολιτιστικών δρώμενων.

Το Γραφείο του ΕΚ στην Ελλάδα συνέβαλε στην προετοιμασία και την ενημέρωση των
40 μελών της ελληνικής αποστολής που συμμετείχαν στην συγκεκριμένη εκδήλωση,
εξασφαλίζοντας και την υποστήριξη διαφόρων φορέων που επέτρεψαν τη
χρηματοδότηση και πραγματοποίηση της ελληνικής συμμετοχής

Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης Γραφείου

Το Γραφείο μας δραστηριοποιείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω των
επίσημων λογαριασμών σε Facebook, Twitter & Instagram.
Η επισκεψιμότητα της σελίδας του Facebook του Γραφείου ανήλθε το 2014 σε 100-
150000 μοναδικούς χρήστες κατά μέσο όρο.
Αντίστοιχος αριθμός επισκεψιμότητας σημειώθηκε και στον λογαριασμό Twitter του
Γραφείου ενώ ο αριθμός των σταθερών followers ανέρχεται σε 25000 στο Facebook και
5000 στο Twitter.

Μπορείτε να επισκεφθείτε και να ενημερωθείτε στις ακόλουθες διευθύνσεις.

https://www.facebook.com/EPHellas

https://twitter.com/EP_Hellas

http://instagram.com/ephellas#

https://www.youtube.com/user/europarlgr

Μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε το κανάλι μας στο Youtube το οποίο ανανεώνεται
με ενημερωτικά video σχετικά με τις πολιτικές και αποφάσεις του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, όπως και με δράσεις που λαμβάνουν χώρα στο Γραφείο του ΕΚ στην
Ελλάδα.

Στοιχεία Επικοινωνίας Γραφείου Ενημέρωσης ΕΚ

210 32 71 000, 210 32 71 011

210 32 71 058, 211 33 11 540

epathinai@ep.europa.eu


