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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η στρατηγική επικοινωνίας του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 

Ελλάδα το 2016, βασίστηκε στην αυξανόμενη ανάγκη για ουσιαστική ενημέρωση των 

πολιτών, του Τύπου και των ΜΜΕ καθώς και των εκπροσώπων φορέων, όσον 

αφορά το θεσμικό και πολιτικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ιδιαίτερα  τη 

συνεισφορά του στην διαμόρφωση της νομοθεσίας της Ε.Ε. 

Οι δράσεις και οι ενημερωτικές εκδηλώσεις του Γραφείου μας, εγγράφονται 

στο γενικότερο στρατηγικό πλαίσιο και προγραμματισμό της Γενικής Διεύθυνσης 

Επικοινωνίας του ΕΚ και διεξήχθησαν στο σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων, με την 

υποστήριξη και συμμετοχή της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 

Ελλάδα. Τα διευρυμένα περιφερειακά συνέδρια που έλαβαν χώρα ανά την Ελλάδα 

καθώς και τα αντίστοιχα δημοσιογραφικά σεμινάρια με συμμετοχή εκπροσώπων του 

περιφερειακού Τύπου και των εκπροσώπων των ΜΜΕ, αποτέλεσαν και το 2016 ένα 

από τα βασικά "εργαλεία" της επικοινωνιακής στρατηγικής μας. 

Επίσης, οι ενημερωτικές - επετειακές εκδηλώσεις σχετικά με τις αξίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ο εορτασμός της "Ημέρας της Ευρώπης" ή το βραβείο 

"Ζαχάρωφ" αποτέλεσαν επίσης δράσεις προτεραιότητας με κύριο στόχο την 

ευαισθητοποίηση των νέων, των εκπροσώπων φορέων και οργανώσεων της 

Κοινωνίας των Πολιτών, του Τύπου και των ΜΜΕ αλλά και ευρύτερα των πολιτών. 

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δημιουργία δικτύων επικοινωνίας με όλες τις 

βαθμίδες της εκπαίδευσης από το Δημοτικό έως το Πανεπιστήμιο με πλήθος 

ενημερωτικών συναντήσεων, συνεδρίων, ασκήσεων προσομοίωσης της λειτουργίας 

του ΕΚ και διαδραστικών εκδηλώσεων μέσω του διαδικτύου και των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτό το πλαίσιο πολλές εκδηλώσεις για τη νεολαία 

πραγματοποιήθηκαν στο Στέκι της Ευρώπης. Το «Στέκι της Ευρώπης» έχει 

καθιερωθεί ως χώρος υποδοχής των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων, με στόχο την 

ανάπτυξη διαλόγου για ευρωπαϊκά θέματα αλλά και την ευαισθητοποίησή τους με τις 

ευρωπαϊκές αξίες. 

Καταληκτικά, η συμμετοχή των Μελών του ΕΚ στην προβολή του θεσμικού 

ρόλου του Σώματος αλλά και του ιδίου του έργου των βουλευτών είναι καθοριστικής 

σημασίας για την επιτυχή εκτέλεση του προγραμματισμού της ΓΔ Επικοινωνίας και 

του Γραφείου μας ειδικότερα και αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ενημέρωση 

και ευαισθητοποίηση των πολιτών και ιδίως των νέων. Στις επόμενες σελίδες 
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μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό για τις κύριες δράσεις του 

Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα κατά το έτος 2016. 
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ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

Το 2016 διοργανώθηκαν συνολικά 3 Διευρυμένα Περιφερειακά Συνέδρια 

(Regional Discussion Fora) σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής στην Ελλάδα, με την υποστήριξη των Περιφερειακών και Δημοτικών 

Αρχών καθώς και των Περιφερειακών Ενώσεων του Τύπου και των ΜΜΕ. Στο 

πλαίσιο των ΔΠΣ διοργανώθηκαν ενημερωτικά σεμινάρια για τους δημοσιογράφους 

της περιφέρειας με γενικό τίτλο "Γράφοντας για την Ευρώπη-Θέματα και εργαλεία". 

Οι κύριες θεματικές των συνεδρίων αυτών, που έλαβαν χώρα στα Χανιά της 

Κρήτης , στην Καβάλα, στην Καλαμάτα και τη Σπάρτη ήταν: Η περιφερειακή 

ανάπτυξη και το επενδυτικό σχέδιο Γιούνκερ, οι νέες πολιτικές συνοχής της Ε.Ε και η 

περιφερειακή εξειδίκευση, οι πολιτικές απασχόλησης και αντιμετώπισης της 

ανεργίας, ο ρόλος των νεοφυών επιχειρήσεων, η ενέργεια και το περιβάλλον και οι 

ευρωπαϊκές αξίες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χανιά (13-14 Μαΐου 2016) 

Διήμερο περιφερειακό συνέδριο στα Χανιά Κρήτης αφιερωμένο στην Ημέρα 

της Ευρώπης με θέμα: "Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Εργαλεία-Ευκαιρίες 

Ανάπτυξης για την Κρήτη", καθώς και εκδηλώσεις για τη νεολαία διοργάνωσε το 

Γραφείο του ΕΚ στην Ελλάδα με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και της Περιφέρειας Κρήτης. 

Χανιά  
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Στις 13 Μαΐου 2016 στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων πραγματοποιήθηκε το πρώτο 

μέρος του Διευρυμένου Περιφερειακού Συνεδρίου το οποίο ήταν αφιερωμένο σε 

εκδηλώσεις για τη νεολαία και τις επιχειρήσεις και προσήλκυσε το ενδιαφέρον των 

φορέων και των πολιτών  καθώς το παρακολούθησαν περίπου 300 άτομα.   

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσώπησαν οι Ευρωβουλευτές Μανώλης 

Κεφαλογιάννης, Μαρία Σπυράκη, Μιλτιάδης Κύρκος και ο Επικεφαλής του Γραφείου 

στην Ελλάδα Λεωνίδας Αντωνακόπουλος. Επίσης με ομιλία τους συμμετείχαν ο 

Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 

Ελλάδα κ. Αργύρης Περουλάκης, ο ειδικός γραμματέας ΣΔΙΤ Νίκος Μαντζούφας, ο 

Γενικός Γραμματέας Δήμου Χανίων Δημήτρης Φραγκάκης   καθώς και οι Μανώλης 

Μηλιαράκης, Χρήστος Μυλωνάκης, Νίκος Μυρτάκης, Γιώργος Ανδρουλάκης, Έρρικα 

Χριστοδούλου, Δημήτρης Καμπουράκης. Το συνέριο προβλήθηκε από μεγάλη 

μερίδα των περιφερειακών και τοπικών ΜΜΕ, ενώ μεταδόθηκε ζωντανά μέσω 

livestreaming σε περισσότερους από 300 χρήστες του διαδικτύου. Τέλος, έλαβε 

χώρα σεμινάριο για τον Περιφερειακό Τύπο και τα ΜΜΕ της περιφέρειας Κρήτης, 

όπου συμμετείχαν περί τους 40 δημοσιογράφους. 

 

Το συνέδριο συνεχίστηκε την επόμενη ημέρα, 14 Μαΐου 2016 στην πόλη των 

Χανίων με θέμα : "Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Εργαλεία-Ευκαιρίες Ανάπτυξης για 

την Κρήτη”. Στόχος του συνεδρίου  ήταν να ενημερωθούν οι θεσμικοί φορείς και οι 

πολίτες της περιφέρειας για τις νομοθετικές αλλαγές που συντελέστηκαν πάνω στις 

πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα όσον 
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αφορά τα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ κατά τη νέα προγραμματική περίοδο και 

το επενδυτικό σχέδιο Γιούνκερ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσώπησε η 

Ευρωβουλευτής κα Μαρία Σπυράκη, ενώ στο πάνελ των ομιλητών συμμετείχαν 

ακόμα ο Επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα κ. Λεωνίδας 

Αντωνακόπουλος, ο Υπουργός Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Γιώργος 

Σταθάκης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης κ. Σταύρος Αρναουτάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης 

Χανίων κ. Απόστολος Βουλγαράκης, ο Δήμαρχος Χανίων κ. Τάσος Βαμβούκας και 

από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Μονάδας Ελλάδας-Κύπρου, ο 

κ. Γιώργος Περουλάκης.  

Η εκδήλωσή έτυχε μεγάλης προβολής από τα τοπικά ΜΜΕ και περισσότερα 

από 300 άτομα και εκπρόσωποι φορέων παρακολούθησαν την εκδήλωση.  

Καβάλα – Παναρέστι Δράμας (14-15 Οκτωβρίου 2016) 

Καβάλα 

Στις 14 Οκτωβρίου το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα σε 

 

συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα 

πραγματοποίησε ένα ακόμα Διευρυμένο Περιφερειακό Συνέδριο με θέμα: “Οι 

πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιφερειακή ανάπτυξη μέσα από την 

ενέργεια, την αειφορία και την καινοτομία: η πρόκληση για την Ανατολική Μακεδονία 
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και Θράκη”. Στόχος του συνεδρίου ήταν να ενημερωθούν οι αρχές και οι φορείς της 

πόλης καθώς και οι πολίτες της περιφέρειας για τις νέες πολιτικές της Ε.Ε σχετικά με 

την περιφερειακή ανάπτυξη το οποίο και παρακολούθησαν περίπου 250 άτομα. 

 

 Στο πάνελ συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης κ. Αγγελόπουλος, η Δήμαρχος Καβάλας κα Δήμητρα Τσανάκα, ο 

Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπέιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 

Ελλάδα κ. Αργύρης Περουλάκης και οι κ.κ. Νίκος Μαντζούφας, Θεόδωρος 

Μαρκόπουλος, Μαθιός Ρήγας και Κώστας Μάττας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

εκπροσώπησε η Ευρωβουλευτής κα Μαρία Σπύράκη  ενώ το συντονισμό της 

συζήτησης είχε ο Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 

Ελλάδα κ. Λεωνίδας Αντωνακόπουλος. 

Τις εργασίες του συνεδρίου κάλυψαν ΜΜΕ περιφερειακής αλλά και εθνικής 

εμβέλειας, ενώ υπήρξε και μεγάλος αριθμός εκπροσώπων φορέων που 

παραβρέθηκε στην εκδήλωση. Τις εκδηλώσεις παρακολούθησαν συνολικά 

περισσότερα από 300 άτομα, θεσμικοί φορείς της οικονομικής και κοινωνικής ζωής 

της περιφέρειας, πολίτες, φοιτητές, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ά και ΄Β 

βαθμού, καθώς και εκπρόσωποι της κεντρικής πολιτικής σκηνής της χώρας. 

Στο σεμινάριο για τον Περιφερειακό Τύπο και τα ΜΜΕ, που έλαβε χώρα την 

ίδια ημέρα στην Καβάλα στο Κτίριο Περιφερειακής Ενότητας, , συμμετείχαν περί τους 

40 δημοσιογράφους από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ 

ομιλητές ήταν η  Ευρωβουλευτής Μαρία Σπυράκη καθώς και ο Επικεφαλής του 

Γραφείου του ΕΚ κ. Λεωνίδας Αντωνακόπουλος και η Προϊσταμένη του Τμήματος 

Τύπου και ΜΜΕ της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα κα Κλημεντίνη 

Διακομανώλη. Συντονιστής 

του σεμιναρίου ήταν ο 

Εκπρόσωπος Τύπου του 

Γραφείου κ. Κώστας 

Τσουτσοπλίδης. 
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Παρανέστι Δράμας   

Στις 15 Οκτωβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στο Παρανέστι Δράμας δράση 

επικοινωνίας κατά την εκκίνηση των αγώνων βουνού Παρθένου Δάσους 

Παρανεστίου «Virgin Forest Trail». Ο Επικεφαλής του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα 

κ. Λεωνίδας Αντωνακόπουλος εκπροσώπησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

απευθύνοντας χαιρετισμό και απένειμε βραβεία στους νικητές. Την εκδήλωση 

υποστήριξαν οι τοπικοί φορείς όπως η Δήμαρχος Παρανεστίου κα Αλεξάνδρα 

Μαρίνα Σωτηριάδου, ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας κ. Ανάργυρος Πατακάκης και ο 

Πρόεδρος Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης κ. Σταύρος Κεχαγιόγλου, ενώ η 

συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και ιδιαίτερα των εθελοντών (άνω των 300) υπήρξε 

ενθουσιώδης και ενεργητική. Στο πλαίσιο αυτό, μοιράστηκε μεγάλη ποσότητα 

έντυπου ενημερωτικού υλικού σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  

 

Καλαμάτα-Σπάρτη (8-10 Δεκεμβρίου 2016) 

Καλαμάτα  

 

Στις 08 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα η Πανελλήνια 

Σύνοδος των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης (EIDCs) και της Ομάδας της 

Ευρώπης (Team Europe). Στη Σύνοδο συμμετείχαν με ομιλίες ο κ. Λεωνίδας 

Αντωνακόπουλος, Επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και ο κ. 

Αργύρης Περουλάκης, Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Στις 09 Δεκεμβρίου στην Καλαμάτα, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 

Ελλάδα σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, διοργάνωσαν Διευρυμένο  

Περιφερειακό Συνέδριο για τις επενδύσεις για την περιφερειακή ανάπτυξη με θέμα: 

"Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Εργαλεία-Ευκαιρίες Ανάπτυξης για την Περιφέρεια 

Πελοποννήσου". 

Το συγκεκριμένο περιφερειακό συνέδριο είχε ως στόχο να αναδείξει την στρατηγική 

επενδύσεων στην περιφέρεια και αποτέλεσε ένα σημαντικό σημείο συνάντησης και 

συζήτησης κρίσιμων θεμάτων μεταξύ των διαμορφωτών στην τοπική κοινωνία. Το εν 

λόγω συνέδριο απευθυνόταν στους πολίτες, τις Αρχές και τους φορείς της 
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Περιφέρειας Πελοποννήσου και αποτέλεσε μέρος της θεσμικής ενημερωτικής 

εκστρατείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2016. 

Ο Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα κ. 

Λεωνίδας Αντωνακόπουλος απηύθυνε χαιρετισμό, ενώ παράλληλα ήταν ο 

συντονιστής του συνεδρίου. Από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

συμμετείχε ως κεντρικός ομιλητής ο Ευρωβουλευτής κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης.  

Παράλληλα στο πάνελ συμμετείχαν ο κ. Νίκος Σέργης, Εκπρόσωπος Ειδικής 

Γραμματείας ΣΔΙΤ, ο κ. Γεώργιος Γιακουμάκης, Υπεύθυνος Έργου από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος 

Τατούλης, ο κ. Παναγιώτης Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, η κα Κωνσταντίνα 

Νικολάκου, Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου, ο κ. Σταύρος Μπένος, 

πρώην υπουργός και πρώην δήμαρχος Καλαμάτας καθώς και ο Αναπληρωτής 

Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Άρης Περουλάκης. 

Η εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν πάνω από 400 πολίτες και εκπρόσωποι 

φορέων, καλύφθηκε εκτενώς από τα περιφερειακά και τοπικά ΜΜΕ και πανελλαδικά 

από τηλεοπτικούς σταθμούς και διαδικτυακά μέσα. 

Στο σεμινάριο για τον Περιφερειακό Τύπο και τα ΜΜΕ, που έλαβε χώρα την 

ίδια ημέρα στην Καλαμάτα, συμμετείχαν πάνω από 50 δημοσιογράφοι από την 

Περιφέρεια Πελοποννήσου, ενώ ομιλητές ήταν ο  Ευρωβουλευτής Μανώλης 

Κεφαλογιάννης καθώς και ο Επικεφαλής του Γραφείου του ΕΚ Λεωνίδας 

Αντωνακόπουλος και η Προϊσταμένη του Τμήματος Τύπου και ΜΜΕ της 

Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα  Κλημεντίνη Διακομανώλη. Συντονιστής του 

σεμιναρίου ήταν ο Εκπρόσωπος Τύπου του Γραφείου  Κώστας Τσουτσοπλίδης. 

Τα Σεμινάρια για τον Τύπο και τα ΜΜΕ της Περιφέρειας 

Κύκλο Δημοσιογραφικών σεμιναρίων διοργάνωσε το Γραφείο Ενημέρωσης 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα με την υποστήριξη και συμμετοχή της 

Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο των 

Διευρυμένων Περιφερειακών Συνεδρίων που προαναφέρθηκαν, 

πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια ενημέρωσης και εκπαίδευσης δημοσιογράφων σε 

Χανιά, Καβάλα και Καλαμάτα. Στα σεμινάρια αυτά, εισηγήθηκαν Έλληνες 

ευρωβουλευτές, στελέχη των δύο Υπηρεσιών, καθώς και έγκριτοι δημοσιογράφοι. 

Οι εκδηλώσεις υπό τον γενικό τίτλο: '' Γράφοντας για την Ευρώπη - Θέματα 

και Εργαλεία'', έδωσαν την ευκαιρία στους δημοσιογράφους να ενημερωθούν 
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αφενός, για θέματα τρέχουσας ευρωπαϊκής επικαιρότητας, και, αφετέρου, για τα 

μέσα, τα εργαλεία και τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες που διατίθενται από τα 

θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή) για τη διευκόλυνση του Τύπου και των ΜΜΕ. Συνολικά περίπου 150 

δημοσιογράφοι του περιφερειακού Τύπου και των ΜΜΕ παρακολούθησαν ενεργά τα 

τρία σεμινάρια σε Χανιά (14/05/2016), Καβάλα (14/10/2016) και Καλαμάτα 

(09/12/2016) τα οποία διεξήχθησαν στο πλαίσιο των αντιστοίχων διευρυμένων 

συνεδρίων στην περιφέρεια. 

Σεμινάριο Δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες (17-19 Οκτωβρίου 2016) 

THE FUTURE OF EUROPE - SEMINAR 

Δημοσιογραφική αποστολή  20 Ελλήνων και 11 Κύπριων δημοσιογράφων 

στις Βρυξέλλες από 17 μέχρι 19 Οκτωβρίου 2016 συνδιοργάνωσαν τα Γραφεία του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και στην Κύπρο, με την ευκαιρία σεμιναρίου 

της ΓΔ Επικοινωνίας του ΕΚ για το Μέλλον της Ευρώπης. 

Το σεμινάριο, είχε ως κύριο σκοπό, τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις οι 

δημοσιογράφοι με Ευρωβουλευτές σχετικά με τα κρίσιμα ζητήματα που θα 

αντιμετωπίσει η Ε.Ε. τα επόμενα χρόνια. 

Ο  Ιωάννης Δαρμής, Επικεφαλής της Υπηρεσίας Τύπου, καλωσόρισε τους 

δημοσιογράφους και ακολούθησε η ενημέρωση του  Jaume Duch, Εκπροσώπου 

Τύπου του ΕΚ και Διευθυντή των Μέσων Ενημέρωσης. Ακολούθησε συζήτηση που 

συμμετείχαν οι Κύπριοι Ευρωβουλευτές Λευτέρης Χριστοφόρου, Νεοκλής 

Συλικιώτης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Δημήτρης Παπαδάκης, Κώστας Μαυρίδης, όπου 

ανέλυσαν τις θέσεις τους για το μέλλον της Ευρώπης στα κρίσιμα ζητήματα που 

διέρχεται.Την Τρίτη 18 Οκτωβρίου, ενημέρωση πραγματοποιήθηκε από τον 

Επικεφαλής του ΕΛΚ Manfred Weber. Ακολούθησε συζήτηση όπου συμμετείχαν οι 

Έλληνες Ευρωβουλευτές Δημήτρης Παπαδημούλης, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Εύα 

Καϊλή, Μιλτιάδης Κύρκος, Κωνσταντίνος Παπαδάκης και Νίκος Χουντής και είχαν την 

ευκαιρία να τοποθετηθούν σχετικά με τις πολιτικές που πρέπει να ακολουθηθούν 

από την ΕΕ. Στη συνέχεια οι δημοσιογράφοι στο πλαίσιο του κεντρικού σεμιναρίου, 

είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τους Ευρωβουλευτές Guy Verhofstadt 

(ALDE, BE), Elmar Brok (EPP, DE), Mercedes Bresso (S&D IT), να παρουσιάζουν 

τις θέσεις τους για μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν τη λειτουργικότητα της ΕΕ. 
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Τέλος, οι δημοσιογράφοι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και  με τον Επίτροπο 

Χρήστο Στυλιανίδη.   

Την Τετάρτη στις 19 Οκτωβρίου, το κεντρικό σεμινάριο συνεχίστηκε με 

τοποθετήσεις των Ευρωβουλευτών  Pervenche Berès (S&D, FR), Reimer Böge 

(EPP, DE) σχετικά με την κατάσταση στην Ευρωζώνη και Isabelle Thomas (S&D, 

FR) και  Jean Arthuis (ALDE, FR) σχετικά με το πλαίσιο οικονομικής πορείας της 

Ευρώπης 

.  

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με τον Έλληνα Επίτροπο Μετανάστευσης, 

Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, Δημήτρη Αβραμόπουλο που ενημέρωσε για 

ζητήματα της αρμοδιότητας του, και τον Μαργαρίτη Σχοινά, εκπρόσωπο Τύπου της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος συζήτησε με τους δημοσιογράφους για τα κρίσιμα 

θέματα που αντιμετωπίζει η Ε.Ε. Επίσης, τους δημοσιογράφους ενημέρωσε ο 

Επίτροπος Στυλιανίδης αρμόδιος για τα θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας καθώς και 

ο Υπουργός Μετανάστευσης, Γιάννης Μουζάλας, ο οποίος βρισκόταν σε αποστολή 

στις Βρυξέλλες. Την αποστολή των δημοσιογράφων συνόδευσαν ο Επικεφαλής του 

Γραφείου Λεωνίδας Αντωνακόπουλος και ο Εκπρόσωπος Τύπου Κώστας 

Τσουτσοπλίδης.  

Σεμινάριο φοιτητών δημοσιογραφίας στις Βρυξέλλες (6-8 Δεκεμβρίου 

2016 

Σεμινάριο για φοιτητές δημοσιογραφίας από το Μεταπτυχιακό τμήμα 

Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης διοργάνωσε το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η 

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Ο Κωνσταντίνος 

Τσουτσοπλίδης, Εκπρόσωπος Τύπου του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
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στην Ελλάδα, και η Κλημεντίνη Διακομανώλη, Εκπρόσωπος Τύπου της 

Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα συνόδευσαν την ομάδα 

των φοιτητών.  

Οι φοιτητές παρακολούθησαν συζήτηση για τις ΔΕΚΟ στην οποία 

συμμετείχαν ο Υπουργός  Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο Αντιπρόεδρος 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Δημήτρης Παπαδημούλης. Στη συνέχεια, οι φοιτητές 

είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν από στελέχη της ΕΕ, ειδικούς στο χώρο των 

Μέσων Ενημέρωσης για νέες τεχνολογίες, για τη διαδικτυακή παρουσία του ΕΚ, 

αλλά και για την πολιτική του ΕΚ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, οι 

ευρωβουλευτές Στέλιος Κούλογλου και Γιώργος Κύρτσος ανέλυσαν τη διαδρομή 

τους από τη δημοσιογραφία έως την ενασχόληση τους με τα κοινά στην ΕΕ. Οι 

φοιτητές είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για το διαθέσιμο οπτικοακουστικό 

υλικό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 

συνομίλησαν με τον Εκπρόσωπο Τύπου της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτη 

Σχοινά. 

 

 

Θεματικά Σεμινάρια για Δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες και στο 

Στρασβούργο 

Το Γραφείο του ΕΚ στην Ελλάδα κατά το 2016 είχε σημαντική συμμετοχή στα 

σεμινάρια που διοργανώθηκαν από τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας του ΕΚ στις 
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Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο μέσω της αποστολής 61 συνολικά εξειδικευμένων 

Ελλήνων δημοσιογράφων. Ονομαστικά τα σεμινάρια που διοργανώθηκαν είναι: 

 

1. "Terrorism: the EU's response"                 26-27/01/2017          Βρυξέλλες 

2. "Women Refugees                                      2-3/02/2016            Βρυξέλλες 

and Asylum Seekers in the EU 

3. "European Border and Coast Guard"         05/07/2016             Στρασβούργο 

4. Future of Europe                                       17-19/10/2016          Βρυξέλλες 

5. Βραβείο Lux            22-23/11/2016        Στρασβούργο 

6. Railway Package: Completing 

the single European railway area"                  6-7/12/2016            Βρυξέλλες 

7.  Young Journalists                                       6-8/12/2016            Βρυξέλλες 

  8. Βραβείο Sakharov           13-14/12/2016        Στρασβούργο 

 

Δημοσιογραφικές αποστολές στις συνόδους ολομέλειας του ΕΚ 

Συνεχίστηκε και φέτος το πρόγραμμα δημοσιογραφικών αποστολών για την 

κάλυψη των Ολομελειών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Το 

Γραφείο της Αθήνας είναι από τα πλέον δραστήρια σε αυτό τον τομέα και το 2016 

προσκλήθηκαν 150 Έλληνες δημοσιογράφοι.  

Τέλος, το Γραφείο προωθεί συστηματικά στα Ελληνικά Μέσα Μαζικής 

Επικοινωνίας (περίπου 6900 επαφές στο χώρο των ΜΜΕ και 4000 σε εκπροσώπους 

φορέων, πολλαπλασιαστές και προσωπικότητες), ανακοινώσεις Τύπου σχετικά με το 

νομοθετικό έργο και τις πολιτικές δραστηριότητες του ΕΚ καθώς και οπτικοακουστικό 

και έντυπο υλικό σχετικά με τη δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

των Ελλήνων Ευρωβουλευτών.  
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε 

Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη 2016 

Στο πλαίσιο της καθιερωμένης βράβευσης του Ευρωπαίου Πολίτη, το Γραφείο 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, διοργάνωσε εκδήλωση στις 16 

Σεπτεμβρίου 2016 για την τελετή απονομής του Βραβείου.  

Την εκδήλωση άνοιξε ο Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στην Αθήνα Λεωνίδας Αντωνακόπουλος και ακολούθησαν οι ομιλίες 

του Αντιπροέδρου του ΕΚ Δημήτρη Παπαδημούλη και των Ευρωβουλευτών 

Μιλτιάδη Κύρκου, Μανώλη Κεφαλογιάννη και Μαρίας Σπυράκη καθώς και του 

Αναπληρωτή Επικεφαλής της 

Αντιπροσωπείας της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 

Ελλάδα Άρη Περουλάκη.  

Ακολούθησαν οι 

τοποθετήσεις των εθνικών 

νικητών του βραβείου και 

συγκεκριμένα εκπροσώπων 

των οργανώσεων "Κίνηση 

Συνύπαρξης και 

Επικοινωνίας στο Αιγαίο" και 

"Θετική Φωνή" καθώς και του Διονυσίου Αρβανιτάκη, κατοίκου Κω. 

 

 

 

 

Βραβείο Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου LUX 2016 

Με δύο παράλληλες εκδηλώσεις στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, τη Δευτέρα 

10 Οκτωβρίου 2016, γιορτάστηκαν τα 10 χρόνια ύπαρξης του Βραβείου Ευρωπαϊκού 

Κινηματογράφου LUX, το οποίο απονέμει από το 2008 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
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Στην Αθήνα, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα 

διοργάνωσε εκδήλωση, σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο (IFA), με την 

προβολή της νικήτριας ταινίας του Bραβείου LUX 2015 Mustang, (γαλλο-τουρκική 

παραγωγή με σκηνοθέτρια την Deniz Gamze Ergüven). Την ίδια ημέρα η ταινία 

προβλήθηκε και στη Θεσσαλονίκη στο κινηματοθέατρο Ολύμπιον, μέλος του Δικτύου 

Europa Cinemas. Οι εκδηλώσεις υποστηρίχτηκαν επίσης από την Αντιπροσωπεία 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου. 

Στις 07-09 Νοεμβρίου 2016 το Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 

Ελλάδα, σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 

διοργάνωσε, για πέμπτη συνεχή χρονιά, ένα τριήμερο αφιερωμένο αποκλειστικά στο 

θεσμό του Βραβείου LUX. 

Στο πλαίσιο του 

57ου Φεστιβάλ 

Θεσσαλονίκης, δόθηκε 

στους 

παρευρισκόμενους η 

ευκαιρία να 

παρακολουθήσουν τις 

τρεις υποψήφιες για το 

Βραβείου LUX 2016 

ταινίες, ενώ 

πραγματοποιήθηκε και 

συνέντευξη Τύπου τη 

Δευτέρα 7 Νοεμβρίου και ώρα 12:00 στις εγκαταστάσεις του Φεστιβάλ στην αποθήκη 

Γ στο χώρο του λιμένα Θεσσαλονίκης, από τον Υπεύθυνο Διεθνούς Προγράμματος 

του Φεστιβάλ Γιώργο Κρασσακόπουλο και τον Επικεφαλής του Γραφείου 

Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ελλάδα Λεωνίδα 

Αντωνακόπουλο. Οι τρεις επικρατέστερες ταινίες για το 2016 ήταν οι «Toni 

Erdmann», της Γερμανίδας σκηνοθέτιδας Maren Ade, «Με τα μάτια ανοιχτά» (À 

peine j'ouvre les yeux) μια συμπαραγωγή Τυνησίας, Βελγίου και Γαλλίας 

σκηνοθετημένη από την Leyla Bouzid και «Εγώ ο Κολοκυθάκης»  (Ma Vie de 

Courgette) η πρώτη ταινία κινουμένων σχεδίων που διαγωνίζεται για το βραβείο LUX 

από τον Ελβετό σκηνοθέτη Claude Barras. Υπήρξε εκτενής αναφορά στα social 

media, καθώς οι θεματικές ενότητες που κάλυπταν οι εν λόγω ταινίες είναι επίκαιρες 



 

18 

αλλά και λόγω του γεγονότος ότι δόθηκε η ευκαιρία στο κοινό να ψηφίσει, 

διαδικτυακά, την προτίμησή του για τον νικητή του βραβείου. 

Φετινός νικητής του Βραβείου Lux ήταν η ταινία«Toni 

Erdmann», της Γερμανίδας σκηνοθέτιδας Maren Ade. 

 

 

 

Βραβείο Ζαχάρωφ 2016 

Το Βραβείο Ζαχάρωφ αποτελεί μια από τις 

σημαντικότερες εκδηλώσεις που διοργανώνει από το 1988, το  

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Ελευθερία της Σκέψης, επιβραβεύοντας πρόσωπα ή 

Οργανισμούς για την 

αφοσίωσή τους σε θέματα 

προάσπισης των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

ελευθεριών και ιδιαίτερα όσον 

αφορά την ελευθερία της 

σκέψης και της έκφρασης. Το 

2016 τιμήθηκαν η Νάντια 

Μουράντ και η Λαμίγια 

Χατζιμπασάρ, γυναίκες 

Γεζίντι από το Ιράκ, θύματα 

σεξουαλικής δουλείας από το Ισλαμικό Κράτος οι οποίες κατάφεραν να αποδράσουν 

και να αποκαλύψουν στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη όχι μόνο την προσωπική τους 

δραματική εμπειρία αλλά ευρύτερα την καταπίεση των Γεζίντι και τις θηριωδίες του 

Ισλαμικού Κράτους.  

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, διοργάνωσε 

εκδήλωση την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016, με ομιλητή τον αντιπρόεδρο του ΕΚ 

Δημήτρη Παπαδημούλη και τον αντιπρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων Τάσο 

Κουράκη, ενώ κλήθηκαν εκπρόσωποι φορέων και οργανώσεων που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφοι, 

φοιτητές, μαθητές καθώς και εκπρόσωποι οργανώσεων νεολαίας.  
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Το συντονισμό της εκδήλωσης είχε ο Επικεφαλής του Γραφείου του ΕΚ στην 

Ελλάδα κ. Λεωνίδας Αντωνακόπουλος. Την εκδήλωση παρακολούθησαν 

περισσότερα από 50 άτομα κυρίως εκπρόσωποι φορέων και δημοσιογράφοι. 

 

 

 Διεθνής Ημέρα της Γυναίκας 

 

Εκδήλωση για την Διεθνή Ημέρα της Γυναίκας (8 Μαρτίου) πραγματοποιήθηκε στο 

Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, την Παρασκευή 11 Μαρτίου 

2016 στις 12 μ.μ. , με θέμα: "Γυναίκα Πρόσφυγας - Αιτούσα Άσυλο". Η κεντρική 

εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γραφείου με την 

υποστήριξη της 

Αντιπροσωπείας 

της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και με 

την παρουσία 

εκπροσώπων 

αρχών, φορέων, 

πολιτικών 

κομμάτων, ΜΚΟ 

και 

δημοσιογράφων.   

Την έναρξη της συζήτησης άνοιξε ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων του ΕΚ 

στην Αθήνα Χάρης Κούντουρος με σύντομο χαιρετισμό και ακολούθως, τον 

συντονισμό της συζήτησης ανέλαβε η δημοσιογράφος Αριστοτελία Πελώνη. 

Στην συζήτηση παρευρέθηκαν επίσης ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, Δημήτρης Παπαδημούλης και ο Ευρωβουλευτής Νότης Μαριάς. 

Στις εργασίες συμμετείχαν ως κύριοι ομιλητές η Γενική Γραμματέας Ισότητας 

Φωτεινή Κούβελα, η πρώην Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και νυν 

Πρόεδρος του Ιδρύματος Κωνσταντίνος Καραμανλής Ρόδη Κράτσα, η Αντιδήμαρχος 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόνοιας και Ισότητας στο Δήμο Αθηναίων Μαρία 

Στρατηγάκη και η Προϊσταμένη του Τμήματος Τύπου και ΜΜΕ της Αντιπροσωπείας 
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της ΕΕ στην Ελλάδα Κλημεντίνη Διακομανώλη. Ακολούθησε ανοικτή συζήτηση με το 

κοινό. 

Παράλληλα, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο "Στέκι της Ευρώπης" έλαβε 

χώρα έκθεση φωτογραφίας της Γαλλίδας φωτογράφου Marie Dorigny με θέμα την 

Γυναίκα Πρόσφυγα. 

Τη συζήτηση μετέδωσε ζωντανά ο διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός 

NGradio και στη συνέχεια προχώρησε σε συνέντευξη με τους ομιλητές.  

 

Ημέρα της Ευρώπης - 9 Μαΐου 

Κάθε χρόνο, δίνεται η ευκαιρία στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς και στα Κράτη 

Μέλη της 

Ευρωπαϊκής 

Ένωσης να 

διοργανώνουν 

εκδηλώσεις προς 

ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση 

των πολιτών για τη 

διαχρονική 

σημασία και τις 

αξίες που 

εμπεριέχονται στη 

διακήρυξη της 9ης Μάιου του 1950 του  Robert Schuman για την ενωμένη Ευρώπη. 

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής στην Ελλάδα διοργάνωσαν εκδηλώσεις στο πλαίσιο του Διευρυμένου 

Περιφερειακού Συνεδρίου στις 13 και 14 Μαΐου στα Χανιά.  

Οι εκδηλώσεις για την Ημέρα της Ευρώπης υποστηρίχθηκαν από την 

Περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Χανίων και φιλοξένησαν, ως ομιλητές, 

ευρωβουλευτές, κυβερνητικά στελέχη και εμπειρογνώμονες. Μεταξύ άλλων η 

διοργάνωση συμπεριελάμβανε:   

 

 Διευρυμένο Περιφερειακό Συνέδριο ανοιχτό στους εκπροσώπους των 

παραγωγικών φορέων, τους επαγγελματίες, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους 
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πολίτες της Περιφέρειας με στόχο την ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων για τα 

χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ κατά τη νέα προγραμματική περίοδο και το 

επενδυτικό σχέδιο Γιούνκερ 

 Ενημερωτικό Σεμινάριο για τον Τύπο και τα ΜΜΕ της περιφέρειας 

Κρήτης· 

 Διαδραστικές εκδηλώσεις για τη νεολαία (Youth on the move)· 

 Παράλληλες εκδηλώσεις με την υποστήριξη και τη συμμετοχή 

διαφόρων τοπικών και περιφερειακών φορέων 

Η εκδήλωση προσέλκυσε πλήθος κόσμου από όλες τις ηλικιακές ομάδες, με 

μαζική παρουσία μαθητών Δημοτικού και Γυμνασίου, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να 

"γευθούν"  τα λεγόμενα "Σφηνάκια Γνώσης", δηλαδή σύντομες διαδραστικές 

παρουσιάσεις για επίκαιρα ευρωπαϊκά θέματα και πολιτικές, ιδιαίτερου 

ενδιαφέροντος για τους νέους. 

 

Τα "Σφηνάκια Γνώσης" προσέφεραν:  

 Ιωάννης Βλαντής, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Γενική Διεύθυνση 

Επικοινωνίας 

 Νίκος ΜΑΝΤΖΟΥΦΑΣ 

Ειδικός Γραμματέας ΣΔΙΤ 

  

Διευθυντής Επιστημονικού – Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης 

  

Εκπρόσωπος Τύπου Συλλόγου Νεανικής Επιχειρηματικότητας 

  

Start-up Europe Week - Χανιά 

 - ΚΟΥΛΟΥΡΗ 

Systemic coach & εκπαιδεύτρια 

  

Δημοσιογράφος 

 Αργύρης Περουλάκης, Αντιπροσωπεία Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 

Ελλάδα 

 Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης, Εκπρόσωπος Τύπου, Γραφείο ΕΚ στην 

Ελλάδα 
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 Η εκδήλωση μεταδόθηκε δικτυακά μέσω live streaming, και καλύφθηκε από 

τα περιφερειακά και τοπικά τηλεοπτικά Μέσα.  

 

Βραβείο Νεότητας Καρλομάγνος 2016 

Τα Ευρωπαϊκό Βραβείο Νεότητας Καρλομάγνος απονέμεται κάθε χρόνο από 

τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και τον εκπρόσωπο του 

Ιδρύματος του Διεθνούς Βραβείου Καρλομάγνος του Άαχεν, έχει ως στόχο να 

ενθαρρύνει την ανάπτυξη ευρωπαϊκής συνείδησης μεταξύ των νέων ανθρώπων, 

καθώς και 

την ενεργή 

συμμετοχή 

τους σε 

δράσεις που 

προωθούν το 

Ευρωπαϊκό 

Ιδεώδες και 

τις αξίες της 

Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.  

Τα 

μέλη του 

Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου Μ. Κύρκος και Κ. Χρυσόγονος καθώς και ο Αντωνακάκης, Επικεφαλής 

του Ινστιτούτου Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων, συμμετείχαν στην 

επιτροπή επιλογής των σχεδίων για το βραβείο από όπου και επιλέχθηκε το σχέδιο 

"Αναζητώντας τον Καρλομάγνο'' που δημιούργησαν οι μαθητές της Β΄ τάξης του 

Γενικού Λυκείου Πυργετού Λάρισας για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 

καθιερωμένο Ευρωπαϊκό διαγωνισμό "Καρλομάγνος".  

Η τελετή απονομής των βραβείων στους νικητές  έλαβε χώρα στις 03 Μαΐου 

στο Άαχεν (Γερμανία) και τα βραβεία επέδωσε ο Πρόεδρος του ΕΚ Martin Schultz. 

Το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε στο ιταλικό πρόγραμμα InteGREAT, το οποίο 

αναφερόταν στην προσφυγική κρίση και την προώθηση της ένταξης των προσφύγων  
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που δημιουργήθηκε από την ομάδα AIESEC. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν εθελοντές 

από όλο τον κόσμο, τοπικές ΜΚΟ αλλά και οι τοπικές κοινότητες, διοργανώνοντας 

εργαστήρια, ψυχαγωγικές δραστηριότητες, σεμινάρια και εκδηλώσεις. 

 

Το δεύτερο βραβείο απονεμήθηκε στους Έλληνες μαθητές από το Γενικό Λύκειο 

Πυργετού, της Λάρισας, οι οποίοι δημιούργησαν ένα παιχνίδι με ταμπλέτες, 

αφιερωμένο στον Καρλομάγνο (742-814 μ.Χ.), βασιλιά των Φράγκων τον πρώτο στη 

δυτική Ευρώπη μετά τη διάλυση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ο οποίος 

οραματίστηκε μια ενωμένη Ευρώπη.  

Τέλος, το τρίτο βραβείο απονεμήθηκε στο "Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Νεολαίας" που 

διοργανώνεται από ομάδα νέων Βρετανών με στόχο να φέρει κοντά νέους από όλη 

την Ευρώπη που ενδιαφέρονται να μοιραστούν τις ιδέες τους για το μέλλον της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΟΛΑΙΑ 

Προσομοίωση Εργασιών ΕΚ (05-06 Μαρτίου 2016) 

Ημερίδα προσομοίωσης της Συνόδου Ολομέλειας του ΕΚ διοργάνωσε η 

Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαρί στην Θεσσαλονίκη, με την υποστήριξη του 

Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα. Της άσκησης προσομοίωσης προηγήθηκε 

ενημερωτική ημερίδα προς τους μαθητές των τριών τάξεων του λυκείου με ομιλητή 

τον Επικεφαλής του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα. Στην προσομοίωση συμμετείχαν 

περί τους 120 μαθητές λυκείου οι οποίοι μοιράστηκαν ρόλους εισηγητών και αντι-

εισηγητών, εκπροσώπων πολιτικών ομάδων και κοινοβουλευτικών επιτροπών και 

ασχολήθηκαν με θέματα όπως περιβάλλον (βιολογική παραγωγή και περιορισμός 

των γενετικά 

τροποποιημένων 

προϊόντων στην ΕΕ), 

πολιτισμού και παιδείας 

(πολιτισμικές διαφορές 

των χωρών της ΕΕ στην 

αναζήτηση ενός κοινού 

Ευρωπαϊκού 

εκπαιδευτικού 

συστήματος), 

ανθρώπινα δικαιώματα, 

ισότητα των φύλων. Η διαδικασία της προσομοίωσης πραγματοποιήθηκε στο 

πλαίσιο του 11ΟΥ Kalamari-Model European Conference (KMEC), μια ενδοσχολική 

διαδικασία αγγλόφωνου 

συνεδρίου υποστηριζόμενη 

από γαλλόφωνη επιτροπή.  

Εισαγωγική ομιλία στην 

εκδήλωση απηύθυνε ο 

Επικεφαλής του Γραφείου 

Λεωνίδας Αντωνακόπουλος.  
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Δράσεις Κατάρτισης - Προσομοιώσεις 

Σειρά εκδηλώσεων διεξήχθη σε συνεργασία με τον Οργανισμό EUropa.S. H 

οργανωτική ομάδα του EUropa.S και τα μέλη του προεδρείου του Οργανισμού 

συμμετείχαν σε συνέδριο με τα στελέχη του γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα με θέμα 

«Γνωρίζοντας την Ευρώπη, Χτίζοντας την Ευρώπη του μέλλοντος» (17 Δεκεμβρίου 

2016, Θεσσαλονίκη) όπου και αναπτύχθηκαν θέματα Ευρωπαϊκής επικαιρότητας. Ο 

Επικεφαλής του Γραφείου Λ. Αντωνακόπουλος απηύθυνε ομιλία στην εκδήλωση και 

την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα εκπροσώπησε ο 

Μιχάλης Παπαγιάννης.  

Στις 16 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη η 34η Εθνική 

Συνδιάσκεψη Επιλογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδος, ένας 

οργανισμός στον οποίο συμμετέχουν 41 χώρες της Ευρώπης και έχει ως κύριο 

στόχο την προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση. Στις εργασίες 

του συνεδρίου συμμετείχαν 130 μαθητές, ηλικίας 16 με 18 ετών από Σχολεία των 

περιοχών της Μακεδονίας, της Θράκης, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας και περίπου 

70 νέοι από όλη την Ευρώπη. Το Γραφείο του ΕΚ στην Ελλάδα εκπροσώπησε ο 

Επικεφαλής Λ. Αντωνακόπουλος απευθύνοντας ομιλία. 

 

Euroscola 

Για μια ακόμη χρονιά πραγματοποιήθηκε επιτυχώς το πρόγραμμα Euroscola 

το οποίο εκτελείται στην Ελλάδα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. 

Υπολογίζεται ότι συνολικά συμμετείχαν πάνω 4500 μαθητές από όλες τις χώρες μέλη 

της ΕΕ, ενώ στην τελική φάση προκρίθηκαν 450 μαθητές από όλη την Ελλάδα. Κατά 

τις 19 Ημερίδες Euroscola που διεξήχθησαν στο Στρασβούργο εντός του 2016, 

προσφέρθηκε η δυνατότητα σε νέους ευρωπαίους να συναντηθούν, να ανταλλάξουν 

απόψεις και εμπειρίες, να μοιραστούν τους προβληματισμούς τους και κυρίως να 

ενημερωθούν για το θεσμικό ρόλο και τη λειτουργία του ΕΚ. Οι συναντήσεις αυτές 

λαμβάνουν χώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ολομέλειας του Σώματος, στο 

Στρασβούργο, και παίρνουν τη μορφή ενός "Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων".  

Οργανώνονται πολλές φορές τον χρόνο με τη συμμετοχή μαθητών Λυκείου από τα 

28 κράτη μέλη της Ένωσης, ενώ μπορούν να συμμετάσχουν και μαθητές που 

προέρχονται από υποψήφια για ένταξη κράτη.      

Μέσω της συμμετοχής στο πρόγραμμα Euroscola οι έφηβοι επιτυγχάνουν να:  
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 εξοικειωθούν με τη 

λειτουργία των 

ευρωπαϊκών θεσμών 

και ιδιαίτερα του ΕΚ 

 ευαισθητοποιηθούν  

στον ρόλο που θα 

κληθούν να παίξουν 

στη μελλοντική 

οργάνωση της 

Ευρώπης, 

 συνειδητοποιήσουν την ανάγκη προάσπισης της δημοκρατίας και των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων, 

 αποκτήσουν ένα βήμα που θα τους επιτρέψει να εκφράσουν τις προσωπικές 

τους απόψεις και να αξιοποιήσουν την επιθυμία τους για προσφορά. 

Το πρόγραμμα Euroscola γνωρίζει ιδιαίτερη επιτυχία στην Ελλάδα και 

απευθύνεται σε πάνω από 200.000 μαθητές κάθε χρόνο, υποστηριζόμενο από το 

Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα        

Teachers 4 Europe  

Το Γραφείο του ΕΚ στην Ελλάδα συμμετέχει και υποστηρίζει την πρωτοβουλία 

της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, η οποία έχει 

αναπτύξει από το 2011 ένα δίκτυο επικοινωνίας με εκπαιδευτικούς βασικής 

εκπαίδευσης και μαθητές δημοτικού. Στόχος του προγράμματος, γνωστού ως 

Teachers4Europe, είναι η επιμόρφωση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των 

εκπαιδευτικών και των μαθητών για τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον ρόλο 

των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Το δίκτυο αριθμεί πλέον πάνω από 1600 

εκπαιδευτικούς σε περισσότερα από 700 σχολεία σε όλη τη χώρα. Tο 2016 το 

πρόγραμμα, το οποίο εκτελείται με την υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας 

επεκτάθηκε στη Μέση εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώθηκαν 6 

περιφερειακές συναντήσεις και εκπαιδευτικές ημερίδες με εκπαιδευτικούς για την 

ενημέρωση και κατάρτισή τους στις εξής πόλεις: Ζάκυνθο, Πύργο Ηλείας, Ρόδο, 

Λαμία και Χαλκίδα. Ο Επικεφαλής του Γραφείου Λεωνίδας Αντωνακόπουλος 

συμμετείχε με ομιλίες, σχετικά με τον θεσμικό και νομοθετικό ρόλο στο ΕΚ, τις 
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Ευρωπαϊκές πολιτικές στην Εκπαίδευση και παρακολούθησε τις παρουσιάσεις των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.  

Σχολικοί Πρέσβεις του ΕΚ (EP School Ambassadors Programme) 

 Παράλληλα προς την προαναφερόμενη δράση το Γραφείο έθεσε σε εφαρμογή 

για το σχολικό έτος 2015-2016 την πιλοτική φάση του προγράμματος "Σχολικοί 

Πρέσβεις του ΕΚ". Το πρόγραμμα απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς και μαθητές 

του λυκείου και αποσκοπεί στην ανάπτυξη δικτύου επικοινωνίας, ενημέρωσης και 

επιμόρφωσης για το θεσμικό και πολιτικό ρόλο του ΕΚ και την συμβολή του στην 

προβολή των αξιών της αντιπροσωπευτικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και 

ευρύτερα των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με την δημοκρατική 

διακυβέρνηση. Στην πρώτη χρονιά του προγράμματος συμμετείχαν συνολικά 24 

σχολεία (12 Λύκεια από την Αττική και 11 από τη βόρειο Ελλάδα). Περίπου 100 

άτομα, καθηγητές και 

μαθητές, ολοκλήρωσαν 

επιτυχώς τις δράσεις και 

επιβεβαιώθηκαν ως 

«Καθηγητές-Πρέσβεις του 

ΕΚ» (EP Senior 

Ambassadors) και «Μαθητές 

Πρέσβεις του ΕΚ» (EP Junior 

Ambassadors) για το 2016. Στις 22 Δεκεμβρίου 2016 έλαβε χώρα τελετή επίδοσης 

των διπλωμάτων στους συμμετέχοντες καθηγητές και μαθητές από τα σχολεία της 

Αττικής. Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε συνδυασμό με την εκδήλωση για το βραβείο 

Ζαχάρωφ και τα διπλώματα απένειμαν ο Αντιπρόεδρος του ΕΚ κ. Δημήτρης 

Παπαδημούλης και ο αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Τάσος Κουράκης. 

Το πρόγραμμα συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά από τις αρχές του 2017 και θα 

καλύψει τη διετία έως και τις ευρωπαϊκές εκλογές το 2019. Έχουν σχεδιαστεί 

πολλαπλές δράσεις και επέκταση του δικτύου σε όλη τη χώρα ενώ το πρόγραμμα 

προβλέπει επιμορφωτικές ημερίδες για τους καθηγητές-Πρέσβεις και αξιολόγηση 

των δράσεων με τη συνδρομή πανεπιστημιακού φορέα. Τέλος, η εκδήλωση 

επιβράβευσης των σχολείων από τη βόρειο Ελλάδα έλαβε χώρα στις 17 

Φεβρουαρίου 2017 στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο εκδήλωσης άσκησης 

προσομοίωσης της ολομέλειας του ΕΚ που διοργάνωσαν τα Εκπαιδευτήρια 
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Μαντουλίδη με την υποστήριξη του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα. Την εκδήλωση 

τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Τάσος 

Κουράκης και ο Ευρωβουλευτής, Κώστας Χρυσόγονος οι οποίοι και απένειμαν τα 

διπλώματα επιβράβευσης στους καθηγητές και μαθητές του δικτύου. Ο Επικεφαλής 

του Γραφείου Λ. Αντωνακόπουλος χαιρέτησε την εκδήλωση και ανέπτυξε τους 

στόχους και το περιεχόμενο του προγράμματος 

Ενημερωτικές ημερίδες για φοιτητές και μαθητές 

Το Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα 

διοργάνωσε κατά το 2016, ένα μεγάλο αριθμό ενημερωτικών δράσεων για φοιτητές, 

μαθητές και καθηγητές βασικής και μέσης εκπαίδευσης.  Περισσότερες από 40 

τέτοιες συναντήσεις 

διοργανώθηκαν τόσο στην 

αίθουσα εκδηλώσεων του 

Γραφείου όσο και με 

επισκέψεις των στελεχών του 

Γραφείου στα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα.  

 Το σύνολο των 

μαθητών, φοιτητών και 

διδακτικού προσωπικού που 

συμμετείχαν στις 

ενημερώσεις ανέρχεται σε 

τουλάχιστον 4500. Πολλές από αυτές τις εκδηλώσεις καλύφθηκαν από τα ΜΜΕ και 

προβλήθηκαν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

 Η συμμετοχή των καθηγητών και μαθητών-φοιτητών είναι ενεργητική και 

ενθουσιώδεις και διασφαλίζει μια διαρκή βάση για ανάπτυξη του διαλόγου και της 

ενημέρωσης αναφορικά με τα ευρωπαϊκά ζητήματα και ιδιαίτερα το ρόλο του ΕΚ. Σε 

όλες τις εν λόγω δράσεις διανέμεται και το ανάλογο έντυπο ενημερωτικό υλικό. 

 

Ενίσχυση Ψηφιακών Δεξιοτήτων της Νεολαίας  

Το Γραφείο του  ΕΚ στην Ελλάδα συμμετείχε, με ομιλία του Επικεφαλής του 

Γραφείου κ. Λεωνίδα Αντωνακόπουλου σε εκπαιδευτική εκδήλωση που διοργάνωσε 
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η Microsoft Hellas με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα στις 29 

Νοεμβρίου 2016 στην Αθήνα, με θέμα "Digi Skills Empowerment: Connecting 

Youth with the Future". Την εκδήλωση υποστήριξαν ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας καθώς και το Πάντειο Πανεπιστήμιο. 

Συμμετείχε πλήθος νέων και διεξήχθη ενδιαφέρουσα συζήτηση σχετικά με τις 

τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων της 

νεολαίας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Επίσης Παρόμοια εκδήλωση, είχε λάβει 

χώρα στην Κατερίνη στις 15-16 Απριλίου 2016 σε συνδυασμό με σειρά εκδηλώσεων 

(Νεολαία σε Κίνηση) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με 

διοργανώτρια αρχή το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών την Αντιπροσωπεία της Ε.Ε 

στην Ελλάδα και τη συμμετοχή του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σεμινάρια για νέους δημοσιογράφους με θέμα "Κοινωνική και Οπαδική βία 

- νεολαία και ριζοσπαστικοποίηση: η Ευρωπαϊκή εμπειρία" 

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, σε συνεργασία με 

την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, διοργάνωσε σειρά 

πέντε σεμιναρίων (4 έλαβαν χώρα στο Γραφείο του ΕΚ στην Αθήνα και 1 στη 

Θεσσαλονίκη) με θέμα "Κοινωνική και Οπαδική βία - Νεολαία και 

Ριζοσπαστικοποίηση: η Ευρωπαϊκή εμπειρία". Εκτός από την προαναφερόμενη 

θεματική ενότητα, στο πλαίσιο των ίδιων σεμιναρίων συμπεριλήφθηκε ενημέρωση με 

θέμα: "Γράφοντας για την Ευρώπη: Θέματα και Εργαλεία" όπου δόθηκαν  

πληροφορίες για τα μέσα και εργαλεία που θέτουν στη διάθεση των δημοσιογράφων 

οι αρμόδιες υπηρεσίες Τύπου και Επικοινωνίας της Αντιπροσωπείας της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να διευκολύνουν το 
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έργο τους στην κάλυψη του Ευρωπαϊκού ρεπορτάζ. 

Στα πέντε σεμινάρια 

παρευρέθηκαν σπουδαστές σχολών Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ και συμμετείχαν ως 

ομιλητές πανεπιστημιακοί, εμπειρογνώμονες και στελέχη της ΕΕ, καθώς και 

αναγνωρισμένοι δημοσιογράφοι. Η συνολική προσέλευση ξεπέρασε τα 350 άτομα 

και οι σπουδαστές δημοσιογραφίας προέρχονταν από τουλάχιστον 10 διαφορετικά 

μορφωτικά ιδρύματα και πανεπιστήμια, δημόσια και ιδιωτικά. 
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ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Προεδρία Ολλανδίας στο Συμβούλιο της ΕΕ (14 Ιανουαρίου 2016) 

Εκδήλωση-συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του προγράμματος και 

των προτεραιοτήτων της Προεδρία της Ολλανδίας στο Συμβούλιο της Ε.Ε,  το πρώτο 

εξάμηνο του 2016, έλαβε χώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γραφείου του ΕΚ 

στην Ελλάδα με τη συμμετοχή της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

στην Ελλάδα. Παρευρέθηκαν συνολικά 70 άτομα, μεταξύ των οποίων, Πρέσβεις και 

μέλη του διπλωματικού Σώματος, δημοσιογράφοι και εκπρόσωποι διαφόρων 

φορέων. 

 Ο Πρέσβης της Ολλανδίας στην Αθήνα, ανακοίνωσε τους βασικούς στόχους 

της Ολλανδικής προεδρίας με προτεραιότητα στην απασχόληση, την ανάπτυξη και 

ανταγωνιστικότητα, την οικονομική και νομισματική ένωση, τις χρηματοπιστωτικές 

υπηρεσίες, τις κοινωνικές υποθέσεις, την περιφερειακή πολιτική, την ενεργειακή 

ένωση, το κλίμα και τις μεταφορές καθώς και την ΕΕ ως ισχυρό παγκόσμιο 

παράγοντα. Επίσης αναφέρθηκε στα θέματα ελευθερίας, δικαιοσύνης, ασφάλειας και 

καταπολέμησης της τρομοκρατίας. 

Παρουσίαση Προγράμματος Δράσης του Γραφείου (29 Ιανουαρίου 2016) 

Στην καθιερωμένη εκδήλωση του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

στην Ελλάδα για το νέο έτος, προς τιμήν όλων των συνεργαζομένων φορέων και 

προσωπικοτήτων, ο Επικεφαλής του Γραφείου, εκτός από τις ευχές προς τους 

προσκεκλημένους, παρουσίασε το πρόγραμμα δράσεων για το 2016. Συμμετείχαν 

περισσότερα από 300 άτομα, ενώ την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους 

Αντιπρόεδροι της Βουλής 

των Ελλήνων, Υπουργοί, 
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Ευρωβουλευτές και Βουλευτές, δημοσιογράφοι, πανεπιστημιακοί, μέλη του 

διπλωματικού Σώματος και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου. 

 

Κέντρα Ευρωπαϊκής 

Πληροφόρησης- Europe 

Direct 

Δύο ενημερωτικές Ημερίδες με 

συμμετοχή των υπευθύνων και 

στελεχών των Κέντρων 

Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης 

που λειτουργούν στην Ελλάδα, 

διοργανώθηκαν από την  

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τη συμμετοχή και του Γραφείου του 

ΕΚ στην Ελλάδα. Στις συνεδρίες που έλαβαν χώρα στην Αθήνα (Μάιος 2016 και 

Σεπτέμβριος 2016) εξετάστηκαν τα ζητήματα και οι ανάγκες των Κέντρων, καθώς και 

οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην προσπάθεια τους για την ενημέρωση των 

πολιτών σε θέματα Ε.Ε. Η συζήτηση κάλυψε θέματα ευρωπαϊκής επικαιρότητας σε 

πολλούς τομείς. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Εκπροσώπησαν ο Επικεφαλής του 

Γραφείου στην Ελλάδα Λεωνίδας Αντωνακόπουλος και ο Χάρης Κούντουρος, 

Υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας του Γραφείου. 

 

 

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου (Safer Ιnternet - 09 Φεβρουαρίου 2016) 

Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία / εκδήλωση για την καταπολέμηση του 

διαδικτυακού εκφοβισμού "cyberbullying" και την προσπάθεια για ένα πιο ασφαλές 

διαδίκτυο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 09 Φεβρουαρίου 2016 από το 

"Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου" με την υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στην Ελλάδα. Στην εκδήλωση συμμετείχαν πάνω από 80 άτομα από 

Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας καθώς και από τη Γ.Γ Επικοινωνίας και 

Ενημέρωσης, οι οποίοι στις παρεμβάσεις τους τόνισαν τη σημασία της εκπαίδευσης 

ως το κλειδί για την πρόληψη και την καταπολέμηση του διαδικτυακού εκφοβισμού, 

την προβολή των αξιών και προσπαθειών για ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο και 
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ιδιαιτέρα για την προστασία των νέων και των παιδιών. Μεταξύ των ομιλητών 

παρευρέθηκαν η Βερόνικα Σαμαρά, συντονίστρια του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς 

Διαδικτύου, ο Διονύσης Κολοκοτσάς, διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων Google και ο 

Αγησίλαος Κονιδάρης, καθηγητής του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.  

Από το Γραφείο του ΕΚ στην Ελλάδα συμμετείχαν ο Επικεφαλής Λεωνίδας 

Αντωνακόπουλος και ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων Χάρης Κούντουρος. 

 

Επίσκεψη Εργασίας αντιπροσωπείας της Επιτροπής Οικονομικών και 

Νομισματικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Συνταγματικών 

Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα (30-31 Μαρτίου, 

30 Μαρτίου- 01 Απριλίου 2016) 

Στις 30-31 Μαρτίου 2016, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη εργασίας 

αντιπροσωπείας της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα για να συζητήσει με Έλληνες αξιωματούχους 

τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην παρακολούθηση του ελληνικού 

προγράμματος. Η δεκαμελής αντιπροσωπεία του ΕΚ με επικεφαλής τον πρόεδρο 

της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων Roberto Gualtieri  

συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα , τον Υπουργό Εργασίας Ευκλείδη 

Τσακαλώτο, τους υπουργούς Σταθάκη, Ράνια Αντωνοπούλου, Αναστάσιο 

Πετρόπουλο και άλλους αξιωματούχους. Στην αντιπροσωπεία του ΕΚ συμμετείχαν οι 

Ευρωβουλευτές Burkhard Balz, Danuta Hübner, Ingeborg Gräßle, Γεώργις Κύρτσος, 

Pervenche Berès, Udo Bullmann, Roberto Gualtieri, ¨Ευα Καϊλή, Νότης Μαρίας, 

Jean Arthuis, Δημήτρης Παπαδημούλης, Ernest Urtasun. Στις 30/03/2015 

πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Ν. Δημοκρατίας Κυριάκο 

Μητσοτάκη και τους αρμόδιους κοινωνικούς φορείς (ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕ, 

ΣΕΒ,ΕΣΕΕ,ΣΕΤΕ,ΕΣΚ) στο χώρο του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην 

Ελλάδα και συμμετείχαν σε κοινή συνεδρίαση των επιτροπών Κοινωνικών και 

Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Οικονομικών Υποθέσεων της  Βουλής των Ελλήνων. Την 

Πέμπτη 31/03 ακολούθησε Συνέντευξη Τύπου στην αίθουσα εκδηλώσεων του 

Γραφείου του ΕΚ.  

Στις 30 Μαρτίου, επίσκεψη εργασίας στην Αθήνα πραγματοποίησε και η 

αντιπροσωπεία της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων του ΕΚ, τα μέλη της 

οποίας συναντήθηκαν μεταξύ άλλων με τον Αντιπρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, 
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Τάσο Κουράκη, τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Ιωάννη Δραγασάκη, τον 

Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Ξυδάκη καθώς και με εκπροσώπους του 

ακαδημαϊκού χώρου. Την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων συνέθεταν οι 

Danuta Hübner, György Schöpflin, David Mc Allister, Ramon Jauregui, Pedro Silva 

Pereira, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Helmut Scholz. Τα μέλη της Αντιπροσωπείας 

παρέμειναν στην Αθήνα μέχρι την  01 Απριλίου του 2016.  

 

Απονομή Δημοσιογραφικών βραβείων «Κωνσταντίνος Καλλιγάς»(20 

Απριλίου 2016) 

Στο Γραφείο του ΕΚ στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε η απονομή των 

δημοσιογραφικών βραβείων «Κωνσταντίνος Καλλιγάς» από το ελληνικό τμήμα της 

Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων στις 20 Απριλίου του 2016. 

Ανάμεσα στους βραβευθέντες 

ήταν ο διευθυντής της Εφημερίδας των Συντακτών Νικόλας Βουλέλης, η 

παρουσιάστρια της “Κάρτας μέλους” στην τηλεόραση της Βουλής Ματρώνη 

Δικαιάκου, ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, ο υπεύθυνος διεθνών θεμάτων στα Νέα, και οι 

δημοσιογράφοι Μιχάλης Μητσός, και ο Κωνσταντίνος Τσίγκας. Τιμητικές διακρίσεις 

έλαβαν οι  Λεωνίδας-Φοίβος Κόσκος, Ευάγγελος Παπαλιός από τον Όμιλο Direction, 

Γιώργος Κουρμούσης, συγγραφέας και αρθρογράφος, Βασίλης Παπαδάκης, 

αρθρογράφος και Σαράντης Μιχαλόπουλος, δημοσιογράφος της EurActiv.gr. Το 

ευρωπαϊκό βραβείο της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων απενεμήθη στον 

αρχισυντάκτη του European Business Review, Peter Kramer. Η βράβευση έλαβε 

χώρα παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου και το 

παρών έδωσαν ο πρώην Πρωθυπουργός Παναγιώτης Πικραμμένος, ο βουλευτής 

του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Βαρεμένος εκπροσωπώντας το προεδρείο της Βουλής, οι 

επικεφαλής των γραφείων του Ευρωκοινοβουλίου και της Αντιπροσωπείας της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, κ.κ. Λεωνίδας Αντωνακόπουλος και Πάνος 
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Καρβούνης, αντιστοίχως καθώς και εκπρόσωποι των πολιτικού, ακαδημαϊκού και 

δημοσιογραφικού κόσμου.  

Επίσκεψη εργασίας αντιπροσωπείας της Επιτροπής Απασχόλησης και 

Κοινωνικών Δικαιωμάτων και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, 

Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στην Αθήνα (19-20 Μαΐου και 18-20 Μαΐου 2016) 

 

Στις 19-20 Μαΐου και στις 18-20 Μαΐου αντιπροσωπεία της Επιτροπής 

Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων και αντιπροσωπεία της Επιτροπής 

Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του ΕΚ, 

πραγματοποίησαν επίσκεψη στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Λέσβο για θέματα 

εργασίας και 

μεταναστευτικού-

προσφυγικού αντιστοίχως. Οι 

Ευρωβουλευτές της 

Επιτροπής Απασχόλησης και 

Κοινωνικών Δικαιωμάτων 

συναντήθηκε με τους 

υπουργούς ς της κυβέρνησης 

Γιώργο Κατρούγκαλο, Ράνια 

Αντωνοπούλου και Τάσο 

Πετρόπουλο καθώς και με τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Ιωάννη Δραγασάκη. 

Στη συνέχεια συναντήθηκαν με την επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής 

των Ελλήνων καθώς και με τους αρμόδιους κοινωνικούς φορείς (ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕ, 

ΣΕΒ,ΕΣΕΕ,ΣΕΤΕ,ΕΣΚ).  

Στις 18 Μαΐου 2016 η οκταμελής αντιπροσωπεία της Επιτροπής Πολιτικών 

Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του ΕΚ επισκέφτηκε την 

περιοχή της Ειδομένης και πραγματοποίησε συναντήσεις με τοπικούς φορείς και Μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του προσφυγικού-

μεταναστευτικού. Στη συνέχεια οι Ευρωβουλευτές αναχώρησαν για τη Λέσβο, όπου 

πραγματοποίησαν επίσκεψη στο hotspot της Μόρια και συναντήθηκαν με τους 

τοπικούς φορείς, και εκπροσώπους διεθνών οργανισμών και ΜΚΟ στο νησί. 
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Ετήσιο Αναπτυξιακό Συνέδριο  (11 Ιουνίου 2016) 

Στις 11 Ιουνίου 2016 διοργανώθηκε από την Εφημερίδα Πελοπόννησος το 

ετήσιο Αναπτυξιακό Συνέδριο στην Πάτρα στο οποίο περιλαμβανόταν η θεματική 

«Χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς-ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία». 

Ο επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, κ. 

Λεωνίδας Αντωνακόπουλος συμμετείχε με ομιλία του κατά την πρώτη ημέρα του 

συνεδρίου. Μεταξύ των ομιλητών παρευρέθηκαν ο κ. Άρης Περουλάκης 

Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. 

Νίκος Μαντζούφας, Ειδικός Γραμματέας ΣΔΙΤ, ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας 

καθώς και αρκετοί επιχειρηματίες και εκπρόσωποι οικονομικών και κοινωνικών 

φορέων στην περιοχή. 

Συνέδριο e-Business and Social Media World (29 Ιουνίου 2016) 

Το 5ο Συνέδριο «e-Business and Social Media World» πραγματοποιήθηκε 

στις 29 Ιουνίου 2016 με την υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στην Αθήνα, με γενικό θέμα «Convert & Monetize: The Pro Era». 

Πρόκειται για το μεγαλύτερο συνέδριο στο χώρο των Social Media, του e–Business 

και του Marketing, το οποίο έχει καθιερωθεί ως η ετήσια συνάντηση τόσο των 

στελεχών της συγκεκριμένης 

αγοράς, όσο και των 

εταιρειών που 

χρησιμοποιούν τις 

εξειδικευμένες υπηρεσίες και 

τα σύγχρονα εργαλεία της 

τεχνολογίας Στο Συνέδριο 

συμμετείχαν εκπρόσωποι του 

επιχειρηματικού κόσμου και 

στελέχη από τους χώρους 

του ηλεκτρονικού εμπορίου, 

της διαφήμισης, marketing, 

των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης, PR & 
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επικοινωνίας, μεταφορών, logistics, τραπεζών, ICT, θεσμικοί αλλά και νομικοί οι 

οποίοι συζήτησαν τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις ως προς την αναζήτηση του 

επόμενου βήματος για την αγορά. Παρουσιάστηκαν επίσης οι νέες προσεγγίσεις 

αναφορικά με τη σημασία του περιεχομένου ως παράγοντα επιτυχίας, οι τάσεις που 

επικρατούν στο Marketing (Programmatic, Social Media, Mobile, SMS & e-mail, 

SEO, Affiliate κ.α.), καθώς και τα σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης. Το Γραφείο του ΕΚ 

στην Ελλάδα εκπροσώπησε ο Επικεφαλής, Λεωνίδας Αντωνακόπουλος.  

Προεδρία Σλοβακίας στο Συμβούλιο της ΕΕ (01 Ιουλίου 2016) 

 Εκδήλωση-συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του προγράμματος και των 

προτεραιοτήτων της Προεδρία της Σλοβακίας στο Συμβούλιο της Ε.Ε,  το δεύτερο 

εξάμηνο του 2016, 

έλαβε χώρα στην 

αίθουσα εκδηλώσεων 

του Γραφείου του ΕΚ 

στην Ελλάδα με τη 

συμμετοχή της 

Αντιπροσωπείας της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

στην Ελλάδα. 

Παρευρέθηκαν περίπου 

100 άτομα, μεταξύ των 

οποίων, Πρέσβεις και 

μέλη του διπλωματικού Σώματος, δημοσιογράφοι και εκπρόσωποι διαφόρων 

φορέων.  

 Ο Πρέσβης της Σλοβακίας στην Αθήνα, ανακοίνωσε τους βασικούς άξονες 

του προγράμματος της Σλοβακικής Προεδρίας: οικονομική ανάπτυξη, ολοκλήρωση 

Ενιαίας Αγοράς, βιώσιμη Πολιτική Μετανάστευσης και Ασύλου και, τέλος, μια πιο 

ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση στον διεθνή χώρο. Την εκδήλωση προλόγισαν ο 

Επικεφαλής του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα, Λεωνίδας Αντωνακόπουλος, ο 

οποίος αναφέρθηκε στα τρέχοντα γεγονότα και προκλήσεις τις οποίες καλείται να 

αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά συνέπεια η Σλοβακική Προεδρία και ο 

Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα Πάνος 
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Καρβούνης. Τέλος, εκπρόσωπος της πρεσβείας της Ολλανδίας, έκανε σύντομο 

απολογισμό της προεδρίας της χώρας του κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016. 

Εκδήλωση του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας (Καστελόριζο, 1η 

Οκτωβρίου 2016) 

Το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα 

καθώς και με τη συνεργασία του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Ρόδου, 

διοργάνωσαν την 1η Οκτωβρίου εκδήλωση για τα Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά 

εργαλεία, την καινοτομία και τις ευκαιρίες εργασίας, η οποία έλαβε χώρα στο ακριτικό 

Καστελόριζο. Στην εκδήλωση συμμετείχαν με ομιλίες εκπρόσωποι τοπικών φορέων, 

μέλη του ΕΣΥΝ. Ο Επικεφαλής του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα, Λεωνίδας 

Αντωνακόπουλος και ο αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα ¨Αρης Περουλάκης απηύθυναν ομιλία και 

ανέπτυξαν διάλογο με τους συμμετέχοντες.  

 

 

Επίσκεψη εργασίας αντιπροσωπειών της Επιτροπής Νομικών 

Υποθέσεων και της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (19-20 Σεπτεμβρίου 2016) 

 

Στις 18-20 Οκτωβρίου 2016 αντιπροσωπείες των Επιτροπών Νομικών 

Υποθέσεων και  Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

πραγματοποίησαν επίσκεψη σε Χαλκίδα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη αντιστοίχως. 

Σκοπός της επίσκεψης αντιπροσωπείας της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων ήταν 

να συναντηθούν με αξιωματούχους και να συζητήσουν θέματα σχετικά με το 

Ελληνικό σύστημα δικαίου στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης, το νέο Κώδικα 

Πολιτικής Δικονομίας καθώς και τον εκσυγχρονισμό του Ελληνικού κτηματολογίου. 

Και τις τρεις μέρες της παραμονής τους, η τριμελής αντιπροσωπεία Νομικών 

Υποθέσεων ήρθε σε επαφή με νομικούς, ακαδημαϊκούς, τον Υπουργό Δικαιοσύνης 

καθώς και την Επικεφαλής του Εθνικού Κτηματολογίου και χαρτογράφησης. 

Αντίστοιχα η αντιπροσωπεία της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του ΕΚ 

συναντήθηκε με τους αρμόδιους φορείς της πόλης της Θεσσαλονίκης σχετικά με 
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μεγάλα έργα υποδομής όπως το μετρό, το θαλάσσιο μέτωπο και το αεροδρόμιο. 

 

Η αντιπροσωπεία της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, αποτελείτο από 

11 μέλη υπό την πρόεδρο την Iskra Mihaylova και συνάντησε μεταξύ άλλων, τον 

Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπουτάρη, την περιφερειάρχη Αττικής, Ρένα 

Δούρου, καθώς και τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Ιωάννη Δραγασάκη και τους 

υπουργούς  Γιώργο Σταθάκη και Αλέξη Χαρίτση.  
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Πανευρωπαϊκό Συνέδριο «Χτίζοντας Υγιείς Σχέσεις ανάμεσα στα Δύο 

Φύλα» (Αθήνα 22 Σεπτεμβρίου 2016) 

Με αφορμή το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ευαισθητοποίηση για την Ισότητα των 

Φύλων ενάντια στη Βία μεταξύ Ερωτικών Συντρόφων ΙΙ» το Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά 

της Βίας σε συνδυασμό με το Χαμόγελο του Παιδιού διοργάνωσαν Συνέδριο με θέμα 

«Χτίζοντας Υγιείς Σχέσεις ανάμεσα στα Δύο Φύλα» στην Αθήνα στις 22 Σεπτεμβρίου 

2016. Στόχος του συνεδρίου ήταν η προαγωγή της δημιουργίας υγιών και ισότιμων 

σχέσεων ανάμεσα στα δύο φύλα και της ανάπτυξης μηδενικής ανοχής στη βία μέσα 

από ευαισθητοποίηση των εφήβων, η οποία πραγματοποιείται αποκλειστικά με 

μεθόδους βιωματικής και ενεργητικής μάθησης. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου 

δημιουργήθηκαν Ομάδες Εργασίας Εμπειρογνωμόνων, ειδικών στον τομέα της 

πρόληψης και της 

καταπολέμησης 

της ΒΕΣ και της 

έμφυλης βίας σε 

έφηβους/-ες από 

36 Κράτη-Μέλη και 

υποψήφια προς 

ένταξη Κράτη. Ο 

επικεφαλής του 

Γραφείου του ΕΚ 

στην Ελλάδα κ. Λεωνίδας Αντωνακόπουλος παρευρέθηκε στο συνέδριο όπου και 

απηύθυνε χαιρετισμό.  

Αντιπροσωπεία της Επιτροπής του ΕΚ για τα Δικαιώματα των Γυναικών 

και Ισότητας των Φύλων (03-04 Νοεμβρίου 2016) 

Στις 03-04 Νοεμβρίου 2016 αντιπροσωπεία της Επιτροπής του ΕΚ για τα 

Δικαιώματα των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων πραγματοποίησε επίσκεψη 

εργασίας στην Αθήνα και είχε σειρά επαφών με τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές καθώς 

και με εκπροσώπους ΜΚΟ για τις συνθήκες υποδοχής και φιλοξενίας, ιδιαίτερα των 

γυναικών και ανηλίκων προσφύγων-μεταναστών. Οι Ευρωβουλευτές επισκέφτηκαν 

εγκαταστάσεις υποδοχής στο Ελληνικό, στον Ελαιώνα και τον Σκαραμαγκά. 

Επικεφαλής της ομάδας των ευρωβουλευτών ήταν η κ. Constance LE GRIP ενώ η 
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αντιπροσωπεία παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στις 04 Νοεμβρίου στο Γραφείο του 

ΕΚ στην Αθήνα σε συνέχεια συναντήσεων που είχε με στελέχη του δήμου Αθηναίων 

και εκπροσώπους ΜΚΟ. 
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ΤΟ ΣΤΕΚΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

Ο νέος αυτός χώρος υποδοχής και διαλόγου λειτουργεί ήδη ένα χρόνο στις 

εγκαταστάσεις του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα και την 

ευθύνη και διαχείρισή του έχουν από κοινού και τα δύο θεσμικά όργανα της ΕΕ στην 

Ελλάδα. 

Το "Στέκι της Ευρώπης" (EUROPEAN PUBLIC SPACE) όπως λέγεται, είναι 

ένας χώρος που φιλοξενεί πρωτοβουλίες και δράσεις ενεργών πολιτών και φορέων 

με σκοπό την ανάπτυξη διαλόγου για το μέλλον της Ευρώπης. Στόχος του όλου 

εγχειρήματος είναι να δοθεί ο απαραίτητος χώρος, χρόνος και τα μέσα, σε νέους 

πολίτες και φορείς ώστε να 

συζητήσουν επίκαιρα 

Ευρωπαϊκά ζητήματα που 

τους απασχολούν και που 

επηρεάζουν την 

καθημερινότητά τους με 

τρόπο οποίος θα συμβάλει 

στην ενίσχυση των 

Ευρωπαϊκών αξιών. Εντός 

του 2016 

πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον 40 εκδηλώσεις-επισκέψεις στο "Στέκι της 

Ευρώπης" συμπεριλαμβανομένων δράσεων ενημέρωσης και διαλόγου, εκπομπών 

διαδικτυακών ραδιοφωνικών σταθμών με συμμετοχή Ευρωβουλευτών καθώς και 

Επιτρόπων και στελεχών της ΕΕ. 
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ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  

Το Γραφείο μας δραστηριοποιείται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω των 

επίσημων λογαριασμών σε Facebook, Twitter & Instagram. Μπορείτε να 

επισκεφθείτε και να ενημερωθείτε στις ακόλουθες διευθύνσεις.  

 

   https://www.facebook.com/EPHellas  

 

 https://twitter.com/EP_Hellas  

 

   http://instagram.com/ephellas#  

 

Μπορείτε επίσης να παρακολουθείτε το κανάλι μας στο Youtube το οποίο 

ανανεώνεται με ενημερωτικά video σχετικά με βασικές πολιτικές του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, όπως και με δράσεις που λαμβάνουν χώρα στο Γραφείο.  

 

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

 

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  

https://www.facebook.com/EPHellas
https://twitter.com/EP_Hellas
http://instagram.com/ephellas
https://www.youtube.com/user/europarlgr
mailto:epathinai@ep.europa.eu

