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Οι πολίτες ζητούν τολμηρές αλλαγές για το Μέλλον
της Ευρώπης
Δέσμη 49 προτάσεων με περισσότερα από 300 μέτρα που αγγίζουν εννέα τομείς της κοινωνικής, πολιτικής και οι-
κονομικής ζωής στην Ευρώπη περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης, που 
ολοκλήρωσε με πανηγυρικό χαρακτήρα τις εργασίες της στις 9 Μαΐου, Ημέρα της Ευρώπης. Στην τελετή λήξης στο 
Στρασβούργο, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Roberta Metsola, ο πρόεδρος Emmanuel Macron εξ ονόμα-
τος της Γαλλικής Προεδρίας του Συμβουλίου και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen παρέ-
λαβαν από τους συμπροέδρους της Εκτελεστικής Επιτροπής της Διάσκεψης την έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματά 
της. «Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και καμία πρόταση για μεταρρύθμιση δεν 
θα πρέπει να αποκλειστεί εξ αρχής. Πρέπει να μη φοβηθούμε να απελευθερώσουμε τη δύναμη που έχει η Ευρώπη 
να αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων προς το καλύτερο», υπογράμμισε η πρόεδρος Metsola. Τα τρία θεσμικά όργανα θα 
εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο θα δοθεί αποτελεσματική συνέχεια στις προτάσεις και το φθινόπωρο θα πραγμα-
τοποιηθεί εκδήλωση για την ενημέρωση των πολιτών για τον τρόπο με τον οποίο τα θεσμικά όργανα θα ανταποκρι-
θούν στη δέσμευσή τους.

9 Μαΐου: Μια ημέρα της Ευρώπης με το βλέμμα
στην Ουκρανία
Ήταν 9 Μαΐου 1950 όταν ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ρομπέρ Σουμάν παρουσίασε την πρότασή του για μια Ευ-
ρώπη συνεργασίας, αλληλεγγύης και ανάπτυξης στην οποία κάθε διαφορά θα λύνεται ειρηνικά με διάλογο και κα-
τανόηση. Εβδομήντα χρόνια αργότερα, και μετά από δύο χρόνια στη σκιά του κορονοϊού, τα θεσμικά όργανα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσά τους και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, άνοιξαν και πάλι τις πόρτες τους στους πολίτες, 
και φωταγωγήθηκαν στα χρώματα της Ουκρανίας, σε ένδειξη συμπαράστασης στον αγώνα του ουκρανικού λαού. 
Εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν από το Ταλίν έως τη Λευκωσία. Όπως υπογράμμισε η Roberta Metsola σε ομιλία της 
στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας «η Ευρώπη τιμά τις διαφορές και αυτό είναι το στοιχείο που μας κάνει 
μοναδικούς, μας κάνει Ευρωπαίους». 

Highlights

Tην εβδομάδα που πέρασε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ισχυρότερη προστασία από την έμφυλη βία στον κυ-
βερνοχώρο ζητούν οι ευρωβουλευτές

Ισχυρότερα μέτρα για την αντιμετώπιση της έμφυλης 
βίας στο διαδίκτυο και την προστασία των θυμάτων 
ζήτησαν οι ευρωβουλευτές της επιτροπής Δικαιωμά-
των των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (FEMM) και 
της επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών (LIBE). Κατά τη δι-
άρκεια ακρόασης στην οποία μετείχαν μεταξύ άλλων η 
επίτροπος για θέματα ισότητας Helena Dalli και η Καλ-
λιόπη Μιγγείρου επικεφαλής του Τμήματος του UN 
Women για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, 
υπογραμμίστηκε η σημασία της ποινικοποίησης πράξε-
ων ψηφιακής βίας εναντίον γυναικών με βάση τη Σύμ-
βαση της Κωνσταντινούπολης. Τα κράτη μέλη, τόνισαν 
οι ευρωβουλευτές, οφείλουν να συνεργάζονται μεταξύ 
τους και με τρίτους φορείς, όπως οι εταιρείες λειτουργί-
ας μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Επιπλέον τόνισαν την 
ανάγκη καλύτερης εκπαίδευσης των υπηρεσιών δημό-
σιας ασφαλείας και των υπηρεσιών υποστήριξης για την 
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της έμφυλης βίας 
στον κυβερνοχώρο. 
Δείτε περισσότερα: Μελέτη του ΕΚ για την αντιμετώπιση 
της έμφυλης βίας: Βία στον κυβερνοχώρο

Στην επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ο Φινλανδός 
υπουργός Εξωτερικών

Οι ευρωβουλευτές της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσε-
ων (AFET) αντάλλαξαν την Πέμπτη 12 Μαΐου απόψεις με 
τον Φινλανδό υπουργό Εξωτερικών Pekka Haavisto σχε-
τικά με την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφα-
λείας της χώρας του, στον απόηχο του πολέμου στην 
Ουκρανία. Η συνεδρίαση της επιτροπής συνέπεσε χρο-
νικά με τις δημόσιες δηλώσεις της ηγεσίας της Φινλανδί-
ας σχετικά με την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ. Κατά τη 
διάρκεια της συνεδρίασης τα μέλη της επιτροπής ψήφι-
σαν τη σύσταση σχετικά με την εξωτερική πολιτική, την 
πολιτική ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ μετά τη ρωσική 
εισβολή στην Ουκρανία. Ψήφισαν επίσης επί σχεδίου 
εκθέσεων για το Μαυροβούνιο και την Τουρκία και επί 
γνωμοδότησης για τη μελλοντική ευρωπαϊκή χρηματο-
δοτική αρχιτεκτονική για την ανάπτυξη.

Πρεμιέρα για την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Εται-
ρικής Σχέσης ΕΕ-ΗΒ

Με ομιλία της προέδρου του ΕΚ Roberta Metsola ξεκί-
νησαν οι εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης 
Εταιρικής Σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ηνωμένου Βασι-
λείου. «Γνωριζόμαστε ήδη πολύ καλά και αυτό είναι υπέ-
ροχο γιατί θα επιτρέψει σε αυτή τη Συνέλευση να ξεκινή-
σει δυναμικά και θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε 
από κοινού ως σύμμαχοι, μια απειλή για τις ευρωπαϊ-
κές αξίες που προέκυψε από την παράνομη στρατιωτική 
εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία», τόνισε η πρόεδρος 
Metsola.  Ευρωπαϊκό και το Βρετανικό Κοινοβούλιο εκ-
προσωπούνται στη Συνέλευση με 35 μέλη συνολικά, με 
την ατζέντα των εργασιών να περιλαμβάνει θέματα σχε-
τικά με την ενέργεια και τον πόλεμο στην Ουκρανία.  

Ένα μεγάλο βήμα για οχήματα μηδενικών ρύπων

Η επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφά-
λειας των Τροφίμων (ENVI) ενέκρινε με ισχυρή πλειοψη-
φία τις προτάσεις για αναθεώρηση των κανόνων σχετικά με 
τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από επιβατηγά 
οχήματα και ελαφρά φορτηγά. Οι προτεινόμενες αλλαγές 
στο υφιστάμενο πλαίσιο ενθαρρύνουν την παραγωγή οχη-
μάτων μηδενικών και χαμηλού επιπέδου εκπομπών CO2, 
επεσήμανε ο εισηγητής Jan Huitema. «Δημιουργούμε δια-

φάνεια για την αυτοκινητοβιομηχανία και τονώνουμε την 
καινοτομία και τις επενδύσεις για τους κατασκευαστές. 
Επιπλέον, η αγορά και η οδήγηση αυτοκινήτων με μηδενι-
κές εκπομπές ρύπων θα γίνει φθηνότερη για τους κατανα-
λωτές», πρόσθεσε για να υπογραμμίσει πως ο νέος κανονι-
σμός «καθιστά τη βιώσιμη οδήγηση προσιτή σε όλους!». 
Επόμενο βήμα, η έγκριση της σχετικής έκθεσης από την 
ολομέλεια στην προσεχή ολομέλεια του Ιουνίου, ώστε να 
το ΕΚ να υιοθετήσει τη διαπραγματευτική του θέση με τις 
κυβερνήσεις των κρατών μελών.

Η Τουρκία απομακρύνεται σταθερά από τις 
ευρωπαϊκές αξίες

Παρά τις επανειλημμένες δηλώσεις σχετικά με τον στό-
χο της προσχώρησης στην ΕΕ, η Τουρκία τα τελευταία 
δύο χρόνια οπισθοδρομεί όσον αφορά τις σχετικές δε-
σμεύσεις της, τονίζει η επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 
(AFET). Οι ευρωβουλευτές εκφράζουν μεν την ικανοποί-
ησή τους για τους πρόσφατους διαλόγους υψηλού επι-
πέδου, τονίζουν ωστόσο ότι αυτή η ενισχυμένη συνερ-
γασία έχει συνυπάρξει με συχνές συγκρούσεις, καθώς 
οι σχέσεις της Τουρκίας με τα γειτονικά της κράτη μέλη 
της ΕΕ παραμένουν δύσκολες. Ειδικότερα, εξέφρασαν τη 
λύπη τους για τις πρόσφατες δηλώσεις των τουρκικών 
αρχών που αμφισβητούν την κυριαρχία της Ελλάδας σε 
ορισμένα από τα νησιά της αλλά και για το γεγονός ότι 
το Κυπριακό παραμένει ανεπίλυτο πρόβλημα. «Η θέση 
της Τουρκίας σε κρίσιμης σημασίας γεωπολιτικά ζητήμα-
τα δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για την περαιτέρω εμ-
βάθυνση των απολυταρχικών τάσεων εντός της χώρας», 
υπογράμμισε ο εισηγητής Nacho Sánchez Amor.
Διαβάστε περισσότερα: Υπόθεση Kavala: ψήφισμα του 
ΕΚ για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην 
Τουρκία

Η Ευρώπη θωρακίζεται από κακόβουλες παρεμβά-
σεις τρίτων χωρών

Τρόπους για την αποτελεσματικότερη προστασία των 
οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών από κακόβου-
λες ενέργειες τρίτων χωρών αναζητά η ειδική επιτροπή 
για τις Εξωτερικές Παρεμβάσεις σε όλες τις Δημοκρα-
τικές Διαδικασίες στην ΕΕ συμπεριλαμβανομένης της 
Παραπληροφόρησης (INGE 2) που ξεκίνησε τις εργα-
σίες της την Πέμπτη. Η INGE 2 θα βασιστεί στο έργο 
της πρώτης επιτροπής INGE, η οποία μετά από 50 συ-
νεδριάσεις, με 130 ειδικούς από διάφορους κλάδους, 
κατέθεσε την έκθεσή της στην ολομέλεια του ΕΚ στην 
ολομέλεια του Μαρτίου. Γνωρίστε τα μέλη της INGE 2, 
μεταξύ των οποίων και οι Έλληνες Νίκος Ανδρουλάκης 
και Μαρία Σπυράκη.

Τεχνητή νοημοσύνη με επίκεντρο τον άνθρωπο

Οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύσσο-
νται στην Ευρώπη θα πρέπει να είναι ανθρωποκεντρι-
κές και να σέβονται τις θεμελιώδεις αξίες και αρχές της 
ΕΕ, όπως αυτές αποτυπώνονται στις Συνθήκες, υπογραμ-
μίζουν οι εισηγητές της έκθεσης για την τεχνητή νοημο-
σύνη, Brando Benifei και Dragoș Tudorache. Ταυτόχρο-
να, υπογραμμίζουν πως το ρυθμιστικό περιβάλλον θα 
πρέπει να ενθαρρύνει τόσο την καινοτομία όσο και την 
επιχειρηματικότητα που βασίζεται στην τεχνητή νοη-
μοσύνη. Ο υπό διαμόρφωση κανονισμός θα πρέπει να 
εφαρμόζεται μόνο σε απαγορευμένες πρακτικές, σε συ-
στήματα τεχνητής νοημοσύνης υψηλού κινδύνου και σε 
συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που απαιτούν διαφά-
νεια, ενώ κανένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης δεν θα 
πρέπει να αποκλείεται εκ των προτέρων. Η τελική μορφή 
του σχεδίου έκθεσης που παρουσίασαν οι δύο εισηγητές 
στις αρμόδιες επιτροπές (IMCO & LIBE) θα ψηφιστεί τον 
Οκτώβριο, ώστε να τεθεί σε συζήτηση και ψηφοφορία 
στην ολομέλεια του Νοεμβρίου.
 Διαβάστε περισσότερα: Λευκή Βίβλος για την Τεχνητή 
Νοημοσύνη

Ουκρανία – Εμπόριο
Η επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου (INTA) θα ψηφίσει επί της πρότασης για άρση όλων των δασμών για το σύνολο των προϊ-
όντων που εισάγονται στην ΕΕ από την Ουκρανία. Η ψηφοφορία γίνεται με διαδικασία fast-track ώστε η πρόταση να προ-
ωθηθεί άμεσα στην ολομέλεια του ΕΚ.  Δευτέρα 16 Μαΐου

Ουκρανία – Μεταφορές
Η επιτροπή Διεθνών Μεταφορών και Τουρισμού (TRAN) θα συζητήσει με τον υπουργό Υποδομών της Ουκρανίας Oleksandr 
Kubrakov για την κατάσταση στο δίκτυο μεταφορών της χώρας, τις ανάγκες ανάκαμψης και την υποστήριξη ΕΕ. Τρίτη 17 
Μαΐου

Ενιαία ψηφιακή αγορά - Frances Haugen
H επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (IMCO) θα δεχθεί σε ακρόαση την πρώην εργαζό-
μενη στο Facebook Francis Haugen με την οποία θα συζητήσει τον αντίκτυπο από την υιοθέτηση του Digital Services 
Act (DSA). Νωρίτερα, οι ευρωβουλευτές της επιτροπής θα συζητήσουν επί των βασικών επιτευγμάτων του DSA με τον 
υπουργό Ψηφιακού Μετασχηματισμού και Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της Γαλλίας Cedric O. Τετάρτη 18 Μαΐου

Fit for 55
Η επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ENVI) αναμένεται να υιοθετήσει έξι εκθέσεις 
του πακέτου “Fit for 55 in 2030” για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% ως το 
2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα το 1990 και την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050. Τρίτη & Τετάρτη 17 – 
18 Μαΐου

Πόλεμος στην Ουκρανία
Oι ευρωβουλευτές θα αξιολογήσουν την απάντηση της ΕΕ στις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της ρωσικής ει-
σβολής στην Ουκρανία και θα συζητήσουν για την  ενεργειακή ασφάλεια και τις πρόσφατες διακοπές τροφοδοσίας της 
Πολωνίας και της Βουλγαρίας. Τετάρτη 18 Μαΐου

Εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία
Μετά την εισβολή τους στη χώρα οι ρωσικές δυνάμεις έχουν κατηγορηθεί για δεκάδες παραβιάσεις του διεθνούς αν-
θρωπιστικού δικαίου εντός της ουκρανικής επικράτειας. Οι ευρωβουλευτές θα τοποθετηθούν επί σχετικού ψηφίσματος 
για τα εγκλήματα πολέμου που έχουν διαπραχθεί στη χώρα. Πέμπτη 19 Μαϊου

Παγκόσμιος ελάχιστος φορολογικός συντελεστής για επιχειρήσεις
Τη νομοθετική πρόταση της Επιτροπής για την παγκόσμια συμφωνία σχετικά με την εφαρμογή ενός ελάχιστου φορολο-
γικού συντελεστή 15% για τις επιχειρήσεις. Το προσχέδιο της επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON) 
προτείνει ρήτρα αναθεώρησης για την επανεξέταση του ορίου ετήσιων εσόδων πάνω από το οποίο μια πολυεθνική εται-
ρεία θα υπόκειται στον ελάχιστο φορολογικό συντελεστή. 

>  Δείτε περισσότερα στην ατζέντα της ολομέλειας

Tην εβδομάδα που έρχεται στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο

Στις επιτροπές

Στην ολομέλεια

Mαΐου

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ομοφοβίας,
Αμφιφοβίας, Τρανσφοβίας και Ιντερφοβίας (IDAHOBIT)1717

Στιγμή στον χρόνο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει έμπρακτα τις πρωτοβουλίες της Ευρώπης κατά των διακρίσεων και 

τα δικαιώματα των μελών της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας ευρύτερα. Το ΕΚ έχει κατ’ επανάληψη παρέμβει υπέρ των 

δικαιωμάτων όλων των προσώπων και είναι χαρακτηριστικό πως το 2021 κήρυξε την ΕΕ ως Ελεύθερη Ζώνη για 

ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, απαντώντας με αυτό τον τρόπο στις περιοριστικές πολιτικές που υιοθέτησαν ορισμένα κράτη 

μέλη κατά την ίδια περίοδο. Μάθετε τι κάνει η Ευρώπη για την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+ καθώς και για τα ομόφυλα 

ζευγάρια και τις οικογένειες «ουράνιο τόξο». Διαβάστε την αναλυτική έκδοση «Δικαιώματα και διεκδικήσεις της 

ελληνικής LGBTQI+ κοινότητας» που δημιούργησε το 2020 το Γραφείο του ΕΚ στην Ελλάδα σε συνεργασία με 

το Athens Pride.

Εμπράκτως ενάντια στις διακρίσεις σε βάρος της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας
Στο πλαίσιο των δράσεων για την Διεθνή Ημέρα κατά της ομοφοβίας, αμφιβοβίας, ιντερφοβίας και τρανσφοβίας, το 
Γραφείο του ΕΚ και η ομάδα υλοποίησης του έργου LGBTQI+ Voice Up: Project Greece συνδιοργανώνουν  εκδήλωση 
με θέμα την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση της αρχής της ισότητας για τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ+ 
κοινότητας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο του ΕΚ στην Αθήνα (Ξενοφώντος 2, Σύνταγμα) στις 16 
Μαΐου, και ώρα 18.00. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν οι κεντρικές δράσεις του προγράμματος και 
θα διεξαχθεί συζήτηση με θέμα «Οι προσκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελληνική ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα» με συντονιστή 
τον αρχισυντάκτη του περιοδικού Antivirus Βασίλη Θανόπουλο. Στη συζήτηση θα συμμετέχουν οι: Άννα Απέργη 
από το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών, δημοσιογράφος και curator του Upfront Initiative για τη συμπερίληψη 
στο χώρο εργασίας Αλέξανδρος Διακοσάββας, ο Τζωρτζ Κουνάνης από το LGBTQI+ Employment Support Group, 
ο Χάρης Κούντουρος από το Γραφείο ΕΚ στην Ελλάδα, η Στέλλα Μπελιά από τις «Οικογένειες Ουράνιο Τόξο», ο  
Νικόλας Μαλανδράκης από το «LGBTQI+ Voice Up: Project Greece» και η Νικολέττα Πικραμένου από το Intersex 
Greece. Βιντεοσκοπημένο χαιρετισμό θα απευθύνει ο αρμόδιος αντιπρόεδρος του ΕΚ σε θέματα Ισότητας και Διαφο-
ρετικότητας Δημήτρης Παπαδημούλης. Η εκδήλωση είναι ανοικτή στο κοινό. Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο 
aikaterini.theofilopoulou@europarl.europa.eu. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
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Γνωρίστε τους ευρωβουλευτές 

Ευρωπαϊκές Ημέρες Νεολαίας: Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες για την Ευρώπη που θέλουμε! 
Ένα διήμερο γεμάτο ιδέες, μουσική, περιπάτους, ταινίες και συζητήσεις για τη δημοκρατία, τον πολιτισμό, την απα-
σχόληση και την επιχειρηματικότητα είχαν την ευκαιρία να ζήσουν όσοι συμμετείχαν στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Νεο-
λαίας σε Ελευσίνα και Ζάππειο το Σαββατοκύριακο 7 και 8 Μαΐου. Τις εκδηλώσεις συνδιοργάνωσαν το Γραφείο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, με αφορμή την Ημέρα της 
Ευρώπης και την ανακήρυξη του 2022 ως Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας. Στην κεντρική συζήτηση του Σαββάτου στην 
Ελευσίνα, που συνδιοργανώθηκε, μαζί με πλήθος άλλων δράσεων, με την 2023 Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύου-
σα, 55 νέοι από 4 ομάδες εργασίας, παρουσίασαν τα συμπεράσματα των ομάδων τους και κατέθεσαν τις προτάσεις 
και τους προβληματισμούς τους. Παρακολουθήστε ξανά την ενδιαφέρουσα συζήτηση με τους: Κώστα Αρβανίτη 
(ευρωβουλευτής), Θωμά Δοξιάδη (αρχιτέκτονας), Βασίλη Καραμητσάνη (πρόεδρος Animasyros) και Μιχαήλ Μαρ-
μαρινό (Γενικός  Καλλιτεχνικός Διευθυντής 2023 Ελευσίνας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας), υπό τον συντονισμό της 
δημοσιογράφου Νόρας Ράλλη. Η μέρα ολοκληρώθηκε με παράλληλες δράσεις που περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, 
περίπατο στην πόλη, εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής «Ειρήνια τόξα» σε συνεργασία με την Παιδική Πινακοθήκη 
Ελλάδας, προβολή του animation movie που διακρίθηκε σε διαγωνισμό του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα και του 
Animasyros, αλλά και της υποψήφιας ταινίας για το Βραβείο Κοινού LUX 2022 Μεγάλη Απόδραση. Παράλληλα, έλαβε 
χώρα η εκπαιδευτική δράση «Print your City» από την ομάδα The New Raw και η παράσταση τα «Λόγια του Ρολο-
γιού» με την Ρούλα Πατεράκη, ενώ οι εκδηλώσεις έκλεισαν με πάρτι και μουσική από καλλιτέχνες της Ελευσίνας. 
 
Την Κυριακή στο Ζάππειο, περισσότεροι από 1.100 επισκέπτες έλαβαν μέρος σε συζητήσεις και εκδηλώσεις για την 
απασχόληση και επιχειρηματικότητα. Οι επισκέπτες, κατά κύριο λόγο νέοι, ενημερώθηκαν και συζήτησαν με πρε-
σβείες κρατών μελών της ΕΕ και φορείς (Erasmus, Creative Europe, OΑΕΔ,  Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, Ευρωπαϊκά 
Κέντρα Πληροφόρησης κ.ά.) σχετικά με τις ευκαιρίες σπουδών, εργασίας, εθελοντισμού και εκμάθησης ξένων γλωσ-
σών που προσφέρει η ΕΕ. Επίσης, είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για τα συγχρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά 
προγράμματα που προωθούν την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα και να συζητήσουν με τον Αντιπρόεδρο 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτη Σχοινά και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη.

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα
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