
Δεκεμβρίου
Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων1010

Highlights Tην εβδομάδα 
που πέρασε

Tην εβδομάδα 
που έρχεται

Το Γραφείο του 
Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου 
στην Ελλάδα

Στιγμή στον 
χρόνο

Social Media
Corner

Γνωρίστε τους 
ευρωβουλευτές

9 Δεκεμβρίου 2022

Highlights

Απονομή Βραβείου Ζαχάρωφ 2022. Σε ειδική τελετή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα απονείμει το Βραβείο Ζαχάρωφ για 
την Ελευθερία της Σκέψης 2022 στον γενναίο λαό της Ουκρανίας. Στην τελετή αναμένεται να μιλήσει εξ αποστάσεως  ο πρό-
εδρος της Ουκρανίας Volodymyr Zelenskyy. Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 

 
Ενόψει της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ του Δεκεμβρίου. Οι ευρωβουλευτές θα ανταλλάξουν απόψεις με την Επιτροπή και 
την τσεχική προεδρία του Συμβουλίου ενόψει της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου. Στην ατζέντα 
της συνόδου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι τελευταίες εξελίξεις στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, οι επι-
πτώσεις από τις υψηλές τιμές στην ενέργειας, ζητήματα ασφάλειας και άμυνας και οι σχέσεις της ΕΕ με τους νότιους γείτονές 
της. Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου

Οι στρεβλωτικές επιδοτήσεις των ΗΠΑ σε αμερικανικές εταιρείες. Επί τάπητος θα συζητηθούν οι επιπτώσεις στην αντα-
γωνιστικότητα των ευρωπαϊκών εταιρειών από τις φοροελαφρύνσεις και επιδοτήσεις ύψους 350 δισ ευρώ που περιλαμβά-
νει η νομοθεσία των ΗΠΑ υπέρ των αμερικανικών επιχειρήσεων. Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου

Ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και το Holodomor. Συζήτηση για την ανθρωπιστική κατάσταση στην Ουκρα-
νία μετά τις ρωσικές επιθέσεις σε κρίσιμες μη υποδομές. Θα συζητηθεί επίσης η 90ή επέτειος του Holodomor, του λιμού που 
επιβλήθηκε  στην Ουκρανία ως αποτέλεσμα πολιτικών αποφάσεων με αποτέλεσμα τον θάνατο εκατομμυρίων Ουκρανών 
στην περίοδο 1932 - 1933. Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου

Νέος νόμος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Συζήτηση και ψηφοφορία  επί της νέας νομοθεσίας με την οποία 
επιταχύνεται η χορήγηση αδειών για την εγκατάσταση νέων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση ανανε-
ώσιμων πηγών. Συζήτηση Τρίτη 13 Δεκεμβρίου, ψηφοφορία Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου

Συζήτηση με τον Σλοβένο πρωθυπουργό. Οι ευρωβουλευτές θα ανταλλάξουν απόψεις με τον πρωθυπουργό της Σλοβενί-
ας Robert Golob στο πλαίσιο της σειράς συζητήσεων «Αυτή είναι η Ευρώπη». Τρίτη 13 Δεκεμβρίου

Last minute briefing για την ολομέλεια. Η υπηρεσία Τύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ενημερώσει τους δημοσιο-
γράφους για τις εργασίες της ολομέλειας τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου στις 17:30 ώρα Ελλάδας. Οι δημοσιογράφοι έχουν τη 
δυνατότητα να συμμετάσχουν και να υποβάλουν ερωτήσεις επιλέγοντας αυτόν τον σύνδεσμο. Οι πολιτικές ομάδες θα ενη-
μερώσουν τους δημοσιογράφους το πρωί της Τρίτης (αίθουσα Τύπου Anna Politkovskaya, Βρυξέλλες με ταυτόχρονη αναμε-
τάδοση μέσω live streaming)

Για το «Fit for 55». Το ΕΚ και το Συμβούλιο θα επιχειρήσουν να καταλήξουν σε συμφωνία επί τριών νομοσχεδίων της πρω-
τοβουλίας «Fit for 55», σχετικά με τον Μηχανισμό Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα, το Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα και 
τον μετασχηματισμό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ανταλλαγής Ρύπων. Σάββατο 10 Δεκεμβρίου - Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου

Για την ισότητα στις αμοιβές. Συζήτηση με το Συμβούλιο επί νομοσχεδίου που θα διασφαλίζει ότι γυναίκες και άνδρες λαμ-
βάνουν την ίδια αμοιβή για την ίδια εργασία. Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου

Για τα ενεργειακά θέματα. Οι διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου θα ανταλλάξουν απόψεις επί νομο-
σχεδίου που θα υποχρεώνει τα κράτη μέλη που καταθέτουν αναθεωρημένα σχέδια ανάπτυξης, να υιοθετήσουν μέτρα για 
την ενίσχυση της εξοικονόμησης ενέργειας, την παραγωγή πράσινης ενέργειας και τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδια-
σμού, στη βαση των όσων προβλέπονται στο σχέδιο REPowerEU. Τρίτη 13 Δεκεμβρίου

Ευρωβαρόμετρο φθινοπώρου. Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας του Ευρωβαρόμετρου που πραγματοποιή-
θηκε στην περίοδο 12 Οκτωβρίου - 7 Νοεμβρίου, σχετικά με την υποστήριξη της κοινής γνώμης στην Ουκρανία. Δευτέρα 12 
Δεκεμβρίου

την εβδομάδα που έρχεται

Στιγμή στον χρόνο

Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα

Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι στενά συνδεδεμένη με την ιστορία της Ευρώπης, της ΕΕ 

και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η αξιοπρέπεια, οι ατομικές ελευθερίες, η ισότητα, η αλληλεγγύη, τα 

δικαιώματα των πολιτών και η Δικαιοσύνη αναφέρονται ρητώς στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

της ΕΕ, ο οποίος δεν έχει στατική μορφή αλλά εξελίσσεται διαρκώς, ώστε να ενσωματώνει νέες έννοιες 

όπως η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αξιόπιστος και ένθερμος 

υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως αυτά αποτυπώνονται τόσο στον Χάρτη Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της ΕΕ όσο και στην Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και αγωνίζεται για 

την υπεράσπισή τους σε όλο τον κόσμο. Οι ευρωβουλευτές  παρεμβαίνουν διαρκώς για την προστασία των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων τόσο στα κράτη μέλη της ΕΕ, όσο και σε γειτονικά κράτη όπως η Λευκορωσία ή 

σε χώρες που βρίσκονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά όπως η Μιανμάρ.

Απαγόρευση εισόδου στα προϊόντα από αποψιλωμέ-
νες δασικές εκτάσεις 

Προϊόντα που προέρχονται από αποψιλωμένες δασι-
κές εκτάσεις  δεν θα μπορούν να πωλούνται στην ΕΕ, 
σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που βρίσκεται 
υπό επεξεργασία. Οι ευρωβουλευτές και τα κράτη μέλη 
κατέληξαν σε προκαταρκτική συμφωνία για τον νέο 
νόμο που υποχρεώνει τις εταιρείες να διασφαλίζουν ότι 
τα προϊόντα τους δεν προκάλεσαν υποβάθμιση του δα-
σικού περιβάλλοντος σε οποιοδήποτε μέρος του κό-
σμου μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Το νέο νομοθετικό 
πλαίσιο περιλαμβάνει προϊόντα όπως βοοειδή, κακάο, 
καφές, φοινικέλαιο, σόγια, ξυλεία, καουτσούκ, κάρβου-
νο και χαρτί, καθώς και παράγωγα προϊόντα όπως έπι-
πλα, δερμάτινα είδη και σοκολάτες. Επιπλέον, και μετά 
από αίτημα των ευρωβουλευτών, ο νέος νόμος θα υπο-
χρεώνει τις εταιρείες να δηλώνουν τη συμμόρφωσή 
τους με το ρυθμιστικό πλαίσιο της χώρας παραγωγής 
όσον αφορά στην προστασία των ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων και στον σεβασμό των αυτόχθονων πληθυ-
σμών. Το νέο πλαίσιο θα προστατεύει τα δάση σε όλο 
τον κόσμο, υπογράμμισε ο εισηγητής Christophe Hansen 
(ΕΛΚ, Λουξεμβούργο) και εξέφρασε την ελπίδα η συγκε-
κριμένη νομοθετική πρωτοβουλία να εμπνεύσει και άλ-
λες χώρες ενόψει της διάσκεψης COP15 για τη βιοποι-
κιλότητα. Ο νέος νόμος θα πρέπει να εγκριθεί από το ΕΚ 
και το Συμβούλιο, ώστε να δημοσιευθεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα της ΕΕ και να τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά. 
Τα κράτη μέλη θα έχουν, ακολούθως, προθεσμία 18 μη-
νών για ενσωμάτωσή του στο εθνικό τους δίκαιο.

Για τον εθελοντισμό και την κινητικότητα 

Το Γραφείο του ΕΚ στην Ελλάδα συμμετέχει και φέτος στη διαδικτυακή εκδήλωση του 6ου EU Jobs and Mobility 
Rooadshow που πραγματοποιείται τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου. Ο επικεφαλής του Γραφείου Κωνσταντίνος Τσου-
τσοπλίδης θα συμμετάσχει με εισαγωγική τοποθέτηση σε συζήτηση με θέμα τον εθελοντισμό και την κινητικό-
τητα στην ΕΕ, στην οποία θα συμμετάσχουν επίσης ο Θοδωρής Μάρκος από το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, η 
επιχειρηματίας και σύμβουλος marketing Εβελίνα Μπάκιντα και η δικηγόρος και συνιδρύτρια της DATAWO Αναστα-
σία Καραγιάννη.  Η εκδήλωση διοργανώνεται από το  Ελληνικό Δίκτυο των EUROPE DIRECT, με την υποστήριξη της 
Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.  

Παρέμβαση υπέρ της καθιέρωσης ευρωπαϊκού συ-
στήματος ασφάλισης καταθέσεων

Παρέμβαση στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη ώστε να 
επανεκκινήσουν οι συζητήσεις για την καθιέρωση ενός 
Ευρωπαϊκού συστήματος ασφάλισης των τραπεζικών 
καταθέσεων (EDIS) πραγματοποίησε ο πρόεδρος της 
επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων (ECON) με δήλωση 
την οποία προσυπογράφουν οι συντονιστές έξι πολιτι-
κών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η δήλωση 
υπογραμμίζει ότι οι διαπραγματεύσεις έχουν καθυστε-
ρήσει, καθώς το Συμβούλιο εργάζεται για τη διαμόρ-
φωση ενός οδικού χάρτη για την τραπεζική ένωση. Η 
εισαγωγή του EDIS θα ενισχύσει περαιτέρω την οικο-
νομική σταθερότητα και θα βελτιώσει την προστασία 
των καταθετών, ενώ υπογραμμίζεται ότι υπογραμμί-
ζεται ότι το Συμβούλιο πρέπει να θέσει τέλος στην εκ-
κρεμότητα και να εργαστεί εποικοδομητικά με το Κοινο-
βούλιο για την επίτευξη συμφωνίας. Η δημιουργία ενός 
υπερεθνικού συστήματος εγγύησης και ασφάλισης των 
καταθέσεων παραμένει ευαίσθητο θέμα, σημειώνουν 
οι συντάκτες της δήλωσης, αναγνωρίζοντας ότι εξακο-
λουθούν να υπάρχουν διαφορές μεταξύ και εντός των 
πολιτικών ομάδων, καθώς και μεταξύ των κρατών με-
λών. Ωστόσο, κυρίαρχη είναι η εκτίμηση ότι μπορεί να 
επιτευχθεί πρόοδος σε αυτό το θέμα που αφορά όλους 
τους πολίτες της ΕΕ.
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Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας: Οι νέοι στο προσκήνιο

Με περισσότερες από 700 συμμετοχές πραγματοποι-
ήθηκε η καταληκτική συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού 
Έτους Νεολαίας σε συνδιοργάνωση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, της τσεχικής προεδρίας του Συμβουλίου 
και της Επιτροπής. Ευρωβουλευτές, μέλη της Επιτροπής, 
υπουργοί της κυβέρνησης της Τσεχίας, εκπρόσωποι της 
κοινωνίας των πολιτών και ένας μεγάλος αριθμός νέων, 
συμμετείχαν στις θεματικές συζητήσεις με θέμα την 
εκπαίδευση και την ψυχική υγεία, ενώ συζήτησαν και 
τα σημαντικότερα επιτεύγματα της διοργάνωσης. Το 
Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας είναι μόνον η αρχή, τόνισε η 
πρόεδρος Roberta Metsola και συμπλήρωσε ότι το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιδιώκει οι νέοι της Ευρώπης να 
έχουν φωνή, ενώ η εισηγήτρια Sabine Verheyen (ΕΛΚ, 
Γερμανία) τόνισε ότι το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας ήταν 
η κατάλληλη πρωτοβουλία στην κατάλληλη χρονική 
στιγμή.

Βραβείο Ζαχάρωφ 2022: Η στιγμή της απονομής έφτασε
Σε ειδική τελετή την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου στο Στρασβούργο θα απονεμηθεί το Βραβείο Ζαχάρωφ 2022 στον 
γενναίο λαό της Ουκρανίας, ο οποίος εκπροσωπείται από τον πρόεδρο, τους αιρετούς ηγέτες και την κοινωνία των 
πολιτών. Η επιλογή έγινε από τη Διάσκεψη των Προέδρων του Κοινοβουλίου, στην οποία μετέχουν η πρόεδρος του 
ΕΚ και οι επικεφαλής των πολιτικών ομάδων, τον περασμένο Οκτώβριο. Η βράβευση αναδεικνύει τον αγώνα των 
Ουκρανών, του προέδρου της χώρας Volodymyr Zelenskyy, των κρατικών οργανισμών της χώρας, της κοινωνίας των 
πολιτών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων, απέναντι στην απρόκλητη επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία στις 24 
Φεβρουαρίου 2021 και η οποία συνεχίζεται και σήμερα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε την τελετή της απονομής 
ζωντανά στο Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ. Το Βραβείο θα παραλάβουν αυτοπροσώπως εκπρόσωποι του ουκρανικού 
λαού, ενώ  ο Ουκρανός πρόεδρος Zelenskyy αναμένεται να απευθυνθεί στην ολομέλεια εξ αποστάσεως. Μία ημέρα 
πριν, στις 13 Δεκεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί δημοσιογραφικό σεμινάριο για την ενημέρωση των εκπροσώπων του 
Τύπου σχετικά με το Βραβείο Ζαχάρωφ. Ανακαλύψτε τους προηγούμενους νικητές του Βραβείου Ζαχάρωφ για την 
Ελευθερία της Σκέψης που θεσπίστηκε από το ΕΚ το 1988 προς τιμήν των ατόμων και οργανώσεων που υπερασπίζο-
νται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Πήρε το όνομά του από τον Σοβιετικό επιστήμονα και 
αντιφρονούντα Αντρέι Ζαχάρωφ και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 50.000 ευρώ.

στην ολομέλεια

στις επιτροπές

την εβδομάδα που πέρασε

Συμφωνία για πιο φιλικές στο περιβάλλον αεροπορικές 
μετακινήσεις

Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από την 
πολιτική αεροπορία προβλέπει η συμφωνία του ΕΚ με το 
Συμβούλιο για τροποποιήσεις στο Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Ανταλλαγής Ρύπων (ETS). Η συμφωνία, μέρος του «Fit for 
55», περιλαμβάνει τον τερματισμό της δωρεάν κατα-
νομής δικαιωμάτων στον τομέα των αερομεταφορών 
έως το 2026, ένα χρόνο νωρίτερα από το χρονοδιάγραμ-
μα που είχε προτείνει η Επιτροπή. Για να εξασφαλιστεί η 
σταδιακή κατάργηση, προβλέπεται μείωση κατά 25% 
των δωρεάν κατανομών για το 2024 και κατά 50% για 
το 2025. Επιπλέον, ενθαρρύνεται η χρήση εναλλακτικών 
καυσίμων, όπως υδρογόνο που προέρχεται από ανανεώ-
σιμες πηγές ενέργειας και προηγμένα βιοκαύσιμα, ενώ 
στο αναθεωρημένο νομοθετικό πλαίσιο θα ενσωματωθεί 
και το πρόγραμμα CORSIA του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Πολιτικής Αεροπορίας.  Σε σχετική της δήλωση η εισηγή-
τρια  Sunčana Glavak (ΕΛΚ, Κροατία) τόνισε ότι η συμφω-
νία ενισχύει τη διαφάνεια στις αερομεταφορές στο πλαί-
σιο της πράσινης μετάβασης. Η συμφωνία θα πρέπει να 
εγκριθεί επίσημα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο προκειμένου να τεθεί σε ισχύ.

Γεννήτριες Ελπίδας: Δωρεά γεννήτριας στην Ουκρανία
Στο πλαίσιο της εκστρατείας «Γεννήτριες Ελπίδας», που έχει ως στόχο να προμηθεύσει τους Ουκρανούς πολίτες με βα-
σικό εξοπλισμό για να αντεπεξέλθουν στον βαρύ χειμώνα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προχώρησε στη δωρεά μίας 
γεννήτριας στην Ουκρανία. Η πρόεδρος του ΕΚ Roberta Metsola τόνισε ότι εκατομμύρια Ουκρανοί δεν έχουν ηλεκτρι-
κό ρεύμα μετά τις διαδοχικές επιθέσεις των ρωσικών δυνάμεων σε κρίσιμες μη στρατιωτικού χαρακτήρα υποδομές. 
Με τη συνεργασία του δικτύου Eurocities που συμπεριλαμβάνει περισσότερες από τις 200 μεγαλύτερες πόλεις της Ευ-
ρώπης, κρίσιμες υποδομές της Ουκρανίας, όπως νοσοκομεία, εγκαταστάσεις ύδρευσης, σχολεία, καταφύγια και κέ-
ντρα υποδοχής θα έχουν την απαραίτητη ηλεκτρική ενέργεια για τη λειτουργία τους. Παρούσα στην εκδήλωση ήταν 
η υπουργός Εσωτερικών του Βελγίου Annelies Verlinden που τόνισε ότι εάν οι 200 μεγαλύτερες πόλεις της Ευρώπης 
ενώσουν τις δυνάμεις τους, θα μπορέσουν να προσφέρουν ελπίδα στους κατοίκους της Ουκρανίας.

Η ισότητα των φύλων στις αίθουσες και τους δια-
δρόμους των κοινοβουλίων 

Θέματα σχετικά με την ισότητα των φύλων στην κοι-
νοβουλευτική καθημερινότητα συζήτησε η επιτροπή 
Δικαιωμάτων των Γυναικών (FEMM) με εκπροσώπους 
εθνικών κοινοβουλίων και ειδικούς. Η συζήτηση επικε-
ντρώθηκε στους κανόνες κατά της παρενόχλησης, τον 
τρόπο εφαρμογής τους και τη διαδικασία επιβολής κυ-
ρώσεων σε βάρος των παραβατών, καθώς και στα σχέ-
δια δράσης για την προώθηση της ισότητας των φύ-
λων. Η συζήτηση ξεκίνησε με εισαγωγική τοποθέτηση 
του αντιπροέδρου Δημήτρη Παπαδημούλη (Η Αριστε-
ρά, Ελλάδα), ενώ ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων σε 
δύο πάνελ στα οποία τον συντονισμό είχαν οι Irène Toll-
eret (Renew, Γαλλία) και Gwendoline Delbos-Corfield 
(Πράσινοι, Γαλλία). Στα πάνελ συμμετείχαν μεταξύ άλ-
λων εκπρόσωποι από τον ΟΟΣΑ, την Κοινοβουλευτική 
Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης, το Ευρωπαϊ-
κό Ινστιτούτο Ισότητας των Φύλων και την ακαδημαϊκή 
κοινότητα.

Αποκαλυπτήρια για τους πέντε φιναλίστ του Ευρω-
παϊκού Κινηματογραφικού Βραβείου Κοινού 2023

Οι πέντε κινηματογραφικές ταινίες που θα είναι υπο-
ψήφιες για το  Βραβείο Κοινού LUX για το 2023, ανακοι-
νώνονται στη διάρκεια της τελετής απονομής των 35ων 
Βραβείων Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου στις 10 Δεκεμ-
βρίου στο Reykjavik. Πλέον, μετά την ανακοίνωση των 
πέντε υποψηφιοτήτων, οι Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν 
να συμμετάσχουν στη διαδικτυακή ψηφοφορία για να 
επιλέξουν την ταινία που θα λάβει το Βραβείο Κοινού 
LUX 2023. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 12 Ιουνί-
ου 2023 και, αφού ληφθούν υπόψιν και οι προτιμήσεις 
των ευρωβουλευτών, η νικήτρια ταινία θα ανακοινωθεί 
στις 14 Ιουνίου σε ειδική τελετή απονομής κατά τη δι-
άρκεια της ολομέλειας του ΕΚ στο Στρασβούργο. Το Ευ-
ρωπαϊκό Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού LUX εγκαι-
νιάστηκε το 2020 και απονέμεται κάθε χρόνο από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη European Film Academy, 
σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το δί-
κτυο Europa Cinemas. 
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Συζήτηση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 

Με αφορμή την 3η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, το Γραφείο του ΕΚ στην Ελλάδα, φιλοξένησε 
συζήτηση του Ομίλου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων (ΟΔΕΘ)  και της κοινότητας mazi.eu με θέμα την «Προ-
στασία των δικαιωμάτων των ΑμΕΑ στην Ελλάδα και στην ΕΕ». Κύριοι ομιλητές ήταν ο ευρωβουλευτής Στέλιος 
Κυμπουρόπουλος (ΕΛΚ), ο δικηγόρος και ιδρυτής της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Με Άλλα Μάτια» Βαγγέ-
λης Αυγουλάς και ο αντιδήμαρχος Ψηφιακής Μετάβασης & Νέων Τεχνολογιών του Δήμου Κοζάνης Αναστάσιος Ρα-
φαηλίδης. 

Συνάντηση με την επόμενη γενιά δημοσιογράφων 

Σπουδαστές δημοσιογραφίας από το Δημόσιο ΙΕΚ Πειραιά πραγματοποίησαν επιμορφωτική επίσκεψη στο Γραφείο 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα. Στη διάρκεια της συνάντησης, ο υπεύθυνος του Δικτύου Εθελοντών mazi.
eu Φίλιππος Καμάρης παρουσίασε στους φοιτητές τις πολιτικές προτεραιότητες του ΕΚ, ενώ οι Press officers του Γρα-
φείου Άννα Ευσταθίου και Ελβίρα Φόρτε συζήτησαν με τους σπουδαστές τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να 
καλύψει ένας δημοσιογράφος ό,τι συμβαίνει στο Κοινοβούλιο, ενώ παρουσίασαν και τις υπηρεσίες που προσφέρει το 
ΕΚ σε δημοσιογράφους από όλη την Ευρώπη, τόσο σε Στρασβούργο και Βρυξέλλες όσο και εξ αποστάσεως.
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