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μας στο Instagram 

40 χρόνια σε 40 λέξεις 
Τον Δεκέμβριο του 1989, η Ελλάδα συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο του Στρασβούργου, όπου μαζί με άλλα 10 κράτη μέλη 
εγκρίνουν τον Χάρτη των Θεμελιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων 
των Εργαζομένων ή αλλιώς «Κοινωνικό Χάρτη», που 
υπερασπίζεται τα δικαιώματα των εργαζομένων της Ένωσης.   
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Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Αθήνα

την εβδομάδα που πέρασε
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο EP

«Μαξιλάρι» 5 δις ευρώ 
για τις οικονομικές και 
κοινωνικές συνέπειες 
του Brexit
Πακέτο οικονομικής βοήθειας ύψους 5 
δις ευρώ για την αντιμετώπιση του 
κοινωνικού και οικονομικού 
αντίκτυπου του Brexit εισηγήθηκε η 
επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 
στο ΕΚ. Το Αποθεματικό 
Προσαρμογής στο Brexit (Brexit 
Adjustment Reserve - BAR) θα 
στηρίξει χώρες και οικονομικές 
δραστηριότητες που θα δεχτούν 
σοβαρό πλήγμα από την
αποχώρηση της Βρετανίας. Ιδιαίτερη 
μέριμνα θα υπάρξει για το εμπόριο, 
την αλιεία και περιοχές που 
εξαρτώνται από τα βρετανικά ύδατα. 
“Οι ευρωπαϊκές εταιρίες που ήδη 
υποφέρουν από την κρίση της 
πανδημίας του COVID-19, δεν πρέπει να 
πληρώσουν δύο φορές για την 
πανωλεθρία του Brexit” σχολίασε ο 
εισηγητής, Pascal Arimont. 

Με κατηγορηματικό ύφος αναφέρθηκε 
ο Πρόεδρος του ΕΚ στην “κρατική 
αεροπειρατεία” που διεξήγαγε η 
Λευκορωσία σε αεροπλάνο που 
απογειώθηκε από την Αθήνα, 
συλλαμβάνοντας στην συνέχεια τον 
επιβαίνοντα δημοσιογράφο Roman 
Protasevich. Στην ομιλία που 
απηύθυνε κατά την έναρξη της 
Έκτακτης Συνόδου του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου,ο David Sassoli διεμήνυσε 
ότι το καθεστώς της πρώην 
Σοβιετικής χώρας πρέπει να 
απελευθερώσει αμέσως τους 
κρατούμενους, και ότι η ΕΕ έχει το 
χρέος να τιμωρήσει όσους 
ευθύνονται. Απευθυνόμενος στους 
ηγέτες της ΕΕ, ανέφερε ότι “έχουν την 
ευθύνη να αποδείξουν ότι η ΕΕ δεν είναι 
σκύλος που γαβγίζει, χωρίς να 
δαγκώνει”. Σε Συνέντευξη Τύπου την 
επόμενη μέρα, και αφού είχαν 
ανακοινωθεί τα μέτρα που αποφάσισε 
το Συμβούλιο, ο D. Sassoli χαιρέτισε τις 
αποφάσεις, προτείνοντας παράλληλα 
να τοποθετηθεί μία φωτογραφία του 
συλληφθέντα σε όλα τα ευρωπαϊκά 
αεροδρόμια, ως ένδειξη αλληλεγγύης. 

Sassoli για Λευκορωσία: η 
απάντηση μας πρέπει να 
είναι άμεση και ισχυρή 

Όλα όσα θέλετε να ξέρετε 
για το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό 
Πιστοποιητικό COVID-19
Σε αυτόν τον σύνδεσμο, μπορείτε να 
βρείτε όλες τις απαντήσεις για το 
Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό 
COVID-19, που αναμένεται να 
διευκολύνει την απρόσκοπτη 
μετακίνηση των Ευρωπαίων πολιτών 
εντός ΕΕ και να συμβάλει στην 
οικονομική ανάκαμψη της Ένωσης. Η 
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών 
ενέκρινε το νέο πιστοποιητικό, ενώ το 
θέμα θα τεθεί σε ψηφοφορία  στην 
Ολομέλεια του Ιουνίου.

το Γραφείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα GR

#CoFoE: Εκδηλώσεις για το (ψηφιακό και όχι μόνο) 
μέλλον της Ευρώπης 
Μην χάσετε δύο εκδηλώσεις με το βλέμμα στο μέλλον, με την συμμετοχή του 
Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα. Το Σάββατο, 29/05, στις 11:00, ο επικεφαλής του 
Γραφείου, Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης, θα μιλήσει στην online εκδήλωση που 
διοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Europe Direct της 
Περιφέρειας Κρήτης, στο πλάισιο της Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. 
Στην εκδήλωση, πολίτες της Κρήτης θα συμμετέχουν στη διαμόρφωση 
προτάσεων για τις προτεραιότητες και τα προγράμματα της ΕΕ σχετικά με το ψηφιακό 
μέλλον! Μπορείτε να το παρακολουθήσετε εδώ. Τη Δευτέρα, 31 Μαϊου, στις 18:00, 
ο κ. Τσουτσοπλίδης θα συμμετάσχει σε μία δημόσια συζήτηση για τη νέα ευκαιρία 
υλοποίησης του ευρωπαϊκού οράματος, που διοργανώνει το Europe Direct 
Βορείου Αιγαίου, με την αφορμή της παρουσίασης του βιβλίου “Αναψηλαφώντας το 
Μέλλον της Ευρώπης”. Μπορείτε να την παρακολουθήσετε εδώ. 

την εβδομάδα που έρχεται
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο EP

Η Ολομέλεια της Διάσκεψης θα 
πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουνίου και θα 
περιλαμβάνει παρουσιάσεις σχετικά με 
τις ομάδες Ευρωπαίων πολιτών και 
την πολύγλωσση ψηφιακή 
πλατφόρμα. Νωρίτερα, στις 17 Ιουνίου, 
θα πραγματοποιηθεί στη Λισαβόνα της 
Πορτογαλίας, εκδήλωση των 
Ευρωπαίων πολιτών που θα μεταδοθεί 
ζωντανά μέσω Διαδικτύου.

#CoFoE: Η Ολομέλεια της 
Διάσκεψης για το Μέλλον 
της Ευρώπης έρχεται! 

Πολυεθνικές: θα πρέπει να δηλώνουν πού και
πόσο φορολογούνται; 
Διαπραγματευτές από το  Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, θα προσπαθή-
σουν να καταλήξουν σε κοινή συμφωνία για νέους ευρωπαϊκούς κανόνες, που θα 
υποχρεώνουν τις πολυεθνικές εταιρίες να κοινοποιούν τα ποσά που πληρώνουν 
σε φορολογία σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Με αυτό τον τρόπο, οι φορολογικές αρχές 
θα έχουν πρόσβαση σε στοιχεία με μεγαλύτερη διαφάνεια, σχετικά με το ποιά ποσά 
κατατίθενται σε φόρους και πού. Από την Τρίτη, 1η Ιουνίου. 

«Πυρετός θεμάτων» στην ερχόμενη ολομέλεια
Την εβδομάδα που μας έρχεται, οι πολιτικές ομάδες θα προετοιμαστούν για τη σύνοδο 
της ολομέλειας του Ιουνίου. Εκεί θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων, το Ευρωπαϊκό 
Ψηφιακό Πιστοποιητικό, η στρατηγική της ΕΕ για την βιοποικιλότητα έως το 
2030, η κατάσταση στην Ένωση σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου, η Πρωτοβουλία 
Πολιτών που θέλει να δώσει τέλος στην κράτηση ζώων φάρμας σε κλουβιά, καθώς και 
το πρόβλημα των κυβερνοεπιθέσεων στην ΕΕ. Οι ευρωβουλευτές θα ψηφίσουν ακόμη 
πάνω στην πρόταση για την άρση των πατεντών των εμβολίων κατά του COVID-19.
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“Να μην επιστρέψουμε 
στις αποτυχημένες 
πολιτικές του 
παρελθόντος”: Ομιλία 
Στη Βουλή των Ελλήνων 
Σε ομιλία του κατά τη διάρκεια κοινής 
συνεδρίασης των επιτροπών 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και 
Εξωτερικών,  o Πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απηύθυνε 
έκκληση η Ευρώπη να διδαχθεί από 
την οικονομική κρίση και να μην 
επιστρέψει στις αποτυχημένες πολιτικές 
του παρελθόντος.  “Πριν από σαράντα 
χρόνια, η χώρα σας εντάχθηκε στην 
Ευρωπαϊκή οικογένεια, έχοντας ζήσει 
την τραγωδία της στρατιωτικής 
δικτατορίας, τις δυσκολίες της 
παλινόρθωσης της δημοκρατίας, και με 
μια εύθραυστη οικονομία. Την 1η 
Ιανουαρίου του 1981, οι Ευρωπαϊκές 
Κοινότητες μπήκαν σε μια νέα εποχή 
για την ιστορία της ηπείρου μας, 
καλωσορίζοντας την Ελλάδα, το 
ιστορικό λίκνο της δημοκρατίας”, 
είπε, αναφερόμενος στη χώρα μας. Ο 
David Sassoli τόνισε στη συνέχεια την 
ανάγκη για μια πραγματικά ευρωπαϊκή 
πολιτική μετανάστευσης και ασύλου, για 
την κατάργηση του κανόνα περί 
ομοφωνίας στις αποφάσεις εξωτερικής 
πολιτικής της ΕΕ, καθώς και τη σημασία 
της Διάσκεψης για το Μέλλον της 
Ευρώπης.

"Ή θα εξέλθουμε όλοι 
νικητές ή δεν θα 
μπορέσουμε να 
εξέλθουμε”: Συνάντηση με 
τον Πρωθυπουργό και την 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
"Διανύουμε μια περίοδο κατά την οποία 
έχουμε την ευκαιρία να 
αναθεωρήσουμε και να 
επανεξετάσουμε πολλά εργαλεία και 
μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. 
Διότι όλοι οι πολίτες, και των 27 κρατών 
μελών της ΕΕ, συνειδητοποιούν και 
γνωρίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση 
προσφέρει ασφάλεια. Από τις μεγάλες 
παγκόσμιες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουμε ή θα εξέλθουμε όλοι 
νικητές ή δεν θα μπορέσουμε να 
εξέλθουμε” δήλωσε ο David Sassoli, 
κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με 
την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 
Κατερίνα Σακελλαροπούλου. 
Αργότερα, σε συνάντηση του με τον 
Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο 
Πρόεδρος του ΕΚ ανέφερε: “Οι 
δεκαπέντε αυτοί μήνες που 
προηγήθηκαν μας δίδαξαν πολλά. Μας 
δίδαξαν ότι χρειάζεται να 
δρομολογήσουμε σε πιο σωστές βάσεις 
κάποιους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς. 
Μας δίδαξαν ότι χρειάζεται να 
εργαστούμε γύρω από κοινά εργαλεία. 
Μας δίδαξαν, επίσης, ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση δεν είναι μόνο οι θεσμοί των 
Βρυξελλών αλλά και οι εθνικοί θεσμοί. 
Πρέπει να μειώσουμε τις αποστάσεις 
ανάμεσα στις Βρυξέλλες και τις 
πρωτεύουσες των χωρών μας”.

“Η ένταξη της Ελλάδας 
στην ΕΕ άλλαξε το 
χαρακτήρα της 
Ευρώπης”: Εκδήλωση 
στο Ζάππειο για τα #40
ΕλλάδαΕΕ
Ο Πρόεδρος του ΕΚ παραβρέθηκε στην 
ειδική εκδήλωση που διοργανώθηκε 
στο Ζάππειο Μέγαρο την Πέμπτη, 27 
Μαϊου, από το Υπουργείο Εξωτερικών 
με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του 
Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα, για την 
40ή επέτειο από την ένταξη της Ελλάδας 
στην ΕΟΚ και τον εορτασμό της 
Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης. 
Στην ομιλία του, σχολίασε πως η 
είσοδος της Ελλάδας στην 
Ευρωπαϊκή Οικογένεια, άλλαξε τον 
ίδιο τον χαρακτήρα της Ευρώπης, 
καθώς η Ελλάδα ήταν η πρώτη νεαρή 
μεταδικτατορική δημοκρατία που 
εντάχθηκε στην Ένωση.  Όπως ανέφερε 
ο David Sassoli, «η προσχώρηση αυτή 
ασφαλώς προετοίμασε το έδαφος για 
τον γεωπολιτικό, δημοκρατικό και 
σταθεροποιητικό προσανατολισμό της 
Ένωσης.”

"Τα παιδιά θα μας δείξουν 
το δρόμο”: επίσκεψη στην 
Κιβωτό του Κόσμου 
Την Παρασκευή, 28 Μαϊου, ο Πρόεδρος 
του ΕΚ επισκέφθηκε τον αρχαιολογικό 
χώρο της Ακρόπολης, και στη 
συνέχεια την Κιβωτό του Κόσμου, τον 
εθελοντικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό 
μέριμνας μητέρας και παιδιού, που το 
2018 κέρδισε εκ μέρους της Ελλάδας το 
Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη. Το 
βραβείο απονέμεται σε άτομα ή ομάδες 
που παρουσιάζουν εξαιρετικά 
επιτεύγματα στην προαγωγή της 
συνεργασίας και της κατανόησης των 
ευρωπαίων πολιτών, στην προαγωγή 
των αξιών που απορρέουν από τον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της ΕΕ κ.α. Τα παιδιά, και ο πάτερ 
Αντώνιος, υποδέχτηκαν και ξενάγησαν 
τον David Sassoli κι εκείνος με τη σειρά 
του τους είπε ότι στηρίζεται πάνω 
τους, για να αλλάξουν και να 
βελτιώσουν τον κόσμο των 
ενηλίκων.

O David Sassoli βρέθηκε στην Αθήνα για να τιμήσει την επέτειο 
των 40 ετών από την ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Δείτε τις 
σημαντικότερες στιγμές της επίσκεψής του: 

Μέλη της επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων θα συζητήσουν την τάση της τηλεεργασίας, 
τις επιπτώσεις που έχει στους εργαζομένους, τους 
εργοδότες και την κοινωνία, αλλά και τις προκλήσεις 
της σχετικής νομοθέτησης. Πέμπτη, 3η Ιουνίου. 

Τι επιπτώσεις έχει η
αυξανόμενη τάση της
τηλεεργασίας; 
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