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To Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα κλικ μακριά σας

Social
Media
Corner
Tα post που ξεχώρισαν αυτή 
την εβδομάδα στις σελίδες 
μας στο Facebook και το 
Instagram 

40 χρόνια σε 40 λέξεις 
Η Προεδρία της Ελλάδας ολοκληρώνεται με τη σύνοδο του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 24 και 25 Ιουνίου στο νησί της 
Κέρκυρας, όπου και υπογράφονται, μεταξύ άλλων, οι πράξεις 
προσχώρησης της Σουηδίας, της Φιλανδίας, της Νορβηγίας και 
της Αυστρίας στην ευρωπαϊκή οικογένεια.
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Highlights

την εβδομάδα που πέρασε
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο EP
Θωρακίζεται η Ευρώπη 
ενάντια σε νέες 
υγειονομικές απειλές
Οι ευρωβουλευτές συζήτησαν για την 
ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας 
της ΕΕ αναφορικά με την αντιμετώπιση 
διασυνοριακών υγειονομικών απειλών. 
Ως εκ τούτου, αναγκαία κρίνεται η 
συνεργασία μεταξύ των κρατών 
μελών, ειδικά στις παραμεθόριες 
περιοχές, και η διαφάνεια στην 
προμήθεια και χορήγηση 
ιατροφαρμακευτικών προϊόντων. 
«Προτεραιότητά μας είναι η διασφάλιση 
της αλληλεγγύης στον τομέα της υγείας 
με τον περιορισμό των ανισοτήτων 
μεταξύ των κρατών μελών και εκτός της 
Ευρώπης» ανέφερε η συνεισηγήτρια 
Véronique Trillet-Lenoir. 

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι η 
θέσπιση των δικαιωμάτων επιμέλειας 
και επικοινωνίας πρέπει να λαμβάνει 
υπόψιν την προστασία των γυναικών 
και των παιδιών από τη βία, η οποία 
επιδεινώθηκε σημαντικά κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας COVID-19. «Η 
βία που ασκείται από συντρόφους είναι 
σαφώς ασυμβίβαστη με το υπέρτατο 
συμφέρον του παιδιού και με την κοινή 
επιμέλεια και φροντίδα. Ως εκ τούτου, 
οι αποφάσεις σχετικά με την επιμέλεια 
θα πρέπει να αναβάλλονται έως ότου 
διερευνηθεί επαρκώς η βία από τον 
σύντροφο και διενεργηθεί εκτίμηση 
κινδύνου», ανέφερε η συνεισηγήτρια 
Έλενα Κουντουρά. 

Επιμέλεια μόνο με 
προστασία γυναικών και 
παιδιών 

Βραβείο Ευρωπαίου 
Πολίτη 2021: Η ΕΛΕΠΑΠ 
ανάμεσα στους 28 νικητές
Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και 
Αποκατάστασης Αναπήρων 
Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ) τιμάται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το Βραβείο 
Ευρωπαίου Πολίτη 2021. Η ΕΛΕΠΑΠ 
είναι το πρώτο φιλανθρωπικό, μη 
κερδοσκοπικό σωματείο στην Ελλάδα 
το οποίο παρέχει υπηρεσίες 
αποκατάστασης σε παιδιά από το 1937, 
έργο το οποίο προτάθηκε για το 
Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη 2021 από 
τον Έλληνα Αντιπρόεδρο του ΕΚ, 
Δημήτρη Παπαδημούλη. Δείτε εδώ τη 
λίστα των νικητών για το 2021. 

το Γραφείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα GR

Νέα επεισόδια - #40ΕλλάδαΕΕ: «Στιγμές από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» - Παρασκευάς Αυγερινός - 
Αλέκος Αλαβάνος
Στο έβδομο επεισόδιο της σειράς «Στιγμές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», ο πρώην 
βουλευτής, υπουργός και ευρωβουλευτής (1984 – 1999) Παρασκευάς Αυγερινός μας 
μιλάει για τα οφέλη που αποκόμισε η Ελλάδα από την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, καθώς και για το πώς βίωσε ο ίδιος το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα χρόνια της 
θητείας του. Μη χάσετε όμως και την επόμενη Πέμπτη 22 Ιουλίου, στο όγδοο 
επεισόδιο της σειράς, έναν από τους μακροβιότερους Έλληνες ευρωβουλευτές 
(1981-2004), τον Αλέκο Αλαβάνο, πρώην βουλευτή και πρόεδρο του Συνασπισμού, 
να αφηγείται τις πιο έντονες εμπειρίες του από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να μας 
μιλάει για το πρόγραμμα Erasmus, καθώς και για όσα κέρδισε η Ευρώπη από τη 
συμμετοχή της Ελλάδας στην Ένωση. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μας στο
YouTube και στους επίσημους λογαριασμούς μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
(Facebook, Instagram, Twitter). Αν χάσατε τα προηγούμενα επεισόδια, μπορείτε να τα 
δείτε εδώ. 

Για το καλοκαίρι που έρχεται… 
…έρευνες και infographics για όσο
θα είμαστε μακριά σας EP

COVID-19, κλιματική αλλαγή, Διάσκεψη για το Μέλλον της 
Ευρώπης: η χρονιά που πέρασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Η Ευρώπη, όπως και όλος ο κόσμος, διένυσαν μία από τις πιο δύσκολες περιόδους στη 
σύγχρονη ιστορία. Παρά τις αντιξοότητες, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σταμάτησε να 
εργάζεται και να λαμβάνει πολύ σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον όλων μας. Τι ρόλο 
είχε όμως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο; Το ΕΚ στάθηκε στην πρώτη γραμμή της μάχης 
κατά της πανδημίας εξασφαλίζοντας εμβόλια για όλους τους Ευρωπαίους και 
εγκρίνοντας το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19, αποσκοπώντας στη 
διευκόλυνση της μετακίνησης των Ευρωπαίων πολιτών εντός ΕΕ και στην ταχύτερη 
οικονομική ανάκαμψη. Με στόχο την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, οι 
ευρωβουλευτές κατάφεραν να θέσουν φιλόδοξους στόχους για μια κλιματικά 
ουδέτερη ΕΕ και για μείωση των εκπομπών άνθρακα έως και 60% μέχρι το 2050, 
ενώ η οριστική απαγόρευση των πλαστικών μίας χρήσης συνιστά ένα μεγάλο βήμα προς 
μια φιλική προς το περιβάλλον ΕΕ. Επιπλέον, το Κοινοβούλιο αναγνωρίζοντας τους 
κινδύνους για την ευμάρεια της ΕΕ ενέκρινε τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό 
2021-2027 συνδέοντας το Κράτος Δικαίου με το Ταμείο Ανάκαμψης και 
εξασφαλίζοντας περισσότερους πόρους για εμβληματικά ευρωπαϊκά προγράμματα 
και πολιτικές, ενώ η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης φιλοδοξεί να κάνει 
πραγματικότητα μια καλύτερη Ευρώπη, όπως την οραματίζονται οι ίδιοι οι πολίτες!

#40ΕλλάδαΕΕ: η ιστορική επέτειος μέσα από τις δράσεις του 
Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα 
Με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την ένταξη της Ελλάδας στην τότε ΕΟΚ και 
σημερινή ΕΕ, το Γραφείο μας τιμά τη σημαντική αυτή επέτειο αναδεικνύοντας άγνωστες 
πτυχές από την ιστορική διαδρομή της χώρας μας μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Η 
έναρξη των εορτασμών της επετείου δόθηκε τον Φεβρουάριο με την ειδική πανηγυρική 
συνεδρίαση στη Βουλή των Ελλήνων της επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και τη 
συμμετοχή Ελλήνων ευρωβουλευτών και τον φωτισμό του κτιρίου με το επετειακό 
λογότυπο, ενώ η επίσημη επίσκεψη του Προέδρου του ΕΚ, David Sassoli τον Μάιο, 
απέδειξε ότι η Ελλάδα παραμένει ενεργό μέλος της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας 
παρά τις όποιες δυσκολίες και αντιξοότητες. Τόσο στην ελληνική Βουλή σε κοινή 
συνεδρίαση των επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Εξωτερικών, όσο και στην 
εμβληματική εκδήλωση στο Ζάππειο, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τόνισε 
ότι η είσοδος της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια άλλαξε τον ίδιο τον χαρακτήρα 
της Ευρώπης, καθώς η Ελλάδα ήταν η πρώτη νεαρή μεταδιδακτορική δημοκρατία που 
εντάχθηκε στην Ένωση. Ακόμη, παρακολουθήστε στο κανάλι μας στο YouTube τις 
σειρές #40ΕλλάδαΕΕ και #40ΕλλάδαΕΕ: «Στιγμές από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο», όπου εν ενεργεία και πρώην ευρωβουλευτές καταθέτουν τις δικές τους 
μαρτυρίες για τα οφέλη που αποκόμισε η χώρα μας από την ένταξή της στην ΕΕ, 
αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε μέσα στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Μην 
παραλείψετε να δείτε εδώ τη συζήτηση με τις πέντε Ελληνίδες ευρωβουλευτές για τις 
«Γυναίκες σε θέσεις ευθύνης – 40 χρόνια Ελλάδα-ΕΕ» που διοργανώθηκε σε 
συνεργασία με τη Vogue Greece με αφορμή τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. 
Θέλετε να θυμηθείτε το ιστορικό παρασκήνιο της εποχής της ένταξης; Ρίξτε μια ματιά 
στο σύντομο χρονικό για την προσχώρηση της Ελλάδας στην ΕΟΚ, όπως το αποτύπωσε 
η Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διαθέσιμο σε αγγλικά και 
ελληνικά.

Οι επιτροπές Πολιτικών Ελευθεριών και 
Δικαιωμάτων των Γυναικών ζητούν να 
χαρακτηριστεί η έμφυλη βία (εντός και 
εκτός διαδικτύου) ως έγκλημα. Οι 
ευρωβουλευτές καταγγέλλουν τη 
γυναικοκτονία ως την πιο ακραία 
μορφή έμφυλης βίας τονίζοντας ότι η 
κατάσταση επιδεινώθηκε κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας. «Η προσθήκη 
της βίας λόγω φύλου στον κατάλογο 
των ευρωπαϊκών εγκλημάτων θα 
εξασφάλιζε κοινούς νομικούς 
ορισμούς και κοινά πρότυπα για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση αυτού 
του ζητήματος», ανέφερε μεταξύ άλλων 
η συνεισήγητρια Malin Björk. 

Έγκλημα η έμφυλη βία

Δείτε περισσότερα εδώ

Τι αλλάζει για το Erasmus το 2021-2027; 
Υπολογίζεται ότι το νέο Erasmus 2021-2027 θα προσφέρει ευκαιρίες εκπαιδευτικής, 
εργασιακής και αθλητικής κινητικότητας για σχεδόν 12 εκατομμύρια νέους 
Ευρωπαίους. Το νέο πρόγραμμα αποσκοπεί στη διά βίου μάθηση και στη δημιουργία 
του Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Χώρου έως το 2025. Διαβάστε περισσότερα στο 
σύντομο ενημερωτικό σημείωμα της Υπηρεσίας Έρευνας του ΕΚ για τις προοπτικές 
και τις προκλήσεις της νέας περιόδου Erasmus. 

Πόσο επηρεάζει η πανδημία την ψυχική υγεία;
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κατάθλιψη, άγχος και διαταραχές φόβου επιδεινώθηκαν 
κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Το ΕΚ αναγνωρίζει την ψυχική υγεία ως 
θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και ζητεί μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την 
ψυχική υγεία. Μάθετε τι κάνει η ΕΕ για την ψυχική υγεία των Ευρωπαίων στο σχετικό 
briefing. 

Διαβάζουν οι Ευρωπαίοι; 
Έχετε αναρωτηθεί ποια χώρα της ΕΕ διαβάζει τα περισσότερα βιβλία; Ποιοι Ευρωπαίοι 
ξοδεύουν τα περισσότερα χρήματα για την αγορά βιβλίων; Οι απαντήσεις στο 
αναλυτικό inforgraphic του ΕΚ για τη φιλαναγνωσία στην ΕΕ και τις αγαπημένες 
αναγνωστικές συνήθειες των Ευρωπαίων. 

Γνωρίζατε ότι στην Ελλάδα αντιστοιχεί το 2,4 % των 
συνολικών εκπομπών άνθρακα στην ΕΕ, ενώ έχει 
καταφέρει να μειώσει τις εκπομπές άνθρακα 
ξεπερνώντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο; Διαβάστε 
εδώ την αναλυτική έρευνα του ΕΚ για το πώς 

προσαρμόζεται η χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το Κλίμα έως το 2030 
και δείτε τα σχετικά ποσοστά. 

«Μας σηκώνει το κλίμα;» - Τι κάνει
η Ελλάδα με τις εκπομπές άνθρακα; 

Εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία
των ΛΟΑΔΜΙ+ οικογενειών στην ΕΕ
Ποια εμπόδια αντιμετωπίζουν οι οικογένειες 
«ουράνιο τόξο» (ζευγάρια του ίδιου φύλου, με ή χωρίς 
παιδιά) όταν επιχειρούν να κυκλοφορήσουν ελεύθερα 
εντός ΕΕ και ποιες ενέργειες θα μπορούσαν να 
αναλάβουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ για την άρση 
αυτών των εμποδίων; Διαβάστε εδώ στα ελληνικά τη 

σχετική μελέτη που συντάχθηκε κατόπιν αιτήματος της επιτροπής Αναφορών του 
Κοινοβουλίου για τα δικαιώματα των ΛΟΑΔΜΙ+ οικογενειών στην ΕΕ.
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Λύση #EUρόλεξου:
κάθετα: 1.Κροατία, 2.Βρετανία, 3.Τουρκία
οριζόντια: 1. Μααστριχτ, 2.Νταβιντ,
3. Ιταλία, 4. Καρλομάγνος

ΚΑΘΕΤΑ
1. Εντάχθηκε στην ΕΕ το 2013.
2. Αποχώρησε από την ΕΕ το 2016.
3. Υποψήφια προς ένταξη χώρα
από το 1999.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 
1. Συνθήκη του….
2. ... Σασσόλι: το μικρό όνομα του
Προέδρου του ΕΚ.
3.Κατείχε την Προεδρία του
Συμβουλίου της ΕΕ το 2013 
(Ιουλ-Δεκ)
4. Βασιλιάς του ευρωπαϊκού
μεσαίωνα - Το όνομά του έχει δοθεί
σε βραβείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου για τη νεολαία

Η επιτυχής περάτωση του Γύρου της Ουρουγουάης στο 
πλαίσιο των κατευθυντήριων γραµµών που χάραξε το
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο δηµιούργησε ένα περιβάλλον 
διεθνούς εµπορικής πολιτικής το οποίο µπορεί να 
παράσχει
αποτελεσµατική υποστήριξη για την οικονοµική ανάκαµ
ψη και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας. Το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο καλεί τα κοινοτικά θεσµικά όργανα και τα 
κράτη µέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε 
να ολοκληρωθεί εγκαίρως η επικύρωση προκειµένου να 
τεθεί σε ισχύ πριν από την 1η Ιανουαρίου 1995. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαδραµατίσει ενεργό ρόλο στις 
προσπάθειες να εξασφαλιστεί ότι η νέα Παγκόσµια 
Οργάνωση Εµπορίου µπορεί να εκπληρώσει αποτελεσµ
ατικά την αποστολή της ως προς την τήρηση των κανόνων 
που έχουν καθοριστεί από κοινού και την επίτευξη 
προόδου στην καταπολέµηση αθέµιτων όρων εµπορίου. Τα 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήµατα θα πρέπει επίσης 
να εξεταστούν στο πλαίσιο αυτό. Με βάση έκθεση του 
Προέδρου της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Συµβούλ

Τον ∆εκέµβριο του 1993, το Ευρωπαϊκό Συµ
βούλιο των Βρυξελλών ενέκρινε σχέδιο δράσης 
βασιζόµενο στη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής 
για µια µεσοπρόθεσµη στρατηγική ανάπτυξης, 
ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης. Το 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τόνισε ότι µια υγιής και 
ανοικτή οικονοµία καθώς και µία οικονοµία 
που διέπεται από αρχές αλληλεγγύης είναι 
βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρµ
ογή του σχεδίου αυτού. Επιβεβαιώνονται τώρα 
σηµεία οικονοµικής ανάκαµψης και 
επανέρχεται η µη πληθωριστική οικονοµική 
ανάπτυξη. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θεωρεί θέ
µα ζωτικής σηµασίας το να µην οδηγήσει η 
βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης σε 
χαλάρωση των προσπαθειών για την προώθηση 
διαρθρωτικής προσαρµογής στην Ευρώπη, 
αλλά αντίθετα να
αξιοποιηθεί προς επιτάχυνση ουσιαστικών µ
εταρρυθµίσεων, ιδίως στον τοµέα της 

 24-25 Ιουνίου
Κέρκυρα

Η Προεδρία της Ελλάδας
ολοκληρώνεται µε τη σύνοδο
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου,
όπου υπογράφονται οι πράξεις
προσχώρησης της Σουηδίας,
της Φιλανδίας, της Νορβηγίας
και της Αυστρίας στην
ευρωπαϊκή οικογένεια
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ραντεβού τον Σεπτέμβρη!
Καλό καλοκαίρι!

#EUρόλεξο
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