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Welcome
Σας καλωσορίζουμε και ευελπιστούμε
να βρείτε χρήσιμη την παρούσα έκδοση,
σκοπός της οποίας είναι η παροχή
έγκυρων πληροφοριών για την Ε.Ε. και
για τις δράσεις μας.
Το Κέντρο Europe Direct της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
λειτουργεί καθημερινά Δευτέρα με
Παρασκευή 9 :00 - 16:00. Έχετε
ερωτήσεις ή χρειάζεστε περισσότερες
πληροφορίες; Στείλτε μας ένα e-mail:
info@europedirect@pde.gov.gr.

Καλή ανάγνωση!

EYY©️
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Πρόσβαση σε καταλύματα και κατοικίες
Πλατφόρμα Αλληλεγγύης
Μάθετε για τα μέτρα που λαμβάνουμε για να καλωσορίσουμε τους
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ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Η Ολομέλεια και οι εννέα Ομάδες Εργασίας άρχισαν να επεξεργάζονται τις
τελικές προτάσεις της Διάσκεψης σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε
στις 25-26 Μαρτίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο με τη

Πόλεμος στην Ουκρανία: συνεχίστε
να πιέζετε τη Ρωσία και επιδιώξτε
ενεργειακή ανεξαρτησία

δυνατότητα και διαδικτυακής συμμετοχής.
Τα προσχέδια, τα οποία εκπονήθηκαν από τους προέδρους και τους
εκπροσώπους των πολιτών με την υποστήριξη της Κοινής Γραμματείας,
συζητήθηκαν από όλα τα μέλη της Ολομέλειας: πολίτες, ευρωβουλευτές,
βουλευτές των εθνικών κοινοβουλίων, εκπροσώπους του Συμβουλίου, της
Επιτροπής, καθώς και από κοινωνικούς εταίρους, την κοινωνία των
πολιτών και εκπροσώπους των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Τα εν
λόγω σχέδια βασίστηκαν κυρίως σε συστάσεις των ομάδων ευρωπαίων
πολιτών και των εθνικών ομάδων, σε ιδέες που συγκεντρώθηκαν μέσω της
πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας https://futureu.europa.eu/?locale=el
καθώς και σε στοιχεία από τις συζητήσεις στην Ολομέλεια και στις
συνεδριάσεις των Ομάδων Εργασίας.
Παρουσιάζοντας το έργο των Ομάδων Εργασίας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, οι ευρωβουλευτές τόνισαν ότι ακόμη και οι πιο φιλόδοξες
προτάσεις των πολιτών πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψιν και
δεσμεύτηκαν να υπερασπιστούν το πολύτιμο έργο που επιτελούν οι
Ευρωπαίοι πολίτες μέσω της Διάσκεψης. Με σημείο αναφοράς τις

Ένα μήνα από την έναρξη της ρωσικής
επίθεσης, οι ευρωβουλευτές καταδίκασαν
ομόφωνα τη βάναυση εισβολή, ζητώντας
η ΕΕ να επιβάλει περαιτέρω κυρώσεις και
να προστατεύσει την οικονομία της.
Σε συζήτηση στην ολομέλεια με τον
πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Charles Michel και την πρόεδρο της
Επιτροπής Ursula von der Leyen σχετικά
με την άτυπη σύνοδο κορυφής των
Βερσαλλιών (10-11 Μαρτίου) και το
επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (24-25
Μαρτίου), οι ευρωβουλευτές εξήραν τα
κράτη μέλη της ΕΕ για την ταχεία
αντίδρασή τους μέσω της επιβολής
πρωτοφανών κυρώσεων κατά της Ρωσίας
αμέσως μετά την επίθεση. Επικρότησαν
επίσης τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ έχει
υποδεχτεί εκατομμύρια πρόσφυγες που
εγκατέλειψαν την Ουκρανία λόγω του
πολέμου.

συστάσεις των πολιτών, πολλοί ευρωβουλευτές ζήτησαν ισχυρότερες
ευρωπαϊκές πολιτικές για τους τομείς της υγείας, της εξωτερικής
πολιτικής, της νεολαίας, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Ορισμένοι
ευρωβουλευτές υπογράμμισαν ότι η Ευρώπη πρέπει να καταστεί πιο
φιλόδοξη και να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην ψηφιακή συνδεσιμότητα, ενώ
άλλοι σημείωσαν ότι πρέπει να υποστηρίξει τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ.
Οι περισσότεροι ευρωβουλευτές τόνισαν ότι μια ισχυρότερη Ευρωπαϊκή
Ένωση θα είναι επίσης σε καλύτερη θέση να αντιμετωπίσει τον πόλεμο
στην Ουκρανία. Ορισμένοι χαρακτήρισαν τη ρωσική εισβολή ως σημείο
καμπής για το μέλλον της Ευρώπης, ενώ άλλοι ζήτησαν από την ΕΕ να είναι

PHOTO: Η ΠΈΜΠΤΗ ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΆΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟ
ΜΈΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΏΠΗΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΎΡΓΟ © ΠΗΓΉ: ΕΚ

καλύτερα προετοιμασμένη σε μελλοντικές κρίσεις.

Οι περισσότεροι ευρωβουλευτές
συμφώνησαν ότι η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει
τη στρατηγική αυτονομία της όσον αφορά
την άμυνα και την ενέργεια, και θα πρέπει
να το πράξει γρήγορα. Σημειώνοντας ότι οι
εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου στην
ΕΕ χρηματοδοτούν έμμεσα τη ρωσική
επίθεση στην Ουκρανία, τάχθηκαν υπέρ της
διαφοροποίησης των αγορών ενέργειας και
των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές.
Πολλοί επεσήμαναν τον αντίκτυπο που έχει
η αύξηση των τιμών της ενέργειας στην
οικονομία και τους κινδύνους για την
επισιτιστική ασφάλεια και ζήτησαν τη
στήριξη των οικογενειών και των
επιχειρήσεων.
SOURCE: EUROPEAN PARLIAMENT www.europarl.europa.eu
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ΟΙ 6 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ 2019-2024

1st

Μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
Η Ευρώπη έχει σκοπό να αποτελέσει την πρώτη κλιματικά ουδέτερη
ήπειρο και μια σύγχρονη, αποδοτική ως προς τους πόρους οικονομία.

2nd

Μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή
Η ψηφιακή στρατηγική της ΕΕ θα ενισχύσει τη θέση των ατόμων μέσω
τεχνολογιών νέας γενιάς.

3rd
Μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων
Η ΕΕ πρέπει να διαμορφώσει ένα πιο ελκυστικό επενδυτικό περιβάλλον
και ανάπτυξη που να δημιουργεί ποιοτικές θέσεις εργασίας, ιδίως για
τους νέους και τις μικρές επιχειρήσεις.

4th
Μια ισχυρότερη Ευρώπη στον κόσμο
Η ΕΕ θα κάνει ισχυρότερη τη φωνή της στον κόσμο, προωθώντας την
πολυμερή προσέγγιση και μια παγκόσμια τάξη που βασίζεται σε κανόνες.

5th
Προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας
Η Ευρώπη οφείλει να προστατεύει το κράτος δικαίου προκειμένου να
υπερασπίζεται τη δικαιοσύνη και τις βασικές αξίες της ΕΕ.

6th
Νέα ώθηση για την ευρωπαϊκή δημοκρατία
Πρέπει να δώσουμε στους Ευρωπαίους ισχυρότερη φωνή και να
προστατεύσουμε περισσότερο τη δημοκρατία μας από εξωτερικές
παρεμβάσεις, όπως, η παραπληροφόρηση και τα μηνύματα μίσους στο
διαδίκτυο.
SOURCE: ΕΠIΣΗΜΟΣ ΙΣΤOΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚHΣ EΝΩΣΗΣ

https://ec.europa.eu/
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΈΤΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 2022
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Το 2022 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας!
Μια ιδανική ευκαιρία να προβληθεί ο
σημαντικός ρόλος της ευρωπαϊκής νεολαίας
στη διαμόρφωση ενός πιο πράσινου, χωρίς
αποκλεισμούς και ψηφιακού μέλλοντος.
Μοιραστείτε το όραμά σας, συμμετάσχετε σε
δραστηριότητες σε όλη την Ευρώπη και
μάθετε τι σας επιφυλάσσει το έτος στον
ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας
(EYY)
SOURCE: LEARNING CORNER
https://learning-corner.learning.europa.eu/

Το Έτος Νεολαίας θα έχει ως στόχο τη
συμμετοχή των νέων σε κομβικές
διαδικασίες διαβούλευσης (όπως η
Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης) και
σε άλλες δημόσιες πολιτικές σε ενωσιακό,
εθνικό και τοπικό επίπεδο. Χάρη στις
πιέσεις που άσκησαν οι ευρωβουλευτές, θα
δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στους νέους με
λιγότερες ευκαιρίες και στην αντιμετώπιση
ζητημάτων ψυχικής υγείας.

PHOTO: LEARNING CORNER https://learning-corner.learning.europa.eu/

Επόμενα βήματα
Οι δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας θα διοργανώνονται από
τους εθνικούς συντονιστές σε κάθε κράτος μέλος, από κοινού με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, και θα
εποπτεύονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι ευρωβουλευτές
διαπραγματεύτηκαν με επιτυχία ότι σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο θα
υπάρχει υποχρέωση συμμετοχής των νέων και των οργανώσεων νεολαίας στο
στάδιο του σχεδιασμού των δραστηριοτήτων.
SOURCE: ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ www.europarl.europa.eu/greece/

PHOTO - ΕΥΚΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΥΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ

Το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας 2022 θα
επικεντρωθεί στην αποκατάσταση των
θετικών προοπτικών για τους νέους της
Ευρώπης που πλήττονται από τις
επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19. Ο
ορισμός του 2022 ως έτους επικεντρωμένου
στους νέους σημαίνει ότι θα καταβληθούν
αυξημένες προσπάθειες για να
συμπεριληφθούν οι προτεραιότητες των
νέων στους σχετικούς τομείς πολιτικής της
ΕΕ και σε κάθε επίπεδο της διαδικασίας
λήψης αποφάσεων. Οι ευρωβουλευτές
στήριξαν την απόφαση με 604 ψήφους υπέρ,
25 κατά και 68 αποχές.

Το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας θα
περιλαμβάνει συνέδρια, πρωτοβουλίες για
την προώθηση της συμμετοχής των νέων
στη χάραξη πολιτικής, εκστρατείες
ευαισθητοποίησης σχετικά με μια πιο
πράσινη και ψηφιακή ΕΕ χωρίς
αποκλεισμούς, καθώς και μελέτες και
έρευνες σχετικά με την κατάσταση στην
οποία βρίσκονται οι νέοι στην ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες:
https://europa.eu/youth/year-of-youth
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Εκδήλωση για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας ΕΥΥ 2022 "Πώς νοιώθω ως ευρωπαίος πολίτης"

Στις 17 Μαρτίου ολοκληρώθηκε το project συνεργασίας

«Μια Ευρώπη ιδανική είναι και αυτή που σέβεται την

¨Πώς νοιώθω ως ευρωπαίος πολίτης» που

διαφορετικότητα, που αντιμετωπίζει κάθε πολίτη της

πραγματοποιήθηκε από το Europe Direct και τα δύο

ισότιμα, χωρίς να προσπαθεί να τον αλλάξει, να τον

τμήματα της Γ’ τάξης του 9ου Γυμνασίου Πατρών, στο

αφομοιώσει, που εμπνέει εμπιστοσύνη στους ανθρώπους

πλαίσιο συνεισφοράς για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας

της. Μια Ευρώπη συνεργατική και κυρίως μια Ευρώπη

ΕΥΥ 2022.

υπεύθυνη, που έχει κάνει την αυτοκριτική της, αναγνωρίζει
τα λάθη της και θέλει να βοηθήσει, να επανορθώσει. Αυτή

Καλωσορίσαμε τους μαθητές στις εγκαταστάσεις της

είναι μια Ευρώπη στην οποία θα ήθελα να ζω!» έγραψε ο

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για να παρουσιάσουν τα

Νικόλας.

αποτελέσματα των εργασιών τους, ενώ είχαν την
ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον Αντιπεριφερειάρχη
Επιχειρηματικότητας Έρευνας & Καινοτομίας κ. Φωκίωνα
Ζαΐμη για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμη οι
μαθητές ενημερώθηκαν για τις πρωτοβουλίες και τις
δράσεις τις Ε.Ε. που υλοποιούνται για τη νέα γενιά.

Οι απόψεις των μαθητών ήταν άκρως ενδιαφέρουσες:
“Στις μέρες μας, σε πολλές χώρες του κόσμου, επικρατεί
ο πόλεμος, επικρατούν καταστάσεις βίας και ρατσισμού,
επικρατούν πολιτικές αντιπαραθέσεις που μπορούν να
οδηγήσουν σε νέους πολέμους. Ελπίζουμε πως η Ευρώπη
θα κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να μη
ζήσουμε παρόμοιες καταστάσεις», έγραψε ο
Παναγιώτης.

P 05

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ Europe

Direct ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Womens' Empowerment Gathering #BREAKTHEBIAS

Το EuropeDirect της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε στην εκδήλωση
που διοργάνωσε τοTEDxPatras με θέμα "Women’s Empowerment Gathering:
#BreaktheBias" υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των
Φύλων Δυτικής Ελλάδας και πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το
Σάββατο, 12 Μαρτίου 2022 στο Θέατρο ‘Οροφως στην Πάτρα, με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση και
ενδυνάμωση των γυναικών - μελών της κοινότητας του TEDxPatras.
Η εκδήλωση άνοιξε με τον χαιρετισμό του Αντιπεριφερειάρχη Συντονισμού
Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
κ. Τάκη Παπαδόπουλου, ο οποίος αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο των
γυναικών στο κοινωνικό, πολιτικό και επιχειρηματικό γίγνεσθαι, στις δράσεις
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος μέσω και της «Περιφερειακής Επιτροπής
Ισότητας των Φύλων» και στην αναγκαιότητα να αρθούν τα στερεότυπα και οι
προκαταλήψεις που ισχύουν και σήμερα, έτσι ώστε να φτάσουμε κάποια στιγμή
να μην χρειάζεται να εορτάζουμε την Ημέρα της Γυναίκας, αφού θα έχουμε
πλέον δημιουργήσει όλες τις προϋποθέσεις για την ουσιαστική ισότητα μεταξύ
των φύλων με την παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, την εργασία και
την πρόσβαση στα κέντρα λήψης αποφάσεων.
Μεταξύ των κεντρικών ομιλητών ήταν και η Επικεφαλής του Europe Direct
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής
Ισότητας των Φύλων Δυτικής Ελλάδας, κ. Μαρία Βουτσινά, η οποία μεταξύ
άλλων αναφέρθηκε στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και προγράμματα που
στόχο έχουν την ενδυνάμωση των γυναικών, τις δυνατότητες που θα παράσχει
το Σχέδιο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (NextGenerationEU), το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο και επιμέρους προγράμματα, ενώ μεταξύ άλλων επεσήμανε

Στη συζήτηση συμμετείχαν αξιόλογοι και
διακεκριμένοι επαγγελματίες όπως η κ.
Καρολίνα Ακινόσογλου, Παθολόγος –
Λοιμωξιολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια του
Πανεπιστημίου Πατρών, η κ. Γαλήνη
Ηλιοπούλου, Co-founder Women on Top,
Εργασιακή Ψυχολόγος, Σύμβουλος
Ανθρώπινου Δυναμικού, ο κ. Χρήστος
Καραπιπέρης, Κοινωνικός Λειτουργός Ψυχοθεραπευτής Gestalt, μέλος της
Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας
Gestalt και Πρόεδρος της Ελληνικής
Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Gestalt, και η κ.
Αντιγόνη Κουλουκάκου, Ηθοποιός,
Απόφοιτος της δραματικής σχολής “La
Scuola del Teatro della Cometa”. Τη
συζήτηση συντόνισαν η κ. Μαρία Καντάνη
και ο κ. Ιάσονας Τσόλης, μέλη της
Οργανωτικής Ομάδας του TEDxPatras.

τη σημασία της αξίας της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας
σύμφωνα με το Χάρτη των θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και το Σχέδιο Δράσης της Ε.Ε. για την Ισότητα των Φύλων 2021-2025.
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Discover EU
ΑNΥΠΟΜΟΝΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ #DiscoverEU;

PHOTO #DISCOVEREU FACEBOOK

Τι είναι το DiscoverEU;
Το DiscoverEU είναι ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σας δίνει την ευκαιρία να ανακαλύψετε την Ευρώπη μέσα
από μαθησιακές εμπειρίες. Ταξιδεύοντας κυρίως σιδηροδρομικώς (υπάρχουν εξαιρέσεις που επιτρέπουν σε όσους ζουν σε
νησιά ή απομακρυσμένες περιοχές), θα ανακαλύψετε τα εκπληκτικά τοπία της Ευρώπης και την ποικιλία των πόλεων της.

PHOTO #DISCOVEREU
FACEBOOK

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι απονέμονται με ταξιδιωτική κάρτα.

Βεβαιώσου ότι είσαι προετοιμασμένη/ος:
✔️Πρέπει να είσαι γεννημένη/ος μεταξύ 1 Ιουλίου 2003
και 30 Ιουνίου 2004
✔️Θα δοθεί ένα κουίζ 5 ερωτήσεων για την EU
✔️Μπορείς να κάνεις την αίτηση με την ομάδα σου max 5 άτομα
✔️Έξτρα υποστήριξη διαθέσιμη για όσους έχουν αναπηρία

Πότε μπορείτε να κάνετε αίτηση;
Από την Πέμπτη 7 Απριλίου 2022 έως τις 12:00 (CEST) έως και την Πέμπτη 21 Απριλίου 2022 στις 12:00 (CEST).
Εάν επιλεγείτε, μπορείτε να ταξιδέψετε για περίοδο τουλάχιστον 1 ημέρας και έως 30 ημέρες μεταξύ
της 1ης Ιουλίου 2022 και της 30ής Ιουνίου 2023.
Για περισσότερες πληροφορίες: https://europa.eu/youth/discovereu/faq_el
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Coming Up.... ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 9 May 2022

Την Ημέρα της Ευρώπης, στις 9 Μαΐου, γιορτάζουμε την ειρήνη και την ενότητα στην Ευρώπη. Η ημερομηνία αυτή
σηματοδοτεί την επέτειο της ιστορικής «διακήρυξης Σουμάν», ο οποίος διατύπωσε την ιδέα του για μια νέα μορφή πολιτικής
συνεργασίας στην Ευρώπη, ικανή να κάνει αδιανόητο τον πόλεμο μεταξύ των ευρωπαϊκών εθνών. Η πρόταση του Ρομπέρ
Σουμάν θεωρείται η απαρχή της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης.

REGIONAL GROWTH CONFERENCE

9 - 11 June 2022

Φωτογραφία Regional Growth Conference 2021
Περιφερειάρχης κ. Νεκτάριος Φαρμάκης

Το Europe Direct θα λάβει μέρος στο Regional Growth Conference, που
διοργανώνει η εφημερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Φέτος θα πραγματοποιηθεί από τις 9
έως τις 11 Ιουνίου 2022 στον εμβληματικό χώρο της Achaia Clauss.
Το Regional Growth Conference που διοργανώνεται με επιτυχία από το 2013, έχει
ως σκοπό να αναδείξει τις προκλήσεις, τις πρακτικές και τους δείκτες που
αφορούν την περιφερειακή ανάπτυξη.

Φωτογραφία Regional Growth Conference 2021
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Contact Us....
EUROPE DIRECT
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Αιγίου 23 & Αμερικής
26441 Πάτρα

Τηλέφωνο:
2613 620100
2613 613522

E-mail:
m.voutsina@pde.gov.gr
info@europedirect.pde.gov.gr

Facebook:
https://www.facebook.com/EuropeDirectRegionWesternGreece
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