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Σας καλωσορίζουμε στο 2o τρίμηνο Newsletter του Europe

Direct της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας!   Είναι μεγάλη

χαρά για εμάς να μοιραζόμαστε μαζί σας και  πάλι τα

πρόσφατα νέα της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης και τις

πρόσφατες δράσεις του Europe Direct της Περιφέρειας

Δυτικής Ελλάδας.

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!
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Ως απάντηση στις δυσκολίες και στις διαταραχές της
παγκόσμιας αγοράς ενέργειας που προκλήθηκαν από την
εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
παρουσίασε το σχέδιο REPowerEU, ένα   σχέδιο για την
εξοικονόμηση ενέργειας, την παραγωγή καθαρής ενέργειας και
τη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού μας.  
Υποστηρίζεται από οικονομικά και νομικά μέτρα για την
κατασκευή των νέων ενεργειακών υποδομών και συστημάτων
που χρειάζεται η Ευρώπη.

Το REPowerEU σκοπεύει να καταστήσει την Ευρώπη
ανεξάρτητη από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα πολύ πριν από το
2030. Το  85% των Ευρωπαίων πιστεύει ότι η ΕΕ θα πρέπει να
μειώσει την εξάρτησή της από το ρωσικό φυσικό αέριο και
πετρέλαιο το συντομότερο δυνατόν για να στηρίξει την
Ουκρανία. H Ευρώπη μπορεί να επιτύχει αυτόν τον στόχο
ταχύτερα, ενεργώντας ως Ένωση.

Το σχέδιο βασίζεται στα εξής:
Διαφοροποίηση:   Η ΕΕ συνεργάζεται με διεθνείς εταίρους για
την εξεύρεση εναλλακτικών πηγών ενεργειακού εφοδιασμού.
Βραχυπρόθεσμα, χρειαζόμαστε εναλλακτικές πηγές φυσικού
αερίου, πετρελαίου και άνθρακα το συντομότερο δυνατόν, ενώ
μελλοντικά θα χρειαστούμε και ανανεώσιμο υδρογόνο.

Εξοικονόμηση:  Κάθε πολίτης, επιχείρηση και οργανισμός
μπορεί να εξοικονομήσει ενέργεια. Μικρές αλλαγές στη
συμπεριφορά μπορούν να κάνουν σημαντική διαφορά αν τις
ακολουθήσουμε όλοι. Θα χρειαστεί να πάρουμε επίσης μέτρα
έκτακτης ανάγκης για περιπτώσεις διακοπής του εφοδιασμού.

 

Source: Επίσημος Ιστότοπος της ΕυρωπαΪκής 'Ενωσης 

Επιτάχυνση στον τομέα της καθαρής ενέργειας: 
 Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι η
φθηνότερη και καθαρότερη διαθέσιμη μορφή
ενέργειας, η οποία, μάλιστα, μπορεί να παράγεται
εντός της Ένωσης, μειώνοντας τις ανάγκες μας για
εισαγωγές ενέργειας.
 
Το REPowerEU θα επιταχύνει την πράσινη
μετάβαση και θα ενθαρρύνει μαζικές επενδύσεις σε
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πρέπει επίσης να
καταστεί δυνατή η ταχύτερη υποκατάσταση των
ορυκτών καυσίμων για τη βιομηχανία και τις
μεταφορές, ώστε να μειωθούν οι εκπομπές και η
ενεργειακή εξάρτηση.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

REPowerEU
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Τεχνολογίες, κοινωνικοί, οικονομικοί, κανονιστικοί και
γεωπολιτικοί παράγοντες στο επίκεντρο για την
επιτυχημένη διασύνδεση της πράσινης και της ψηφιακής
μετάβασης έως το 2050. 

Η ΕΕ και η Νέα Ζηλανδία ολοκλήρωσαν τις
διαπραγματεύσεις για τη σύναψη εμπορικής
συμφωνίας, η οποία αναμένεται να
δημιουργήσει σημαντικές οικονομικές
ευκαιρίες για τις εταιρείες και τους
καταναλωτές και στα δύο μέρη. Η συμφωνία
περιλαμβάνει επίσης άνευ προηγουμένου
δεσμεύσεις βιωσιμότητας,
συμπεριλαμβανομένης της τήρησης της
Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική
αλλαγή και των θεμελιωδών εργασιακών
δικαιωμάτων, δεσμεύσεις οι οποίες είναι
εκτελεστές με την επιβολή εμπορικών
κυρώσεων ως έσχατη λύση.

 Η συμφωνία μπορεί να μειώσει κατά περίπου 140 εκατομμύρια ευρώ ετησίως τους δασμούς που καταβάλλουν οι
εταιρείες της ΕΕ από το πρώτο κιόλας έτος εφαρμογής της. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ούρσουλα φον ντερ
Λάιεν, δήλωσε:  «Η Νέα Ζηλανδία είναι μείζων εταίρος μας στην περιοχή του Ινδοειρηνικού. Η εμπορική αυτή συμφωνία
προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, τους αγρότες και τους καταναλωτές μας, τόσο στην ΕΕ όσο στη Νέα
Ζηλανδία. Μπορεί να συμβάλει στην αύξηση των μεταξύ μας εμπορικών συναλλαγών κατά 30 %. Περιλαμβάνει άνευ
προηγουμένου κοινωνικές και κλιματικές δεσμεύσεις. Η νέα συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Νέας
Ζηλανδίας έρχεται σε μια σημαντική χρονική συγκυρία από γεωστρατηγική άποψη. Οι δημοκρατικές χώρες, όπως οι δικές
μας, συνεργάζονται στενά και εξασφαλίζουν αποτελέσματα για τους πολίτες.»

Photo Source: www.politico.eu/article/eu-new-zealand-deal-standard-greener-trade/

 Για περισσότερες πληροφορίες:  https://europa.eu/!FTMHV3

Η Επιτροπή ενέκρινε την έκθεση στρατηγικής ανάλυσης
προοπτικών 2022 με τίτλο «Διασύνδεση της πράσινης και
της ψηφιακής μετάβασης στο νέο γεωπολιτικό πλαίσιο». 

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την επιτάχυνση των
δύο μεταβάσεων, η έκθεση προσδιορίζει δέκα βασικούς
τομείς δράσης με στόχο τη μεγιστοποίηση των
συνεργειών και της συνοχής μεταξύ των κλιματικών και
των ψηφιακών φιλοδοξιών μας. 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

EU - NEW ZEALAND

GREEN & DIGITAL TRANSITION

Χάρη στη συμφωνία αυτή το διμερές
εμπόριο αναμένεται να αυξηθεί κατά έως και
30 %, ενώ η αξία των ετήσιων εξαγωγών
της ΕΕ μπορεί δυνητικά να φτάσει τα 4,5
δισ. ευρώ. Οι επενδύσεις της ΕΕ στη Νέα
Ζηλανδία έχουν τη δυνατότητα να αυξηθούν
κατά έως και 80 %.
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Source: Επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Source: Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα Facebook

Η EE παραμένει πλήρως αλληλέγγυα με την
Ουκρανία. 
Με την έγκριση της «Ευέλικτης βοήθειας για
εδάφη (FAST -CARE)», η ΕΕ ενισχύει τη στήριξη
κρατών μελών, περιφερειακών & τοπικών αρχών
και εταίρων που υποδέχονται εκτοπισμένα
άτομα από την Ουκρανία. 

 Για περισσότερες πληροφορίες: 
https://europa.eu/!QGBHQw

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

4

FAST-CARE COHESION POLICY 

#DigitalEU
Στόχος της ΕΕ είναι να προωθήσει έναν
ευρωπαϊκό τρόπο ψηφιακής μετάβασης,
θέτοντας τους ανθρώπους στο
επίκεντρο.
Θα βασίζεται στις ευρωπαϊκές αξίες και
θα ωφελεί όλους τους πολίτες και τις
επιχειρήσεις! 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/

 Για περισσότερες πληροφορίες: 
 

Source: Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα Facebook



Οι δραματικές συνέπειες του πολέμου της Ρωσίας επηρεάζουν όλο τον κόσμο!

Προκαλούν άνοδο των τιμών των τροφίμων, φτώχεια και αποσταθεροποίηση ολόκληρων περιοχών του
πλανήτη.

Το #EUDataCrunch μας εξηγεί πώς έχει η κατάσταση σε παγκόσμιο επίπεδο και τι κάνουμε για να
στηρίξουμε όσους επηρεάζονται περισσότερο.

Source: Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα Facebook

Για περισσότερες πληροφορίες https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries

#EUDATACRUNCH
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FOOD SECURITY



Το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς γίνεται 10
χρονών: από την καρδιά της αρχαίας Αθήνας ως την ενάλια
πολιτιστική κληρονομιά των Αζορών και τον τάφο του
Αλεξάντροβο, στην οροσειρά της Ροδόπης. 

Οι χώροι αυτοί καλύπτουν μια χρονική περίοδο που
εκτείνεται από τις απαρχές του πολιτισμού ως την Ευρώπη
όπως την ξέρουμε σήμερα, συμβολίζοντας ευρωπαϊκές αξίες
και ιδανικά. Μας φέρνουν πιο κοντά. 
 
Μάθε περισσότερα για τους μοναδικούς χώρους που έχουν
λάβει το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο
#EUDataCrunch. 

Source: Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα Facebook

#EUDATACRUNCH
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ΣΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ



Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε η
Επιτροπή, έχει σημειωθεί πρόοδος ως προς την επίτευξη
των στόχων της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο
πιάτο» για μείωση της χρήσης φυτοφαρμάκων.

Τα χημικά φυτοφάρμακα προκαλούν ρύπανση του εδάφους,
των υδάτων και του αέρα, καθώς και απώλεια
βιοποικιλότητας, και επηρεάζουν αρνητικά την ανθρώπινη
υγεία και στο περιβάλλον. Στο πλαίσιο της στρατηγικής
«Από το αγρόκτημα στο πιάτο», η Επιτροπή έχει δεσμευτεί
να καταβάλει προσπάθειες για τη μείωση της συνολικής
χρήσης και του κινδύνου των χημικών φυτοφαρμάκων κατά
50% έως το 2030. Για την παρακολούθηση της προόδου ως
προς την επίτευξη των στόχων αυτών, η Επιτροπή κάθε
χρόνο δημοσιεύει στοιχεία σχετικά με τη χρήση και τον
κίνδυνο των χημικών φυτοφαρμάκων στην ΕΕ. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, το 2020 καταγράφηκε
συνολική μείωση της χρήσης των χημικών φυτοφαρμάκων
και του συνακόλουθου κινδύνου. Η χρήση και ο κίνδυνος των
χημικών φυτοφαρμάκων μειώθηκαν κατά 1% σε σύγκριση
με το 2019 και κατά 14% σε σύγκριση με την περίοδο
αναφοράς (2015-2017).

Σύμφωνα επίσης με τα στοιχεία, παρατηρείται
σημαντική μείωση της χρήσης των πλέον επικίνδυνων
φυτοφαρμάκων. Μειώθηκαν κατά 9% σε σύγκριση με
το 2019 και κατά 26% σε σύγκριση με την περίοδο
αναφοράς. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη
χρονιά που καταγράφεται σημαντική μείωση.

Ταυτόχρονα, η ΕΕ διατηρεί την παγκόσμια θέση της ως
βασικός εξαγωγέας τροφίμων. Καταγράφεται συνεχής
και σταθερή πρόοδος, η οποία όμως δεν είναι αρκετά
γρήγορη. Τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλουν
περισσότερες προσπάθειες για να μειώσουν τη χρήση
και τον κίνδυνο των χημικών φυτοφαρμάκων, όπως
ζητούν οι επιστήμονες και οι πολίτες. 

Σύμφωνα εξάλλου με τα στοιχεία, παραμένει
εξαιρετικά χαμηλή η υιοθέτηση εναλλακτικών λύσεων
χαμηλού κινδύνου και βιολογικών εναλλακτικών αντί
των χημικών φυτοφαρμάκων. Γι’ αυτό, η Επιτροπή
επικαιροποιεί τους κανόνες και τα σχέδια
χρηματοδότησης για να ενισχύσει τη διαθεσιμότητα
αυτών των εναλλακτικών λύσεων.  

Επιπλέον, προσεχώς η Επιτροπή θα θεσπίσει νέους
κανόνες για την ορθολογική χρήση των
φυτοφαρμάκων, ώστε να βοηθήσει τα κράτη μέλη να
επιτύχουν τους στόχους της στρατηγικής «Από το
αγρόκτημα στο πιάτο» και να αλλάξουν τακτική όσον
αφορά τα φυτοφάρμακα, εγκαταλείποντας τις μη
βιώσιμες πρακτικές.
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ΤΙ ΚAΝΕΙ Η ΕΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ NEΟΥΣ;  

Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης
 

Το πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης
ημιουργεί ευκαιρίες ώστε νέοι και νέες να συμμετάσχουν σε
ραστηριότητες αλληλεγγύης στο εξωτερικό ή στη χώρα τους
στο πλαίσιο έργων προς όφελος των τοπικών κοινοτήτων.

Διάλογος της ΕΕ για τη νεολαία
 

Ο διάλογος της ΕΕ για τη νεολαία είναι ένας μηχανισμός
διαλόγου μεταξύ των νέων και των αρμοδίων για τη χάραξη

πολιτικής, ο οποίος πραγματοποιείται στο πλαίσιο της
στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία.

DiscoverEU
 

Το DiscoverEU είναι μια πρωτοβουλία που προσφέρει την
ευκαιρία σε νέους και νέες ηλικίας 18 ετών να ταξιδέψουν σ’
ολόκληρη την Ευρώπη και να την ανακαλύψουν. Κάθε χρόνο η

Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει σε επιλεγμένους νέους και νέες
ταξιδιωτικό πάσο.

Erasmus+
 

Το πρόγραμμα Erasmus+ στηρίζει την εκπαίδευση, την
κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό στην Ευρώπη.

Παρέχει τη δυνατότητα σε νέους και νέες να
σπουδάσουν, να κάνουν μαθήματα κατάρτισης και να

αποκτήσουν εμπειρία στο εξωτερικό.  
 

Source: European Youth Portal https://europa.eu/youth

Για πληροφορίες:  
www.erasmus-plus.gr

Για περισσότερες πληροφορίες:
https://europa.eu./youth/solidarity/mission_en

Για περισσότερες πληροφορίες: 
www.youthdialogue.gr

Για περισσότερες πληροφορίες:
www.europa.eu/youth/discovereu_en

Photo : www.youthdialogue.gr 8

PROGRAMS & FUNDING OPPORTUNITIES

http://www.erasmus-plus.gr/
http://www.youthdialogue.gr/
http://www.europa.eu/youth/discovereu_en


Περισσότεροι από 400 εκπρόσωποι από όλα τα κέντρα της Europe Direct στην Ευρώπη συναντήθηκαν από τις 30 Μαϊου
έως την 1 Ιουνίου στην Γενική Συνέλευση στο Μιλάνο. Στόχος ήταν η επανεκκίνηση της τοπικής επικοινωνίας και της
συμμετοχής των πολιτών.  Παρόν ήταν και η Επικεφαλής του Europe Direct Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ EUROPE DIRECT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

To Europe Direct της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
συμμετείχε στις 7 Μάϊου στην εκδήλωση «Ξάδερφος
Skywalker» #JobDay

Σκοπός της πρωτοβουλίας  ήταν η στήριξη
ανθρώπων της τοπικής κοινωνίας στην αναζήτηση
εργασίας.

Συμμετέχουμε σε μια προσπάθεια να ενημερώσουμε
για τις ευκαιρίες κινητικότητας στην Ε.Ε. στο πλαίσιο
αναζήτησης πρακτικής άσκησης, εργασίας καθώς και
για τις δράσεις εθελοντισμού για τη νεολαία. 

Πραγματοποιήθηκαν workshops με τίτλους:
«Βιογραφικό, συνέντευξη και η μεταξύ τους σύνδεση
για την επιτυχία» και «Φυσικά κοινωνικά δίκτυα
αναζήτησης εργασίας».

EUROPE DIRECT GENERAL MEETING IN MILAN 

SKYWALKER #JOB DAY
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To Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας παρουσίασε το
Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη 2021-2027, Culture και MEDIA,
σε πολιτιστικούς φορείς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Χαιρετισμό απεύθυνε ο κ. Φωκίων Ζαΐμης, Αντιπεριφερειάρχης
Επιχειρηματικότητας, Έρευνας & Καινοτομίας. 

Παρουσιάστηκαν ενδιαφέρουσες δράσεις που χρηματοδοτούνται
με ευρωπαϊκούς πόρους, όπως έργα Interreg Gr-It με
πολιτιστικό περιεχόμενο και αποτύπωμα στην ΠΔΕ. Το Κέντρο
Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
υποστήριξε επικοινωνιακά τη διοργάνωση προσκαλώντας τους 
 ενδιαφερόμενους φορείς και ιδιώτες  της περιοχής. Η
επικεφαλής του Κέντρου, κ. Μαρία Βουτσινά ενημέρωσε για τις
δράσεις της ΕΕ που στόχο έχουν την ανάδειξη της πολιτιστικής
ποικιλομορφίας ανάμεσα στα κράτη μέλη της, όπως το
#DiscoverEU, #EUCulturalGemsPlatform #NewEuropeanBauhaus. 
Ευχαριστούμε τους Φωκίωνα Ζαΐμη, Ειρήνη Κομνηνού, 'Αννα
Κασιμάτη και Γεωργία Μανωλοπούλου!   

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ EUROPE DIRECT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
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CREATIVE EUROPE 2021 - 2027



Σειρά πετυχημένων εκδηλώσεων για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Εβδομάδα
#EUGreenWeek πραγματοποιήθηκαν φέτος, με επίκεντρο τον ποταμό
Αχελώο. 

H φετινή Πράσινη Εβδομάδα της ΕΕ, η μεγαλύτερη ετήσια εκδήλωση για
την περιβαλλοντική πολιτική, που διεξάγεται από 30 Μαΐου έως 5
Ιουνίου, ενθάρρυνε στους πολίτες σε ολόκληρη την ΕΕ ,να συζητήσουν
το θέμα της μετάβασης σε μια οικολογική κυκλική οικονομία με
μηδενική ρύπανση.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ομάδα εθελοντών της ΕΠΠΙ-ΔΡΟΥΜΕ ΑΜΚΕ, της
οποίας η ΕΕ ενέκρινε το αίτημά της για διοργάνωση πολυθεματικών
εκδηλώσεων με θέμα Περιβάλλον & Πολιτισμός, σε συνεργασία  με το
Europe Direct της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, με φορείς,
συλλογικότητες, ενεργούς πολίτες και άλλους εθελοντές,
πραγματοποίησαν ένα πρόγραμμα με πολλές και άκρως ενδιαφέρουσες
δράσεις.

Την Κυριακή 5 Ιουνίου, οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με απόλυτη
επιτυχία, στο εορταστικό event που έλαβε χώρα δίπλα στον Αχελώο
ποταμό- στην τεχνητή Λίμνη Στράτου.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε νωρίς το πρωί ,με περιβαλλοντικές δράσεις για
παιδιά και εφήβους, όπως πεζοπορίες, ποδηλατοδρομίες,
δεντροφύτευση, μουσική στη λίμνη, ξεναγήσεις, θαλάσσιο ski καθώς και
συλλογή από πλαστικά είδη.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ EUROPE DIRECT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

EU GREEN WEEK 

Στη συνέχεια ακολούθησε
ενημερωτική εκδήλωση, όπου δύο
εξαιρετικές και άκρως
ενδιαφέρουσες ομιλίες των
Πανεπιστημιακών Καθηγητών,
σχετικές με το θέμα της ημέρας,
καθήλωσαν στους
παρευρισκόμενους θεατές.
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Στις 18 Μάϊου πραγματοποιήσαμε,  σε συνεργασία με το Τμήμα
Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Πατρών workshop με θέμα το New
European Bauhaus.  Σε ένα κλίμα εξαιρετικό, οι φοιτητές επέδειξαν
ενδιαφέρον, παρουσίασαν πρακτικά παραδείγματα εφαρμογής των αρχών
της Σχολής Bauhaus, και αναζητήσαμε ιδέες για το Νέο Bauhaus, που
επιδιώκει ένα μέλλον βιώσιμο, πράσινο, συμπεριληπτικό προς όφελος των
Ευρωπαίων πολιτών. 

Στην εκδήλωση συμμετείχαν οι  καθηγητές Δρ. Βασιλική Πετρίδου, Δρ. Ηλία
Κωνσταντόπουλο, Δρ. Αγάπη Πρωίμου, Δρ.  Ρίβα Λάβα και φυσικά ο
Πρόεδρος του Τμήματος  Δρ. Γιάννης  Αίσωπος. 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ EUROPE DIRECT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

12

NEW EUROPEAN BAUHAUS



Το Europe Direct συμμετείχε στο 10ο Συνέδριο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (Regional Growth Conference)  
από τις 9 ως τις 11 Ιουνίου 2022 στο Συνεδριακό &
Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών:

Στις ενότητες “Οι προκλήσεις στην Απασχόληση και η
Κοινωνική Συνοχή στις Περιφέρειας» και το «Ταμείο
Ανάκαμψης» που σχεδίασε το Europe Direct, αναλύθηκαν
οι δυνατότητες που υπάρχουν για την ανάπτυξη μέτρων
για την καταπολέμηση των ανισοτήτων στην αγορά
εργασίας και των ίσων ευκαιριών για γυναίκες και νέους.
Η ενίσχυση ευκαιριών ψηφιακής εκπαίδευσης , ο
εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης, η αύξηση της πρόσβασης σε
αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς πολιτικές
είναι οι επιδιωκόμενοι επιμέρους στόχοι μέσω του
«Ταμείου ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0»
και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. 

Ηχηρά ονόματα μας έδωσαν τις πιο πρόσφατες
πληροφορίες:

Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Μαρία Συρεγγέλα, Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Barbara Kauffmann, Γενική
Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και
Ένταξης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Καλλιόπη Λυκοβαρδή,
Διαμεσολαβήτρια για την Ίση Μεταχείριση, Συνήγορος του
Πολίτη, Δημήτρης Τρουλάκης, Επικεφαλής Δράσεων Αρχή
Συντονισμού & Παρακολούθησης ΕΣΠΑ- ΕΚΤ, Θανάσης
Κοντογεώργης, Γενικός Γραμματέας Συντονισμού-
Προεδρίας της Κυβέρνησης, Chris Allen, Greek Desk,
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Νίκος Μαντζούφας, Διοικητής
Ειδικής Υπηρεσίας Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργείο
Οικονομικών. 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ EUROPE DIRECT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
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EUROPE DIRECT AT THE REGIONAL GROWTH CONFERENCE 



P 13

Ακόμη στο πλαίσιο του 10ου Συνεδρίου Περιφερειακής, συμμετείχαμε στη συζήτηση με θέμα Households & Food Waste
Problem in Greece, όπου παρουσιάσαμε τη στρατηγική #FarmToFork που αποτελεί το επίκεντρο της Ευρωπαϊκής
Πράσινης Συμφωνίας. 

Στο πάνελ συμμετείχαν οι:   Προκόπης Θεοδωρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Μάρκετινγκ στο Τμήμα Διοίκησης
Επιχειρήσεων Τροφίμων  & Αγροτικών Επιχειρήσεων του Πανεπιστήμιου Πατρών,  Μαρία Βουτσινά, Επικεφαλής Europe
Direct, Θεοφάνης Ζαχαράτος, Επιστημονικός Συνεργάτης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και η Αγγελική Σταμέλου,
Υπεύθυνη Επικοινωνίας του Οργανισμού «Μπορούμε».  

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί: https://www.youtube.com/watch?v=_F5D17rMH80

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ EUROPE DIRECT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
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EUROPE DIRECT AT THE REGIONAL GROWTH CONFERENCE 

COMING UP...  

ERASMUS DAYS 13, 14, 15 OCTOBER 2022 

Οι ErasmusDays πραγματοποιούνται το 2022 στις 13, 14 και 15
Οκτωβρίου. Η διοργάνωση ξεκίνησε για πρώτη φορά το 2017.  

Το 2021 διοργανώθηκαν περισσότερες από 5.600 εκδηλώσεις σε
πάνω από 65 χώρες.  

Keep tuned!  

https://www.youtube.com/watch?v=_F5D17rMH80


EUROPE DIRECT
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

 
 

Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Αιγίου 23 & Αμερικής
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών  32 & 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

 
 

https://europedirect.pde.gov.gr/
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