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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 
 

"Φόρουμ Πολιτών -  Αναπτυξιακές πρωτοβουλίες της ΕΕ  
κατά της κρίσης" 

και  

"Σεμινάριο για τα Περιφερειακά ΜΜΕ  - Γράφοντας για την 
Ευρώπη: Θέματα και Εργαλεία" 

 
Εκδήλωση στο Μέτσοβο στις 15 Δεκεμβρίου 2012 διοργανώνει το Γραφείο 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα σε συνεργασία με την 
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, την Περιφέρεια 
Ηπείρου, το Δήμο Μετσόβου και με την υποστήριξη της Ένωσης Συντακτών 
Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ).  
 
Το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 10:00 στο Συνεδριακό Κέντρο "Διάσελο -
Ίδρυμα Εγνατία-Ήπειρος  θα διεξαχθεί Ημερίδα - Φόρουμ Πολιτών με θέμα 
"Αναπτυξιακές πρωτοβουλίες τηε ΕΕ κατά της κρίσης". Κεντρικοί  ομιλητές της Ημερίδας θα 
είναι ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Γιώργος Παπαστάμκος και οι 
ευρωβουλευτές κ.κ. Ιωάννης Τσουκαλάς και Σπύρος Δανέλλης. Την εκδήλωση θα 
χαιρετήσουν ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης και ο Δήμαρχος 
Μετσόβου κ. Νίκος Τσομπίκος. Η Ημερίδα θα είναι ανοιχτή στο κοινό και απευθύνεται προς 
τους φορείς, τον επιχειρηματικό κόσμο και τους πολίτες του Νομού Ιωαννίνων για την 
ενημέρωσή τους και την ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά τις συγκεκριμένες πολιτικές και 
τις προσπάθειες της ΕΕ για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Το Φόρουμ Πολιτών 
θα συντονίσει ο κ. Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης, Εκπρόσωπος Τύπου του Γραφείου του 
ΕΚ στην Ελλάδα 
 
Στη συνέχεια, θα διεξαχθεί ενημερωτικό σεμινάριο για τον Περιφερειακό Τύπο και τα ΜΜΕ 
με θέμα: "Γράφοντας για την Ευρώπη: Θέματα και Εργαλεία". Σκοπός του σεμιναρίου είναι, 
αφενός η εξοικείωση των δημοσιογράφων των περιφερειακών ΜΜΕ με μία σειρά από 
επίκαιρα ζητήματα ευρωπαϊκού προσανατολισμού και αφετέρου η ενημέρωσή τους για την 
αποτελεσματικότερη χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται στον Τύπο από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τις εισηγήσεις θα κάνουν οι κ.κ. 
Carlos Martin Ruiz de Gordejuela, Προϊστάμενος της Yπηρεσίας Τύπου και  ΜΜΕ της 
Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα και Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης, Εκπρόσωπος 
Τύπου του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα. Το σεμινάριο θα συντονίσει ο κ. Λεωνίδας 
Αντωνακόπουλος, Επικεφαλής του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα 
 
Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής. 
 
Επισυνάπτεται πρόγραμμα της εκδήλωσης. 
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Για περισσότερες πληροφορίες: 

 

ΤΣΟΥΤΣΟΠΛΙΔΗΣ Κωνσταντίνος          (+30) 210 32 71 011  (Αθήνα) 

Εκπρόσωπος Τύπου Γραφείου                (+30) 6973 699 886  (κινητό) 

Ενημέρωσης του ΕΚ στην Ελλάδα           (+33) 3 881 73822    (Στρασβούργο) 

e-mail : constantinos.tsoutsoplides@europarl.europa.eu  

 

 

ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Λεωνίδας          (+30) 210 32 71 011 (Αθήνα) 

Επικεφαλής Γραφείου Ενημέρωσης         (+30) 6943 100 303  (κινητό) 

του ΕΚ στην Ελλάδα                             (+33) 3 881 74356    (Στρασβούργο) 

e-mail : leonidas.antonakopoulos@europarl.europa.eu  

 

 

Δείτε εδώ την διαδικτυακή Τηλεόραση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου : 

http://www.europarltv.europa.eu/ 

Επισκεφθείτε την ανανεωμένη ιστοσελίδα του Γραφείου μας:  http://www.europarl.gr/ 

Με την Συνθήκη της Λισαβόνας, σε ισχύ από τη 1η Δεκεμβρίου 2009, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο απέκτησε νέες σημαντικές νομοθετικές εξουσίες.  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

συναποφασίζει πλέον με το Συμβούλιο των Υπουργών στο σύνολο, σχεδόν, της νομοθεσίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών στους τομείς της γεωργίας, της 

μετανάστευσης, της ενέργειας καθώς και στην κατάρτιση του προϋπολογισμού της Ε.Ε..  Ως το 

μόνο θεσμικό όργανο το οποίο εκλέγεται απευθείας από τους πολίτες της Ένωσης, το Ε.Κ. 

διασφαλίζει ότι η Ε.Ε. λογοδοτεί στους πολίτες της, με την ενίσχυση της συμμετοχής των 

Ευρωβουλευτών σε σημαντικές αποφάσεις όπως η κάλυψη αξιωμάτων σε κορυφαίες θέσεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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