Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
Περιφερειακό Συνέδριο στη Στερεά Ελλάδα
"Αναπτυξιακές Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της
οικονομικής κρίσηςΠολιτικές για την Περιφερειακή Ανάπτυξη"
Λαμία - Χαλκίδα, 11-12 Φεβρουαρίου 2013
Το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα σε συνεργασία με την
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και με την υποστήριξη
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των Δήμων Λαμιέων και Χαλκιδέων,
διοργανώνει Περιφερειακό Συνέδριο στη Λαμία και τη Χαλκίδα στις 11 και 12
Φεβρουαρίου 2013. Η εν λόγω δράση εγγράφεται στην προσπάθεια ενημέρωσης
των πολιτών για τα ευρωπαϊκά δρώμενα καθόσον το 2013 έχει ανακηρυχθεί
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών.
Το Περιφερειακό Συνέδριο (Φόρουμ Πολιτών) θα λάβει χώρα στο Πολιτιστικό Κέντρο του
Δήμου Λαμίας (Λεωνίδου 11, 2ος Όροφος) τη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα
16.30 και απευθύνεται προς τους αρμόδιους φορείς, τις Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές, τα
Επιμελητήρια, τις Επιχειρήσεις, τις Ενώσεις Πολιτών, τον Τύπο και τα ΜΜΕ αλλά και κάθε
ενδιαφερόμενο πολίτη. Η εκδήλωση θα είναι ανοικτή στο κοινό.
Θα συμμετάσχουν ως κεντρικοί ομιλητές Ευρωβουλευτές και στελέχη της ΕΕ, ενώ εναρκτήρια
ομιλία θα απευθύνει ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς. Η εκδήλωση
έχει ως στόχο την ενημέρωση των φορέων και των πολιτών και την ανταλλαγή απόψεων με
αυτούς πάνω σε σημαντικά θέματα που απασχολούν την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, και
ιδιαίτερα σχετικά με τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα διεξαχθεί επίσης ενημερωτικό σεμινάριο που απευθύνεται στον
Τοπικό και Περιφερειακό Τύπο και τα ΜΜΕ. Το σεμινάριο αυτό αποσκοπεί στην ενημέρωση των
δημοσιογράφων σχετικά με τις νομοθετικές και πολιτικές προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και τα μέσα και εργαλεία που διαθέτουν τα
θεσμικά αυτά όργανα της ΕΕ για την διευκόλυνση του έργου τους όσον αφορά την κάλυψη της
ευρωπαϊκής επικαιρότητας.
Την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2013 κλιμάκιο Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στελεχών
της ΕΕ θα μεταβεί στη Χαλκίδα όπου θα γίνει δεκτό από τον Δήμαρχο Χαλκίδας Αθανάσιο
Ζεμπίλη και θα έχει συναντήσεις με φορείς και πολίτες στο Δημοτικό Μέγαρο (Φαρμακίδου
15) στις 12.00. Το κλιμάκιο θα έχει επίσης ενημερωτικές συναντήσεις με εκπαιδευτικούς
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ευβοίας και Βοιωτίας καθώς και με μαθητές
Λυκείου.

Για περισσότερες πληροφορίες:
ΤΣΟΥΤΣΟΠΛΙΔΗΣ Κωνσταντίνος
Εκπρόσωπος Τύπου Γραφείου
Ενημέρωσης του ΕΚ στην Ελλάδα

(+30) 210 32 71 011 (Αθήνα)
(+30) 6973 699 886 (κινητό)
(+33) 3 881 73822 (Στρασβούργο)

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

ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Λεωνίδας
Επικεφαλής Γραφείου Ενημέρωσης
του ΕΚ στην Ελλάδα

(+30) 210 32 71 011 (Αθήνα)
(+30) 6943 100 303 (κινητό)
(+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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