Ευρωπαϊκή Επιτροπή
των Περιφερειών

ΣΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ
Ο Πρόεδροσ τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ των Περιφερειών, θεςμικό όργανο
εκπροςώπηςησ των Περιφερειών και των Δόμων τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ, θα εύναι ο
επύςημοσ ομιλητόσ ςτην Εκδόλωςη, που η Ευρωπαώκό Επιτροπό των Περιφερειών και
η Ελληνικό Εταιρεύα Τοπικόσ Ανϊπτυξησ και Αυτοδιούκηςησ ςυνδιοργανώνουν με
κεντρικό θϋμα «Το Μϋλλον τησ Ευρώπησ», την Πϋμπτη, 1η Μαρτύου 2018, ςτην Αθόνα
[Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Λεωφ. Βαςιλϋωσ Κωνςταντύνου 48)].
Επιςυνϊπτεται η πρόςκληςη τησ Εκδόλωςησ.
Η Εκδόλωςη εντϊςςεται ςτην Ευρωπαώκό Εκςτρατεύα τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ των
Περιφερειών «Προβληματιςμόσ για την Ευρώπη», με ςτόχο να προςφϋρει ςτουσ πολύτεσ
ϋνα βόμα για να παρουςιϊςουν τισ ιδϋεσ, τισ ςκϋψεισ και τισ απόψεισ τουσ για το μϋλλον
τησ Ευρώπησ.
Για την εκδόλωςη τησ 1ησ Μαρτύου 2018, καθοριςτικό ρόλο, ωσ προσ τη θεματολογύα, θα
διαδραματύςει η ςυμμετοχό των τοπικών και περιφερειακών αρχών, ωσ ϊμεςων
εκφραςτών

των

τοπικών
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και

η
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τουσ

με

τουσ

πανεπιςτημιακούσ φορεύσ και τισ ομϊδεσ νϋων πολιτών.
Η ςυμμετοχό ςασ θα εξαςφαλύςει μια εποικοδομητικό και ουςιαςτικό ςυζότηςη και
ανταλλαγό απόψεων για το μϋλλον τησ Ε.Ε.
Οι γλώςςεσ εργαςύασ τησ εκδόλωςησ εύναι ελληνικϊ και γαλλικϊ. Θα υπϊρξει
ταυτόχρονη διερμηνεύα.
Παρακαλούμε όπωσ γνωςτοποιόςετε τη ςυμμετοχό ςασ ςτη παρακϊτω ηλεκτρονικό
φόρμα ςυμμετοχόσ, όπου μπορεύτε να υποβϊλλετε και ερωτόςεισ και τοποθετόςεισ ςασ
προσ τον Πρόεδρο τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ των Περιφερειών, προκειμϋνου αυτϋσ να
ςυζητηθούν ςτην εκδόλωςη: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdbwqxzB6enDSOqtD21hrqxmsU5tBEydVyU3KDQcwIZtkTEw/viewform

Invitation

Πρόσκληση

The European Committee of the Regions (CoR) and the
Hellenic Agency for Local Development and Local
Government (EETAA) would like to invite you to citizens’
dialogue with the

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) και η
Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης
(ΕΕΤΑΑ) σας προσκαλούν σε ανοικτή συζήτηση με τον

President of the European Committee of
the Regions
Mr Karl-Heinz Lambertz

Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των
Περιφερειών
κ. Karl-Heinz Lambertz

On ΤHE FUTURE OF EUROPE

με θέμα ΤΟ

ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

The citizens’ dialogue will take place on
Thursday 1 March 2018 between 18.00 and 21.00 at the
National Hellenic Research Foundation - Amphitheater
"Leonidas Zervas" (48 Vasileos Konstantinou Avenue),
Athens.

Η ανοικτή συζήτηση θα πραγματοποιηθεί
την Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2018 από τις 18.00 έως τις
21.00 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών – Αμφιθέατρο
«Λεωνίδας Ζέρβας» (Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48),
Αθήνα.

Registration: 17.30

Ώρα προσέλευσης: 17.30

