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Highlight

H Roberta Metsola στο Κίεβο
«Καθ’οδόν προς το Κίεβο… #StandwithUkraine» έγραψε τις τελευταίες ώρες στο
twitter η πρόεδρος του ΕΚ, Roberta Metsola, με πλήθος θετικών αντιδράσεων από
τους χρήστες. Περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα για
λόγους ασφαλείας. Στις 31 Μαρτίου, η Πρόεδρος του ΕΚ συναντήθηκε στις Βρυξέλλες
με τον Kirill Martynov, αρχισυντάκτη της ανεξάρτητης ρωσικής εφημερίδας Novaya
Gazeta, μετά την αναγκαστική παύση των εργασιών της ως το τέλος του πολέμου
εξαιτίας του νέου νόμου περί λογοκρισίας που επιβλήθηκε απ’το Κρεμλίνο στις 4
Μαρτίου.
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την εβδομάδα που πέρασε
στo Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η ΕΕ στο πλευρό των
προσφύγων από την
Ουκρανία

Έρχονται αλλαγές στις
ευρωεκλογές;

Πώς καταπολεμά η ΕΕ την
κλιματική αλλαγή

Frontex: στον πάγο η τελική
έγκριση στον προϋπολογισμό
του

Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μέχρι
στιγμής αναγκαστεί να αφήσουν το σπίτι
και την ζωή τους, εξαιτίας του πολέμου
που μαίνεται στην Ουκρανία. Το μεγαλύτερο ποσοστό προσφύγων έχουν
καταφύγει σε γειτονικές χώρες (Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Μολδαβία) ενώ στη συντριπτική τους πλειοψηφία – κατά 90%- είναι γυναίκες και παιδιά,
ευάλωτες ομάδες που κινδυνεύουν περισσότερο να πέσουν θύματα εμπορίας,
κακοποίησης και εκμετάλλευσης.
Μεταξύ άλλων, το ΕΚ τον τελευταίο μήνα
ενέκρινε την αναπροσαρμογή των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής προς τα
κράτη που υποδέχονται πρόσφυγες,
χρηματοδότηση που μπορεί να συμπεριλαμβάνει και επιπλέον 10 δις. ευρώ από
τα κονδύλια του REACT-EU, και την παράταση της δυνατότητας αξιοποίησης των
ταμείων Ασύλου και Εσωτερικής Ασφάλειας. Μέσω των Ταμείων, μπορούν να
αποδεσμευθούν έως και 420 εκ. ευρώ για
στέγαση, διατροφή, υγειονομική περίθαλψη και πρόσληψη επιπλέον προσωπικού.
Η ΕΕ έχει δεσμευτεί, επίσης, να εφαρμόσει
την «οδηγία για την προσωρινή προστασία»
που δίνει στους εκτοπισθέντες δικαιώματα για την παραμονή τους στην ΕΕ. Δείτε
περισσότερα για το πώς η ΕΕ στηρίζει
τους πρόσφυγες από την Ουκρανία εδώ.

Με την μέση παγκόσμια θερμοκρασία να
έχει αυξηθεί σε ανησυχητικά για τους
επιστήμονες επίπεδα,και την ΕΕ να είναι
ο τρίτος μεγαλύτερος ρυπαντής στον
κόσμο μετά τις ΗΠΑ και την Κίνα, οι στόχοι
της ΕΕ για το κλίμα είναι πιο επίκαιροι και
αναγκαίοι από ποτέ. Η δεκαετία
2011-2020 υπήρξε η θερμότερη που έχει
ποτέ καταγραφεί για τον πλανήτη, ενώ
οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης εκτός
από την επιβάρυνση για την ανθρώπινη υγεία, μπορούν να προκαλέσουν
απώλεια βιοποικιλότητας, πυρκαγιές,
μείωση της απόδοση των καλλιεργειών κ.α. Η Ένωση αποτελεί κορυφαίο
παγκόσμιο πρωταγωνιστή στις συνομιλίες
του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, έχοντας παράλληλα δεσμευτεί να μειώσει
τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030
ενώ ο στόχος για κλιματική ουδετερότητα
έως το 2050 είναι πλέον νομικά δεσμευτικός μέσω της Ευρωπαϊκής Πράσινης
Συμφωνίας που εγκρίθηκε από το ΕΚ το
2021. Η ΕΕ εργάζεται, επίσης, για την
επίτευξη μίας κυκλικής οικονομίας έως
το 2050. Δείτε περισσότερα για τα εργαλεία και τους στόχους της ΕΕ για το περιβάλλον εδώ.

Κρυπτοστοιχεία: ευρωπαϊκοί
κανόνες για να ρυθμίζεται η
χρήση τους όπως οι
παραδοσιακές οικονομικές
συναλλαγές
Νέοι κανόνες για τη χρήση των κρυπτοστοιχείων περιλαμβάνονται σε σχέδιο
νόμου που ψηφίστηκε από τα μέλη των
επιτροπών Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και Πολιτικών Ελευθεριών, με σκοπό να ενισχύσει τους κανόνες
της ΕΕ και να καταπολεμήσει το ξέπλυμα
χρημάτων και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας. Συγκεκριμένα, όλες οι
μεταφορές κρυπτο-περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την πηγή του περιουσιακού στοιχείου και τον δικαιούχο του, πληροφορίες που θα διατίθενται
στις αρμόδιες αρχές. Οι κανόνες θα καλύπτουν επίσης συναλλαγές από ιδιώτες
χρήστες, σε μία προσπάθεια να ρυθμιστεί η αγορά αυτή η οποία, λόγω της
τεχνολογίας στην οποία βασίζεται, μπορεί
εύκολα να παρακάμπτει τους συνηθισμένους κανόνες για τις οικονομικές
συναλλαγές και η οποία μέχρι πρότινος
δεν ρυθμιζόταν από ευρωπαϊκούς κανόνες. Οι ευρωβουλευτές ζητούν από την
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών τη δημιουργία ενός δημόσιου μητρώου επιχειρήσεων και υπηρεσιών που εμπλέκονται
στη χρήση κρυπτογραφικών στοιχείων τα
οποία ενδέχεται να έχουν υψηλό κίνδυνο
μη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες χρηματοδότησης, και
μια λίστα με τους παρόχους που δεν
συμμορφώνονται.

Πρόταση μεταρρύθμισης για τoν Ευρωπαϊκό Εκλογικό Κανονισμό κατέθεσε την
εβδομάδα που πέρασε, η επιτροπή
Συνταγματικών Υποθέσεων. Η πρόταση
περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές,
όπως ότι οι ευρωπαίοι πολίτες θα μπορούν να ψηφίζουν με δύο ψηφοδέλτια,
ένα εθνικό και ένα πανευρωπαϊκό,
από το οποίο θα προκύπτουν 28 επιπλέον βουλευτές. Τα ευρωπαϊκά ψηφοδέλτια θα απαρτίζονται από υποψηφίους που
προέρχονται από συνασπισμούς ευρωπαϊκών κομμάτων ή εθνικών ενώσεων
ψηφοφόρων, ενώ οι λίστες με τους υποψηφίους θα πρέπει να υπόκεινται σε
κανόνες που εξασφαλίζουν την ισότιμη εκπροσώπηση μικρότερων
χωρών. Κάθε ευρωπαίος πολίτης άνω
των 18 θα μπορεί να είναι υποψήφιος, ενώ προτείνεται η θέσπιση εκλογικού
ορίου 3.5% για τις μεγάλες περιφέρειες.
Προτείνεται, επίσης, η 9η Μαΐου, Ημέρα
της Ευρώπης, να θεσπιστεί ως ημέρα
εκλογών σε όλα τα κράτη μέλη της
ΕΕ. Παράλληλα, μεγάλη σημασία δίνει η
πρόταση στην προσβασιμότητα όλων
των πολιτών στις εκλογές, συμπεριλαμβάνοντας την επιλογή της επιστολικής
ψήφου, και στην υποχρεωτική ίση
αντιπροσώπευση των φύλων στα
ψηφοδέλτια. Η νομοθετική πρόταση θα
συζητηθεί σε επόμενη σύνοδο της ολομέλειας.

Η μη συμμόρφωση με όρους που
ορίστηκαν στην προηγούμενη έκθεση
απαλλαγής του ΕΚ, καθώς και τα πορίσματα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) σχετικά με
περιστατικά παρενοχλήσεων, ανάρμοστης συμπεριφοράς και επαναπροωθήσεων, κρίθηκαν από τους ευρωβουλευτές –μέλη της επιτροπής Ελέγχου του
Προϋπολογισμού αρκετά σοβαροί λόγοι
που οδήγησαν στο «πάγωμα» του τελικού σταδίου έγκρισης του προϋπολογισμού του FRONTEX. Πρόκειται για τη
«διαδικασία απαλλαγής», με την οποία το
ΕΚ εγκρίνει (ή όχι) τη διαχείριση κονδυλίων της ΕΕ για κάθε οικονομικό έτος. Αν το
ΕΚ αποφασίσει είτε να μην εγκρίνει την
απαλλαγή, είτε να αναστείλει τη χορήγησή
της ή να την αρνηθεί, τότε το θεσμικό
όργανο ή οργανισμός οφείλει να ακολουθήσει τις συστάσεις που διατυπώνει η
επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
και να επανέλθει ζητώντας εκ νέου απαλλαγή. Στην περίπτωση της Frontex, αυτό
αφορά μεταξύ άλλων και τις αναφορές
για επαναπροωθήσεις στα ελληνικά
σύνορα.

Αποστολή του ΕΚ στη
Μολδαβία

Αποστολή στη Δημοκρατία της Μολδαβίας
πραγματοποιεί αντιπροσωπεία υψηλού
επιπέδου επτά ευρωβουλευτών, μελών
της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
και της υποεπιτροπής Ασφάλειας και
Άμυνας, στη σκιά της ρωσικής εισβολής
στην Ουκρανία, από τις 31 Μαρτίου έως
τις 2 Απριλίου. Οι ευρωβουλευτές ενημερώνονται επί τόπου για την κατάσταση
στην χώρα, η οποία συνορεύει με την
Ουκρανία, και αποδεικνύουν στην πράξη
την ομόφωνη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη
προς τους πολίτες της χώρας, ανακοινώνοντας συγκεκριμένες πρωτοβουλίες
υποστήριξης της δημοκρατίας εκ μέρους
του ΕΚ. Υπενθυμίζεται ότι η Μολδαβία, η
οποία προσφάτως έχει υποβάλλει
επισήμως αίτημα για ένταξη στην ΕΕ,
φιλοξενεί αυτή τη στιγμή περισσότερους
από 300.000 Ουκρανούς πρόσφυγες,
γεγονός που έχει θέσει υπό πίεση τις
αρχές και τους πόρους της χώρας. Στο
πλαίσιο της αποστολής του ΕΚ συμπεριλαμβάνονται συναντήσεις, μεταξύ άλλων,
με την Πρόεδρο της Μολδαβίας Maia
Sandu, την πρωθυπουργό Natalia
Gavriliţa, τον Πρόεδρο του κοινοβουλίου
της Μολδαβίας Igor Grosu, βουλευτές
καθώς και εκπρόσωπους διεθνών οργανισμών.

την εβδομάδα που έρχεται

στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Διαβάστε περισσότερα εδώ
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Προστασία των ανήλικων προσφύγων από την Ουκρανία
Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν με την Επιτροπή και το Συμβούλιο για τους
επιπλέον τρόπους, εκτός από τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί, με τους οποίους
μπορεί η ΕΕ να προστατεύσει από την σεξουαλική εκμετάλλευση και την εμπορία, τα παιδιά που αναγκάζονται να αφήσουν το σπίτι τους εξαιτίας του πολέμου
στην Ουκρανία. Η Επιτροπή και η Γαλλική Προεδρία του Συμβουλίου επεξεργάζονται
σχέδιο 10 σημείων που θα ενισχύσει την ευρωπαϊκή αντίδραση, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων μια πλατφόρμα εγγραφής και συντονισμού των μετακινήσεων
και συγκεκριμένες οδηγίες για την υποδοχή και την υποστήριξη των παιδιών σε
συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασύλου. Συζήτηση: Τρίτη, 5 Απριλίου.
Ψηφοφορία: Πέμπτη, 7 Απριλίου

Παραβιάσεις του δικαιώματος στο Άσυλο στην ΕΕ;
Αναφορές που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για την πραγματοποίηση επαναπροωθήσεων σε ευρωπαϊκά σύνορα, και συγκεκριμένα στα σύνορα της Ελλάδας με
την Τουρκία και τα σύνορα Λιθουανίας, Λετονίας και Πολωνίας με τη Λευκορωσία θα απασχολήσουν, μεταξύ άλλων θεμάτων, την συζήτηση στην ολομέλεια σχετικά με το καθεστώς του ασύλου στην ΕΕ. Οι ευρωβουλευτές αναμένεται να ζητήσουν
τον σεβασμό του άρθρου 33 της Σύμβασης της Γενεύης, που απαγορεύει τις επαναπροωθήσεις, και την εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών υποδοχής για τους αιτούντες. Τετάρτη, 6 Απριλίου

Αξιολόγηση της Συνόδου του Συμβουλίου
Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν τα αποτελέσματα της Συνόδου του Συμβουλίου
στις 24 και 25 Μαρτίου με την πρόεδρο της Επιτροπής, Ursula von der Leyen, τον
πρόεδρο του Συμβουλίου Charles Michel και τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ για
θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας Josep Borrell. Κατά την Σύνοδο συζητήθηκε εκτενώς το ζήτημα της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία, οι διεθνείς
κυρώσεις που επιβάλλονται κατά του Putin και οι συνέπειες της κρίσης στην ευρωπαϊκή οικονομία και τις τιμές της ενέργειας. Τετάρτη, 6 Απριλίου

«Ώρα ερωτήσεων»: Οι ευρωβουλευτές ελέγχουν το έργο της Επιτροπής
Τις ερωτήσεις τους σχετικά με την πρόοδο που
επιτεύχθηκε κατά τα την πρώτη διετία της θητείας
της Επιτροπής, θα απευθύνουν οι ευρωβουλευτές
στην πρόεδρο της, Ursula von der Leyen. Στο νέο
μοντέλο διεξαγωγής του καθιερωμένου ελέγχου, η
συζήτηση θα πραγματοποιηθεί υπό την μορφή ερώτησης-απάντησης. Οι θεματικές των ερωτήσεων έχουν εγκριθεί από την Διάσκεψη των Προέδρων, ενώ κάθε
ευρωβουλευτής θα έχει στη διάθεση του ένα λεπτό για να κάνει την ερώτηση και
άλλα 30 δευτερόλεπτα εάν επιθυμεί συμπληρωματική ερώτηση. Τρίτη, 5 Απριλίου

Συζήτηση για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα
Με τον Ύπατο Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας, Josep Borrell, θα συζητήσουν οι ευρωβουλευτές, κατά τη σύνοδο της ολομέλειας, ακολουθώντας τη διαδικασία της «Ώρας ερωτήσεων», με αντικείμενο την στρατηγική ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ. Η Στρατηγική Πυξίδα της Ένωσης, που συγκεντρώνει τα μέτρα που παίρνει η ΕΕ για «να προστατευθούν οι πολίτες, οι αξίες και τα
συμφέροντα της ΕΕ, καθώς και να συμβάλλει στην παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια»,
εγκρίθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από το Συμβούλιο Υπουργών, και διεκδικεί
από την Ένωση να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλεια της και να
βελτιώσει τις ικανότητες της κοινής απόκρισης στο πεδίο της άμυνας. Τρίτη, 5
Απριλίου

Νέοι κανόνες για την χρηματοδότηση επενδύσεων
στην ενέργεια

Το ΕΚ αναμένεται να εγκρίνει ενημερωμένους κανόνες για την επιλογή ενεργειακών
έργων που μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση από την ΕΕ και να ευθυγραμμίσει τον
υφιστάμενο κανονισμό με την Πράσινη Συμφωνία για το κλίμα. Η νομοθετική πρόταση έχει ήδη εγκριθεί από τους Υπουργούς της ΕΕ, και θέτει τα κριτήρια και τη
μεθοδολογία για την επιλογή ενεργειακών έργων κοινού ενδιαφέροντος, όπως γραμμές μεταφοράς υψηλής τάσης, αγωγοί, εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας ή
έξυπνα δίκτυα. Τρίτη, 5 Απριλίου

Ανησυχητική έκθεση του ΟΗΕ για το κλίμα
Επείγοντα μέτρα για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη ζητά η τελευταία έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή, την οποία θα
συζητήσουν οι ευρωβουλευτές με εκπροσώπους της Επιτροπής. Η έκθεση αναφέρει
ότι οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής είναι χειρότερες από αυτές που προβλέπονταν στην αντίστοιχη έκθεση του οργανισμού το 2014, υπογραμμίζοντας πως η
επίδραση της ανθρώπινης δραστηριότητας στην κλιματική αλλαγή προκαλεί
εκτεταμένα προβλήματα στη φύση και επηρεάζει τις ζωές δισεκατομμυρίων
ανθρώπων. Δευτέρα, 4 Απριλίου

Τι έκανε η ΕΕ για το σεβασμό κράτους δικαίου και
ευρωπαϊκών αξιών σε Ουγγαρία- Πολωνία;

Σε συζήτηση με εκπροσώπους του Συμβουλίου και της Επιτροπής, οι ευρωβουλευτές
θα ενημερωθούν σχετικά με την έως τώρα διαχείριση της οπισθοδρόμησης της
δημοκρατίας σε Ουγγαρία και Πολωνία. Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται επιδείνωση στον τομέα αυτό και στις δύο χώρες,ωστόσο το Συμβούλιο έχει μέχρι στιγμής αποφύγει την διεξαγωγή ψηφοφορίας ώστε να προσδιορίσει το κατά πόσον
υπάρχει «σαφής κίνδυνος σοβαρής παραβίασης» των κοινών αξιών της ΕΕ, όπως
ορίζει η διαδικασία που κίνησε η Επιτροπή βάσει του άρθρου 7 της Συνθήκης για την
ΕΕ, διαδικασία την οποία με ψήφισμά του υποστήριξε το ΕΚ. Ως εκ τούτου, οι ευρωβουλευτές αναμένεται να ζητήσουν άμεση δράση από το Συμβούλιο. Τετάρτη, 6 Απριλίου

Ανησυχία για τις γυναίκες στο
Αφγανιστάν
Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν με τον Ύπατο
Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας, Josep Borrell, για την επιδείνωση της ζωής των γυναικών στο Αφγανιστάν.
Η συζήτηση έρχεται μετά την πρόσφατη ανακοίνωση από τους Ταλιμπάν ότι θα απαγορεύσουν, τελικά, στα κορίτσια την εκπαίδευση,
μετά την ηλικία των 12 ετών. Στα καινούργια μέτρα περιλαμβάνεται επίσης και η
απαγόρευση των γυναικών να ταξιδέψουν αεροπορικά χωρίς άντρα συνοδό. Συζήτηση: Τρίτη, 5 Απριλίου. Ψηφοφορία: Τετάρτη, 6 Απριλίου

Νέοι κανόνες για τη μείωση της μισθολογικής ανισότητας
Η ολομέλεια θα συζητήσει το σχέδιο νόμου που συνέταξαν οι επιτροπές Δικαιωμάτων των Γυναικών και Απασχόλησης, το οποίο προτείνει όλες οι επιχειρήσεις με
πάνω από 50 εργαζομένους να είναι υποχρεωμένες να παρέχουν πρόσβαση στα
μισθολογικά τους στοιχεία έτσι ώστε να υπάρχει μισθολογική διαφάνεια που θα
δυσχεραίνει την ανάπτυξη μισθολογικού χάσματος σε βάρος των γυναικών. Μόλις η
πρόταση εγκριθεί από το ΕΚ, θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο.
Τρίτη, 5 Απριλίου

Προϋπολογισμός 2023: στο προσκήνιο βιώσιμη και δίκαιη
ανάκαμψη αλλά και οι συνέπειες του πολέμου
Τις προτεραιότητες τους για τον προϋπολογισμό του 2023 έχουν θέσει οι ευρωβουλευτές σε σχέδιο ψηφίσματος που κατέθεσαν στην ολομέλεια, αναδεικνύοντας την
βιώσιμη και δίκαιη ανάκαμψη, μια ισχυρότερη Ένωση Υγείας, την επιτυχία της
πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των αξιών της ΕΕ.
Οι ευρωβουλευτές ζητούν, επίσης, στον προϋπολογισμό να συμπεριληφθούν πόροι
για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία. Συζήτηση
και ψηφοφορία: Τρίτη, 5 Απριλίου

Last Minute Brieﬁng
Η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου πριν την ολομέλεια του ΕΚ θα πραγματοποιηθεί
στις 17:30 (ώρα Ελλάδος) τη Δευτέρα, 4 Απριλίου.

το Γραφείο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην Ελλάδα
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Σήμερα στον Μικρόκοσμο η μια από τις τρεις ταινίεςφιναλίστ για το βραβείο LUX

Από την Τρίτη 29 Μαρτίου έως την Παρασκευή, 1η Απριλίου, οι τρεις ταινίες που διεκδικούν το Βραβείο Κοινού LUX 2022 προβάλλονται ταυτόχρονα και δωρεάν σε
κινηματογράφους των κρατών μελών της ΕΕ, έτσι ώστε το κοινό να συμμετάσχει στην
ψηφοφορία για την ανάδειξη της νικήτριας! Σήμερα, Παρασκευή, μην χάσετε την
ευκαιρία να παρακολουθήσετε στον κινηματογράφο «Μικρόκοσμος» την υποψήφια
ταινία FLEE σε σκηνοθεσία του Jonas Pohe Rasmussen, ένα ντοκιμαντέρ κινουμένων
σχεδίων που διηγείται την ιστορία ενός πρόσφυγα που φεύγει από τη χώρα του αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον στην Ευρώπη. Μετά την προβολή, θα ακολουθήσει
διαδικτυακή ζωντανή συζήτηση του κοινού με εκπρόσωπο της ταινίας. Συνιστάται η
προκράτηση θέσεων, λόγω περιορισμένης χωρητικότητας, αποστέλλοντας μήνυμα στην
ηλεκτρονική διεύθυνση margarita@mikrokosmoscinema.gr. Παρασκευή, 1 Απριλίου, 20:00
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