
ενημερωτικές εκδηλώσεις για      

μαθητές θα συνεχιστούν το 2014 και 

σε άλλα σχολεία της περιοχής μας. Το 

Europe Direct Καρδίτσας πέραν των 

εκδηλώσεων που οργανώνει είναι 

επίσης καθημερινά στη διάθεση των 

πολιτών της ευρύτερης περιοχής για 

πληροφόρηση σε όλα τα θέματα που 

σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Το Europe Direct Καρδίτσας της 

ΑΝ.ΚΑ Α.Ε., σε συνεργασία με τον 

Διευθυντή και τους Δασκάλους της Ε’ 

και ΣΤ΄ Τάξης του 2
ου

 Δημοτικού 

Σχολείου Σοφάδων, πραγματοποίησε 

την Πέμπτη 13/03/2014 ενημερωτική 

εκδήλωση σχετικά με την Ευρωπαϊκή 

Ένωση.  

Η εκδήλωση είχε ως σκοπό να φέρει 

σε επαφή τους μαθητές με την    

Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορούσε την 

ιστορική διαδρομή από την ίδρυσή 

της έως και τις ημέρες μας, ενώ έγινε 

και αναφορά στο τι σημαίνει, ειδικά 

για τους νέους, να είναι πολίτες  της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα δικαιώματά 

τους  και τα πλεονεκτήματα που αυτό 

τους δίνει. Παράλληλα, έγινε αναφο-

ρά και σε ένα από τα σημαντικότερα 

προβλήματα της εποχής μας, την 

κλιματική αλλαγή και την προστασία 

του περιβάλλοντος, που αποτελεί 

βασική πολιτική προτεραιότητα της 

στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

«Ευρώπη 2020». Σκοπός ήτανε οι 

μαθητές να ενημερωθούν για την 

κλιματική αλλαγή και σε θέματα 

προστασίας περιβάλλοντος, καθώς 

και να ευαισθητοποιηθούν στο ότι ο 

καθένας προσωπικά μπορεί να συμ-

βάλει στην προσπάθεια για ένα πιο 

«πράσινο» πλανήτη. Οι εκδηλώσεις 

σε σχολεία και η ενημέρωση μαθητών 

αποτελούν μέρος των συνολικών 

ενημερωτικών εκδηλώσεων που 

πραγματοποιεί σε ετήσια βάση το 

Europe Direct Καρδίτσας για θέματα 

σχετικά με  την Ευρωπαϊκή Ένωση και 

αφορούν συγκεκριμένες ομάδες 

πολιτών ή/και το ευρύ κοινό. Οι   

Λαμβάνοντας υπόψη την πίεση που 

ασκείται στους προϋπολογισμούς των 

νοικοκυριών, η ευρωπαϊκή πολιτική 

για τους καταναλωτές διασφαλίζει ότι 

έχουν όχι μόνο δίκαιη μεταχείριση 

αλλά και τους καλύτερους δυνατούς 

όρους. Οι προσπάθειες της ΕΕ τον 

τελευταίο χρόνο για να ενισχύσει τα 

δικαιώματα των καταναλωτών έχουν 

θετικό αντίκτυπο στην εμπιστοσύνη 

των καταναλωτών, ζωτικό στοιχείο για 

την οικονομική ανάκαμψη της Ευρώ-

πης. 

Η επόμενη πρόκληση έγκειται στο να 

διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές 

γνωρίζουν τα δικαιώματά τους με 

βάση το δίκαιο της ΕΕ και κάνουν 

χρήση αυτών των δικαιωμάτων   

καθημερινά, όταν αγοράζουν από το 

Διαδίκτυο ή τα κεντρικά καταστήμα-

τα. Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή ξεκίνησε εκστρατεία για να 

ενημερώσει τους καταναλωτές σχετι-

κά με τα δικαιώματά τους βάσει της 

νομοθεσίας της ΕΕ και για να τους 

κατευθύνει στα κατάλληλα σημεία 

παροχής συμβουλών και βοήθειας 

όταν έχουν ερωτήσεις ή προβλήματα. 

Τον τελευταίο χρόνο, πραγματοποιή-

θηκε ουσιαστική πρόοδος για την 

ενίσχυση των δικαιωμάτων των κατα-

ναλωτών όχι μόνο στους τύπους αλλά 

και στην πράξη: 

Ενίσχυση των δικαιωμάτων των κατα-

ναλωτών 

Η νέα Οδηγία για τα δικαιώματα των 

καταναλωτών αρχίζει να ισχύει στις 

13 Ιουνίου 2014: 

 Σύμφωνα με τους νέους κανόνες 

(Οδηγία για τα δικαιώματα των κατα-

ναλωτών, MEMO/13/1144), θα υπάρ-

χει 

- Μεγαλύτερη διαφάνεια στις τιμές· 

 - Κατάργηση πρόσθετων επιβαρύνσε-

ων για τη χρήση πιστωτικών καρτών 

και τηλεφωνικών γραμμών εξυπηρέ-

τησης· 

 - Απαγόρευση προσημειωμένων 

τετραγωνιδίων σε ιστότοπους, π.χ. 

κατά την αγορά αεροπορικών εισιτη-

ρίων· 

 - Παράταση της προθεσμίας για 

αλλαγή γνώμης σχετικά με αγορά, 

από 7 σε 14 ημέρες· 

 - Ενισχυμένα δικαιώματα επιστροφής 

χρημάτων, εντός 14 ημερών από την 

υπαναχώρηση του καταναλωτή από 

συμβάσεις παροχής αγαθών ή      

υπηρεσιών· 

 - Κανόνες για να απαγορεύονται 

διαδικτυακές παγίδες, όπως προσφο-

ρές μέσω  Διαδικτύου που διαφημίζο-

υν ότι προϊόντα διατίθενται δωρεάν 

όταν αυτό δεν ισχύει (π.χ. ωροσκόπια 

ή συνταγές)· 

 - Καλύτερη προστασία όσον αφορά 

τα ψηφιακά προϊόντα. 
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Η τεχνολογία δεν είναι µόνο για τους άνδρες! 

Ανακοινώθηκαν οι νικητές του βραβείου πολιτιστικής 

κληρονομιάς Europa Nostra για το 2014  

Νικήτρια και η Ελλάδα στην κατη-

γορία της έρευνας, για τις          

πρακτικές ανέγερσης θολωτής 

ρωμαϊκής κατασκευής στην      

Πελοπόννησο. 

 

Η Ελλάδα είναι μεταξύ των νικητών 

του βραβείου πολιτιστικής κληρο-

νομιάς της Ευρωπαϊκής Ένωσης/

Europa Nostra 2014, στην κατηγο-

ρία «Έρευνα», για τις πρακτικές 

κατασκευής που χρησιμοποιούνταν 

στην Πελοπόννησο επί 400 χρόνια, 

μέχρι το 300 μ.Χ. Οι νικητές του 

ευρωπαϊκού βραβείου πολιτιστικής      

κληρονομιάς Europa Nostra 2014 

ανακοινώθηκαν από την Ευρωπαϊ-

κή Επιτροπή και την Europa Nostra. 

Οι 27 επιτυχόντες που επελέγησαν 

μεταξύ 160 προτεινόμενων έργων 

από 30 χώρες τιμώνται για επιτεύγ-

ματα σε τέσσερις κατηγορίες: 

συντήρηση, έρευνα, ειδικές     

υπηρεσίες και εκπαίδευση,      

κατάρτιση και ευαισθητοποίηση. Η 

τελετή απονομής των βραβείων θα 

πραγματοποιηθεί στις 5 Μαΐου στο 

Burgtheater στη Βιέννη, υπό την 

αιγίδα του Προέδρου της Αυστρίας, 

κ. Heinz Fischer. Η κ. Ανδρούλλα 

Βασιλείου, επίτροπος της         

Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδια για 

θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, 

πολυγλωσσίας και νεολαίας και ο 

τραγουδιστής της όπερας και   

πρόεδρος της Europa Nostra 

Plácido Domingo θα απονείμουν 

από κοινού τα βραβεία. Έξι από 

τους νικητές θα ονομαστούν    

επιτυχόντες Grand Prix και θα 

λάβουν από 10.000 ευρώ έκαστος 

και άλλος ένας θα παραλάβει το 

βραβείο επιλογής του κοινού, το 

οποίο επελέγη σε μια διαδικτυακή 

έρευνα που διενήργησε η Europa 

Nostra. Τιμώντας την αριστεία 

έργων στον τομέα της πολιτιστικής 

κληρονομιάς, το βραβείο της ΕΕ 

αποσκοπεί παράλληλα και στην 

προώθηση δεξιοτήτων και       

προτύπων υψηλής ποιότητας στον 

τομέα της διατήρησης. 

Οι νικητές των βραβείων το 2014 

(κατ’ αλφαβητική σειρά ανά χώρα) 

ht tp : // ec . euro pa. eu /g re ec e/

news/2014/20140320_nikites_euro

pa_nostra_2014_el.htm 

γυναικείου εργατικού 

δυναμικού στον κλάδο 

αυτό είναι μικρότερο από 

30%. 

• Το ποσοστό των γυναικών 

πτυχιούχων πληροφορι-

κής μειώνεται (3% των 

γυναικών πτυχιούχων 

έναντι 10% των ανδρών). 

Πάρτε μέρος στην εκστρατεία: 

μπορείτε να δημιουργήσετε ένα 

δικό σας βίντεο με την προσωπική 

σας εμπειρία από τον ψηφιακό 

κλάδο και να το ανεβάσετε στο 

Facebook, στη σελίδα «Every Girl 

Digital». 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά 

σήμερα εκστρατεία για να βρει και 

να προβάλει γυναίκες-πρότυπα 

που θα μπορούσαν να αποτελέσο-

υν πηγή έμπνευσης για νεαρές 

γυναίκες και κορίτσια ώστε να 

σπουδάσουν και να κάνουν καριέ-

ρα στις τεχνολογίες πληροφοριών 

και επικοινωνιών. Καλεί γυναίκες 

(αλλά και άνδρες!) να δημιουργή-

σουν βίντεο και να διαδώσουν τη 

δική τους ιστορία στον ψηφιακό 

κλάδο, εμπνέοντας νεαρά κορίτσια 

και γυναίκες να ασχοληθούν με την 

πληροφορική. 

Ιστορικό 

Η εκστρατεία βασίζεται στα πορίσ-

ματα έκθεσης της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για τις γυναίκες και τις 

ΤΠΕ, που δείχνουν ότι ο καλύτερος 

τρόπος προσέλκυσης περισσότε-

ρων γυναικών στον κλάδο είναι η 

προβολή των επιτυχημένων    

παραδειγμάτων επαγγελματιών 

που μπορούν να λειτουργήσουν ως 

πρότυπα. Ο εντοπισμός επιτυχημέ-

νων επαγγελματιών ως πηγών 

έμπνευσης μπορεί να συμβάλει 

επίσης στο να συνεχίσουν την 

καριέρα τους στον τεχνολογικό 

κλάδο οι γυναίκες που ήδη      

εργάζονται σ' αυτόν. 

Η προσέλκυση περισσότερων   

γυναικών αποτελεί οικονομική 

επιταγή. Σύμφωνα με την έρευνα, 

εάν στις ψηφιακές θέσεις εργασίας 

υπήρχαν τόσο συχνά γυναίκες όσο 

άνδρες, το ευρωπαϊκό ΑΕΠ θα ήταν 

αυξημένο κατά 9 δισ. ευρώ ετησίως 

(1,3 φορές το ΑΕΠ της Μάλτας). Οι 

επιχειρήσεις με μεγαλύτερη     

παρουσία γυναικών σε διευθυντι-

κές θέσεις επιτυγχάνουν 35%  

υψηλότερη απόδοση ιδίων      

κεφαλαίων και 34% καλύτερη 

συνολική μερισματική απόδοση για 

τους μετόχους, σε σύγκριση με 

άλλες ανάλογες επιχειρήσεις. 
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Μπορεί η ψηφιακή οικονομία και η 

ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμο-

γών να ανθίζουν στην Ευρώπη, η 

απουσία των γυναικών όμως είναι 

αισθητή. 

Ιδού ορισμένα στοιχεία για τις 

γυναίκες  στην ψηφιακή           

οικονομία: 

• Μόνον 9 στους 100   

δημιουργούς εφαρμογών 

στην Ευρώπη είναι γυναί-

κες. 

• Μόνο το 19% των      

διευθυντών στον κλάδο 

τ ω ν  τ ε χ ν ο λ ο γ ι ώ ν        

π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν  κ α ι      

επικοινωνιών (ΤΠΕ) είναι 

γυναίκες (το αντίστοιχο 

ποσοστό σε άλλους    

κ λ ά δ ο υ ς  π α ρ ο χ ή ς      

υπηρεσιών είναι 45%). 

• Μόνο το 19% των επιχει-

ρηματιών που δραστηριο-

ποιούνται στον κλάδο των 

ΤΠΕ είναι γυναίκες (το 

αντίστοιχο ποσοστό σε 

άλλους κλάδους παροχής 

υπηρεσιών ανέρχεται στο 

54%), ενώ το ποσοστό του 
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“Μειώστε την περιττή κατανάλωση χαρτιού. Μην εκτυπώνετε την ηλεκτρονική μας έκδοση αν μπορείτε να τη διαβάσετε ηλεκτρονικά .” 


