
ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για 

τις Ευρωεκλογές του 2014,           

εστιάζοντας στη σημασία συμμετοχής 

στις Ευρωεκλογές  και στο γιατί είναι 

διαφορετικά αυτή τη φορά, ενώ 

απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις που 

του τέθηκαν. 

http://www.europedirectkarditsa.gr/

images/Diafora/Nea/

TEI_07_04_2014/2014_04_07DT_Eyro

ek_TEI_Thess.pdf  

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρη-

σης Europe Direct Καρδίτσας της 

ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. σε συνεργασία με τα 

Τμήματα του ΤΕΙ Θεσσαλίας που 

λειτουργούν στην Καρδίτσα,        

διοργάνωσαν ενημερωτική εκδήλωση 

για τις Ευρωεκλογές που θα         

διεξαχθούν στις 25 Μαΐου 2014. Η 

εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τη 

Δευτέρα 7 Απριλίου 2014 στο     

Μεγάλο Αμφιθέατρο Τμήματος 

Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικο-

ύ Περιβάλλοντος στην Καρδίτσα. 

Την εκδήλωση παρακολούθησαν 

φοιτητές, πολλοί από τους οποίους 

θα ασκήσουν για πρώτη φορά το 

εκλογικό τους δικαίωμα, καθώς και 

Καθηγητές. 

Στην εκδήλωση υπήρξε για περίπου 

μία ώρα ζωντανή σύνδεση μέσω 

skype με τον Επικεφαλής του       

Γραφείου του Ευρωπαϊκού           

Κοινοβουλίου στην Ελλάδα κ.      

Λεωνίδα Αντωνακόπουλο, ο οποίος 

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης 

Europe Direct Καρδίτσας της ΑΝ.ΚΑ. 

Α.Ε. σε συνεργασία με τους 

Διευθυντές/τριες και τους Καθηγητές/

τριες του 5
ου

 Λυκείου Τρικάλων, του 

Γυμνασίου και Λυκείου Βαλτινού 

Τρικάλων και της Επαγγελματικής 

Σχολής (ΕΠΑ.Σ.) Τρικάλων διοργάνωσε 

την Πέμπτη 03/04/2014 ενημερωτικές 

εκδηλώσεις για τις ευρωεκλογές.  

Οι μαθητές ενημερώθηκαν για τη 

σημασία συμμετοχής στις ευρωεκλογές 

και γιατί αυτή τη φορά είναι           

διαφορετικά, για το ρόλο του         

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πως 

αυτό λειτουργεί.  Επιπλέον             

ενημερώθηκαν και για άλλα           

ευρωπαϊκά θέματα που αφορούν 

κυρίως τους νέους. 

Στην ΕΠΑ.Σ. Τρικάλων έγινε επίσης 

εκτενής αναφορά στα δικαιώματα των 

εργαζομένων σε χώρες της ΕΕ, σε   

συνεργασία με τον κ. Στέφανο Πάλλα  - 

Σύμβουλο EURES υπάλληλο ΟΑΕΔ 

Τρικάλων, που αναφέρθηκε στις 

ευκαιρίες απασχόλησης στην Ε.Ε. και 

τι βοήθεια μπορεί να προσφέρει το 

Δίκτυο EURES στους ενδιαφερόμενο-

υς. 

Ενημερωτικές εκδηλώσεις για τις Ευρωεκλογές σε Σχολεία των 

Τρικάλων  

Κέντρο Ευρω̟αϊκής 

Πληροφόρησης Καρδίτσας 
 

Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ  2 0 1 4  
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Ευρωεκλογές: κάντε τη φωνή σας ν' ακουστεί  

Ενηµερωτική εκδήλωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 
18ο ∆ηµοτικό Σχολείο Καρδίτσας  

Το Europe Direct Καρδίτσας της 

ΑΝ.ΚΑ Α.Ε., σε συνεργασία με το 

Διευθυντή, τους Δασκάλους της Ε’ 

και ΣΤ΄ Τάξης και την Καθηγήτρια 

Γερμανικών του 18
ου

 Δημοτικού 

Σχολείου Καρδίτσας, πραγματοποί-

ησε την Τρίτη 08/04/2014          

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 δικαιώμα-

τά τους  και τα πλεονεκτήματα που 

αυτό τους δίνει. Παράλληλα, έγινε 

αναφορά 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 περιβάλλον-

τος, καθώς και να ευαισθητοποιη-

θούν στο ότι ο καθένας προσωπικά 

μπορεί να συμβάλει στην προσπά-

θεια για ένα πιο «πράσινο» πλανή-

τη. Η        εκδήλωση συνδυάστηκε 

με μία σημαντική πρωτοβουλία 

που ήδη υλοποιείται από τους 

μαθητές της Ε' τάξης που διδάσκον-

ται τη    Γερμανική ως ξένη γλώσσα, 

στα πλαίσια της δράσης "Teachers 

4 Europe και αφορά τη διοργάνωση 

στην αίθουσα εκδηλώσεων 

έκθεσης με τίτλο "Europέκθεση". Η 

έκθεση περιέχει αφίσες φτιαγμένες 

από τα ίδια τα παιδιά με θέμα την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και την        

Πολυγλωσσία, καθώς και         

ποιηματάκια που εμπνεύστηκαν 

από το "εικονικό" ταξίδι τους στην 

Ευρώπη, ξεδιπλώνοντας έτσι τις 

καλλιτεχνικές τους ανησυχίες. 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 ενημερωτικές εκδηλώσεις 

για μαθητές θα συνεχιστούν το 

2014 και σε άλλα σχολεία της 

περιοχής μας.  

Η ανάδειξη υποψηφίων μέσα από 

τα πολιτικά κόμματα και οι       

δημόσιες συζητήσεις που         

διοργανώνονται σε όλη την     

Ευρώπη σκοπό έχουν να            

ενισχύσουν τον ρόλο των πολιτών 

στη διαμόρφωση της μελλοντικής 

πορείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Από τις 22 έως τις 25 Μαΐου, οι 

πολίτες της ΕΕ θα κληθούν να 

εκλέξουν το νέο Ευρωπαϊκό     

Κοινοβούλιο που θα τους         

αντιπροσωπεύει τα επόμενα 5 

χρόνια. Για πρώτη φορά, φέτος, τα 

εκλεγμένα πολιτικά κόμματα θα 

ορίσουν τους υποψηφίους τους για 

την προεδρία της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. 

Μεγ. Αλεξάνδρου 34 43100 Καρδίτσα, τηλ. 2441042363, fax 2441071636, e-mail: anka@anka.gr, europedirect@anka.gr 

http://www.europedirectkarditsa.gr/images/Diafora/Nea/Sxoleia/2014_04_08_DT_ED_18sxoleio.pdf 



κών επιπρόσθετων τιμολογήσεων και 

μη παροχή σχετικής δυνατότητας    

επιλογής. 

Για τους ιστότοπους που εξακολουθούν 

να μην συμμορφώνονται, συνεχίζονται 

διοικητικές ή νομικές διαδικασίες.   

Εξετάζονται επίσης άλλες πρακτικές του 

ταξιδιωτικού κλάδου, ώστε να          

διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές θα 

έχουν στη διάθεσή τους όλες τις      

απαραίτητες πληροφορίες και θα    

μπορούν να κάνουν συνειδητές        

επιλογές. 

Συμβουλές προς τους καταναλωτές 

• Βεβαιωθείτε ότι ο πάροχος     

αναφέρει την επωνυμία, την έδρα και 

την ηλεκτρονική του διεύθυνση, καθώς 

και τα στοιχεία επικοινωνίας της    

αεροπορικής εταιρείας ή του           

ξενοδοχείου, όπου είναι απαραίτητο. 

• Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες, π.χ. το   

δρομολόγιο, τις ώρες άφιξης/

αναχώρησης, την αεροπορική εταιρεία 

και τη διεύθυνση του ξενοδοχείου. 

• Ελέγξτε το ύψος της τελικής τιμής, 

καθώς και τυχόν πρόσθετες χρεώσεις. 

• Εκτυπώστε ή αποθηκεύστε ένα 

αντίγραφο των όρων της σύμβασης. Να 

γνωρίζετε ότι ενδέχεται να μην μπορείτε 

να ακυρώσετε την κράτησή σας δωρεάν, 

ή και καθόλου, ανάλογα με την πολιτική 

περί ακυρώσεων. 

Αναφέρετε τυχόν προβλήματα αμέσως, 

χρησιμοποιώντας τα στοιχεία           

επικοινωνίας του ιστότοπου. 

Αν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια,   

επικοινωνήστε με μια ένωση            

καταναλωτών ή την αρμόδια εθνική 

αρχή. Αν έχετε διαφορά με κάποιον 

πάροχο σε άλλη χώρα της ΕΕ, μπορείτε 

επίσης να επικοινωνήσετε με το       

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών της 

περιοχής σας. 

Ως πολίτης της ΕΕ έχετε επίσης ειδικά 

δικαιώματα όσον αφορά τα ταξίδια. Γι' 

αυτό, μην ξεχνάτε να συμβουλεύεστε 

τον ειδικό ιστότοπο για τα δικαιώματα 

των καταναλωτών ή να τηλεφορτώνετε 

τη σχετική εφαρμογή. 

h t t p : / / e c . e u r o p a . e u / n e w s /

environment/140423_el.htm 

Οι έλεγχοι στους ταξιδιωτικούς        

ιστότοπους ενισχύουν σημαντικά την 

προστασία των καταναλωτών: το 62% 

των ιστότοπων αυτών τηρεί πλέον τους 

κανόνες της ΕΕ. Ένας στους 3 χρήστες 

του Διαδικτύου στην ΕΕ κάνει σήμερα 

ταξιδιωτικές κρατήσεις (κρατήσεις   

εισιτηρίων και ξενοδοχείων) στο      

Διαδίκτυο, ενώ ο αριθμός αυτός      

αναμένεται να αυξηθεί στο μέλλον. Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από κοινού με τις 

εθνικές αρχές, διενεργεί τακτικούς   

ελέγχους σε ταξιδιωτικούς ιστότοπους 

σε ολόκληρη την Ευρώπη, προκειμένου 

να διασφαλίσει ότι τα δικαιώματα των 

καταναλωτών γίνονται σεβαστά. Το 2013 

οι αρχές διαπίστωσαν ότι 382 από τους 

552 ταξιδιωτικούς ιστότοπους          

παραβίαζαν το δίκαιο της ΕΕ. Έκτοτε, 

έχουν επικαιροποιηθεί και διορθωθεί 

173 ιστότοποι, ενώ για 209 από αυτούς 

εκκρεμούν νομικές διαδικασίες και 6 

έχουν κλείσει. 

Τα προβλήματα που εντοπίστηκαν 

Τα κυριότερα προβλήματα ήταν τα εξής: 

• έλλειψη υποχρεωτικών πληροφο-

ριών σχετικά με την ταυτότητα του 

παρόχου, και ιδίως την ηλεκτρονική του 

διεύθυνση, 

• έλλειψη σαφών οδηγιών για τον 

τρόπο υποβολής καταγγελίας, 

• παραπλανητικές πληροφορίες για 

την τελική τιμή, 

• μη γνωστοποίηση των προαιρετι-

Καλύτεροι ταξιδιωτικοί ιστότοποι για τους καταναλωτές  

Μεγ. Αλεξάνδρου 34 43100 Καρδίτσα, τηλ. 2441042363, fax 2441071636, e-mail: anka@anka.gr, europedirect@anka.gr 

Ένα µεγάλο µπράβο στους καλύτερους νεαρούς µεταφραστές της 
ΕΕ για το 2013! 

Οι 28 νικητές του ετήσιου ευρωπαϊκού διαγωνισμού μετάφρασης παρέλαβαν τα 

βραβεία τους στις Βρυξέλλες. Τον Φεβρουάριο ανακοινώθηκαν τα ονόματα των 

νικητών του ετήσιου διαγωνισμού Juvenes Translatores της Ευρωπαϊκής  Επιτρο-

πής για νεαρούς μεταφραστές. Οι 28 νικητές παρευρέθηκαν στις Βρυξέλλες για 

την τελετή απονομής των βραβείων. Κάθε νικητής έλαβε ένα βραβείο και ένα 

πιστοποιητικό από την επίτροπο Πολυγλωσσίας της ΕΕ Ανδρούλλα Βασιλείου για 

την καλύτερη μετάφραση από τη χώρα του. Οι νεαροί νικητές θα συναντήθηκαν 

με τους επαγγελματίες μεταφραστές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συνέταξαν 

τα πρωτότυπα κείμενα του διαγωνισμού και βαθμολόγησαν τις μεταφράσεις. 

Πάνω από 3.000 μαθητές από σχολεία όλων των χωρών της ΕΕ έλαβαν μέρος 

στον διαγωνισμό τον Νοέμβριο του 2013. Είχαν στη διάθεσή τους 2 ώρες για να 

μεταφράσουν ένα κείμενο μίας σελίδας σχετικά με την ευρωπαϊκή ιθαγένεια (το 

2013 ήταν το ευρωπαϊκό έτος των πολιτών) από και προς οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

διαλέγοντας δηλαδή έναν από τους 552 δυνατούς γλωσσικούς συνδυασμούς. Συνολικά, οι διαγωνιζόμενοι επέλεξαν φέτος 157 

συνδυασμούς. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό συνδυασμών μέχρι σήμερα. Επιλέχθηκε ένας νικητής για κάθε χώρα της 

ΕΕ, περιλαμβανομένης, για πρώτη φορά, της Κροατίας. Ο διαγωνισμός Juvenes Translatores είναι ένας διαγωνισμός μετάφρα-

σης που απευθύνεται σε 17χρονους μαθητές Λυκείου από όλες τις χώρες της ΕΕ. Ξεκίνησε το 2007 για την προώθηση της εκμά-

θησης γλωσσών στην Ευρώπη και της μετάφρασης ως επιλογής για επαγγελματική σταδιοδρομία. Ο διαγωνισμός φαίνεται ότι 

έχει πετύχει τον στόχο του, αφού μερικοί από τους προηγούμενους νικητές έχουν επιλέξει να σπουδάσουν μετάφραση ή ξένες 

γλώσσες. Πρόσφατα, ο νικητής του 2008 από τη Μάλτα εργάστηκε 5 μήνες ως ασκούμενος στη Μεταφραστική Υπηρεσία της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο διαγωνισμός είναι όλο και πιο δημοφιλής, γεγονός που αποδεικνύεται από τον αυξανόμενο αριθμό 

των σχολείων που ζητούν να συμμετάσχουν κάθε χρόνο. Έχει επίσης δημιουργήσει το δικό του δίκτυο, δίνοντας τη δυνατότητα 

σε μαθητές, δασκάλους και επαγγελματίες να συνομιλούν μέσω του Facebook και του Twitter. 

http://ec.europa.eu/news/culture/140408_el.htm 



Το Βραβείο του Καρλομάγνου          

απονέμεται από το ΕΚ τα τελευταία 

πέντε χρόνια σε δημιουργικές ιδέες νέων 

Ευρωπαίων. Ο διαγωνισμός, που      

διοργανώνεται από το Ευρωπαϊκό    

Κοινοβούλιο και από το Διεθνές Βραβείο 

Καρλομάγνου για τη Νεολαία, του 

Άαχεν, έχει σκοπό την προώθηση της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και          

ταυτότητας ενώ αποτελεί και πηγή 

έμπνευσης για νέους ανθρώπους σε 

ολόκληρη την Ευρώπη. Τα βραβεία 

κυμαίνονται μεταξύ 2.000€ και 5.000€. 

Το 2014 ο διαγωνισμός στέφθηκε με 

μεγάλη επιτυχία, καθώς οι συμμετοχές 

έφτασαν τις 370. Οι νικητές θα         

ανακοινωθούν αμέσως μετά τις        

ευρωεκλογές του Μαΐου. Στη διάρκεια 

της Ευρωπαϊκής Εκδήλωσης Νεολαίας, οι 

περσινοί νικητές του Βραβείου         

Καρλομάγνου θα λάβουν μέρος στη 

συζήτηση με θέμα την Ευρώπη του 2020 

αλλά και τη σημασία της ύπαρξης    

διαλόγου με πολίτες άλλων γενεών. 

Επίσης, θα παρουσιάσουν τις ιδέες με 

τις οποίες κατάφεραν να κερδίσουν τον 

διαγωνισμό. Οι συμμετέχοντες θα είναι 

5.000, ενώ αιτήσεις συμμετοχής 

έφτασαν από την Αφρική, την Αμερική 

και την Ασία. Οι περισσότεροι είναι από 

πανεπιστήμια και οργανώσεις νεολαίας 

ωστόσο το 20% είναι άτομα κάτω των 

18, κυρίως από σχολεία της δευτεροβάθ-

μιας εκπαίδευσης. 

Μόλις δύο εβδομάδες έμειναν μέχρι 

την Ευρωπαϊκή Εκδήλωση Νεολαίας, 

στην οποία 5.000 νέοι από όλη την 

Ευρώπη, θα συναντηθούν στο        

Στρασβούργο με στόχο να συζητήσουν 

για τις ιδέες τους με επιχειρηματίες και 

π ο λ ιτ ικο ύ ς .  Ταυ τ ό χ ρο ν α  θα             

συναντήσουν τους νικητές του         

περσινού διαγωνισμού για το Βραβείο 

του Καρλομάγνου. 

Ευρωπαϊκή Εκδήλωση Νεολαίας 2014 
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