
Το Europe Direct Καρδίτσας της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε., σε συνεργασία με τους Διευθυντές και τους Δασκάλους των 1ου και 12ου 

Δημοτικών Σχολείων Καρδίτσας, πραγματοποίησε την Τρίτη 20/05/2014 ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με την        
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εκδήλωση, την οποία παρακολούθησαν οι μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξης, 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. Επιπλέον, 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 περιβάλλοντος, καθώς και να ευαισθητοποιηθούν στο ότι ο καθένας 
προσωπικά μπορεί να συμβάλει στην προσπάθεια για ένα πιο «πράσινο» πλανήτη. Επίσης στους μαθητές μοιράστηκε και 
έντυπο πληροφοριακό υλικό. 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. http://www.europedirectkarditsa.gr/images/
Diafora/Nea/Sxoleia/2014_05_20_DT_ED.pdf  

Την Παρασκευή 9 Μαΐου 2014 το  
Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης 
Europe Direct Καρδίτσας, που εδρεύει 
στην ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε., πραγματοποίησε 
δράση ενημέρωσης στο πλαίσιο του 
Εορτασμού για την Ημέρα της         
Ευρώπης. Η Ημέρα της Ευρώπης είναι 
αφιερωμένη στην ειρήνη και στην 
ενότητα των χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και γιορτάζεται στις 9 Μαΐου. Η 
Ημέρα της Ευρώπης μαζί με την    
ευρωπαϊκή σημαία, τον ευρωπαϊκό 

ύμνο και το σύνθημα ¨ενότητα στην 
πολυμορφία¨ συμπεριλαμβάνεται στα 
σύμβολα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 
9η Μαΐου δεν ορίστηκε τυχαία. Είναι 
άμεσα συνδεδεμένη με το ξεκίνημα 
της συνεργασίας και της ενωτικής 
διαδικασίας των λαών της Ευρώπης. 
Είναι η ημέρα που η εξέχουσα     
φυσιογνωμία των "ευρωπαϊστών", 
ένας από τους "πατέρες" της         
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Υπουργός 
Εξωτερικών της Γαλλίας Ρομπέρ  
Σουμάν, διακήρυξε το 1950 τη     
δημιουργία της Ευρωπαϊκής        
Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα 
(ΕΚΑΧ) και σηματοδότησε την απαρχή 
της μεγαλύτερης περιόδου ειρήνης 
που γνώρισε ποτέ η ευρωπαϊκή 
ήπειρος και την έναρξη ενός νέου 
είδους συνεργασίας μεταξύ των κρα-
τών της Ευρώπης, της συνεργασίας 
που έγινε το θεμέλιο για την        
οικοδόμηση της σημερινής            

Ευρωπαϊκής  Ένωσης. Τα στελέχη του 
Europe Direct Καρδίτσας ενημέρωσαν 
απ’ ευθείας τους πολίτες για την 
εορτασμό της Ημέρας της Ευρώπης, 
που φέτος ήτανε αφιερωμένη στις 
Ευρωεκλογές της 25ης Μαΐου και στη 
σημασία συμμετοχής των πολιτών σε 
αυτές. Επίσης έγινε ενημέρωση στους 
πολίτες για τις δραστηριότητες του 
Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης 
Europe Direct Καρδίτσας, ενώ έγινε 
διανομή και έντυπου πληροφοριακού 
υλικού. Η παραπάνω δράση πραγμα-
τοποιήθηκε στο αίθριο της Δημοτικής 
Αγοράς από τις 09:00 έως 14:00, όπου 
στήθηκε stand, σε χώρο που        
παραχωρήθηκε στο Europe Direct 
Καρδίτσας από το Δήμο Καρδίτσας. Το 
Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης 
Europe Direct Καρδίτσας είναι στη 
διάθεση των πολιτών για              
πληροφόρηση σε όλα τα θέματα που 
σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ενημερωτική δράση για την 9η Μαΐου – Ημέρα της Ευρώπης 
πραγματοποίησε το Europe Direct Καρδίτσας 

Κέντρο Ευρωπαϊκής 

Πληροφόρησης Καρδίτσας 
 

Μ Α Ϊ Ο Σ  2 0 1 4  
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Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις της 3ης Εαρινής 

Τεύχος 5/2014 

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Κυριακής 4 Μαΐου, οι εκδηλώσεις της 
3ης Εαρινής Γιορτής της Φύσης που διοργάνωσε η ΟικόΣφαιρα, η Περιφερειακή 
Ενότητα Καρδίτσας, ο Δήμος Καρδίτσας, η ΛΔ ΄Εφορεία Προϊστορικών και     
Κλασικών Αρχαιοτήτων και το Europe Direct Καρδίτσας της ΑΝΚΑ Α.Ε. 
 Επί δύο ημέρες (3 και 4 Μαΐου), το Αρχαιολογικό Μουσείο, όπου 
«φιλοξενήθηκαν» οι εκδηλώσεις, «πλημμύρισε» από μικρούς και μεγάλους, που 
μέσα από τις διάφορες δράσεις που πραγματοποιήθηκαν, είχαν τη δυνατότητα 
να ενημερωθούν, να ευαισθητοποιηθούν, αλλά και να ψυχαγωγηθούν. 

http://www.europedirectkarditsa.gr/index.php/10-ta-nea-mas/66-enimerotiki-drasi-gia-tin-9i-maiou-imera-tis-evropis-
pragmatopoiise-to-europe-direct-karditsas 

Ενημερωτική εκδήλωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση στα 1ο και 
12ο Δημοτικά Σχολεία Καρδίτσας  
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Η ΕΕ βραβεύει 27 ομάδες για την πολιτιστική προσφορά 

Οι πολιτικές ομάδες του ΕΚ 

Οι εκλογές τελείωσαν και οι νέοι 
ευρωβουλευτές πρέπει τώρα να 
σχηματίσουν τις πολιτικές τους 
ομάδες στο Ευρωπαϊκό              
Κοινοβούλιο. Αυτές σχηματίζονται 
ανάλογα με την πολιτική           
τοποθέτηση των ευρωβουλευτών 
και όχι με εθνικά κριτήρια, ενώ 
πρέπει να πληρούν και ορισμένες 
προϋποθέσεις. Οι πολιτικές ομάδες 
πρέπει να σχηματίσουν μέχρι τέλος 
Ιουνίου προκειμένου να είναι 
έτοιμες για την πρώτη ολομέλεια 
του Ιουλίου. 
Για να σχηματιστεί μια πολιτική 
ομάδα απαιτούνται τουλάχιστον 25 
βουλευτές που πρέπει να εκπροσω-
πούν τουλάχιστον το ένα τέταρτο 
του συνόλου των κρατών μελών 
(σήμερα 7). Όταν σχηματιστεί μια 

πολιτική ομάδα, ο πρόεδρος του ΕΚ 
πρέπει να ενημερωθεί για την 
ονομασία, τη σύνθεση και την 
ηγεσία της. 
Κάθε ομάδα είναι υπεύθυνη για 
την εσωτερική της οργάνωση. 
Εκείνη ορίζει το δικό της πρόεδρο 
(ή, σε ορισμένες ομάδες, δύο   
συμπροέδρους), ένα προεδρείο και 
μια γραμματεία. 

Οι πολιτικές ομάδες                   
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 
στη διαμόρφωση της ημερήσιας 
διάταξης, στην επιλογή του      
προέδρου του ΕΚ, των               
αντιπροέδρων, της ηγεσία των 
επιτροπών και των εισηγητές αλλά 
και στην κατανομή του χρόνου στις 
συνεδριάσεις. 
Επίσης, υπάρχουν ευρωβουλευτές 
που δεν ανήκουν σε καμία πολιτική 
ομάδα, οι γνωστοί και ως μη   
εγγεγραμμένοι. 
Στο απερχόμενο ΕΚ, υπήρχαν 7 
πολιτικές ομάδες που                
αντιπροσώπευαν περισσότερα από 
100 κόμματα, από 28 κράτη μέλη. 
 
http://www.europarl.europa.eu/ 
 

 ένα έργο αναπαλαίωσης των 

κ τ ι σ μ ά τ ω ν  π α ρ α δ ο σ ι α κ ή ς         
αρχιτεκτονικής Walser Houses 
(τέλος του 1ου-μέσα του 19ου 
αιώνα) στην Alagna Valsesia, Ιταλία 

 συντήρηση 8 οινοποιητικών 

συνεταιρισμών στην Καταλονία, 
Ισπανία, του 20ου αιώνα που  
αποτελούν δείγματα του          
μοντερνισμού και εξακολουθούν να 
λειτουργούν 

 έρευνα σχετικά με τις     

μεθόδους κατασκευής ρωμαϊκών 
κτισμάτων στην Πελοπόννησο 

 η Ένωση για το φυσικό τοπίο 

Kempens, η οποία επινόησε έναν 
μοναδικό τρόπο συντήρησης και 
διαχείρισης 800 εκταρίων        
ιστορικού φυσικού τοπίου στο 
Βέλγιο 

 ένα έργο για την ευαισθητο-

ποίηση σχετικά με την πολιτιστική 

σημασία του Miskolc, Ουγγαρία, 
μιας πόλης με πλούσια ιστορία, 
που βρίσκεται σε παρακμή από τη 
δεκαετία του 1980 

 η συντήρηση τοιχογραφιών 

του 17ου αιώνα που καλύπτουν 
900 τετραγωνικά μέτρα τοίχου στην 
εκκλησία Dragomirna, Ρουμανία. 
Το έργο αυτό κέρδισε και το    
βραβείο κοινού μετά από         
διαδικτυακή έρευνα στην οποία 
συμμετείχαν 10.000 άτομα. 
 
Οι νικητές βραβεύθηκαν σε τελετή 
στη Βιέννη, στις 5 Μαΐου, με   
παρουσιαστή τον τενόρο Πλάσιντο 
Ντομίνγκο, πρόεδρο της Europa 
Nostra. Οι νικητές των Μεγάλων 
Βραβείων έλαβαν επίσης από 
10.000 ευρώ. 
 
h t t p : / / e c . e u r o p a . e u / n e w s /
culture/140507_el.htm 

Οι νικητές του διαγωνισμού για τα 
Βραβεία Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

της ΕΕ 2014 βραβεύτηκαν για   
αριστεία στον τομέα της           
συντήρησης και άλλους τομείς της 
πολιτ ισ τ ικ ής  κ ληρονομ ιάς .        
Διακρίθηκαν 27 ομάδες από όλη 
την Ευρώπη για την προσφορά 
τους στον τομέα της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, η οποία κυμαίνεται 
από έργα συντήρησης μέχρι την 
παροχή εκπαίδευσης και          
επαγγελματικής κατάρτισης. Από 
160 υποψηφιότητες, ομάδες   
ειδικών επέλεξαν 6 έργα ως νικητές 
των Μεγάλων Βραβείων: 

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

Στους πέντε πρώτους η Ελλάδα για την ποιότητα των 
υδάτων κολύμβησης  

Εξαιρετική η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στις περισσότερες 
περιοχές της Ευρώπης. 
Τα ύδατα στις παραλίες, στα ποτάμια και στις λίμνες της Ευρώπης ήταν 
σε γενικές γραμμές υψηλού επιπέδου το 2013, ενώ πάνω από το 95 % 
των εν λόγω περιοχών πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία της έκθεσης, τα παράκτια ύδατα κολύμβησης είχαν μια     
ελαφρώς καλύτερη επίδοση από τα εσωτερικά ύδατα. 

Όλες οι περιοχές κολύμβησης στην Κύπρο και το Λουξεμβούργο     
κρίθηκαν «εξαιρετικές». Τις χώρες αυτές ακολούθησαν η Μάλτα (99 %, 
εξαιρετικής ποιότητας ύδατα), η Κροατία (95 %) και η Ελλάδα (93 %). 

Στο άλλο άκρο της κλίμακας, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη μεγαλύτερη αναλογία των περιοχών 
«ανεπαρκούς ποιότητας» ήταν η Εσθονία (6 %), οι Κάτω Χώρες (5 %), το Βέλγιο (4 %), η Γαλλία (3 %), η Ισπανία 
(3 %) και η Ιρλανδία (3 %). 

http://ec.europa.eu/greece/news/2014/20140527_poiotita_ydaton_kolymvisis_el.htm 

http://www.europarl.europa.eu/
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διάρκεια αυτού του ταξιδιού τα μέλη της 
ομάδας ζούσαν σε σπίτια νέων         
ανθρώπων και πραγματοποιούσαν 
πολύωρες συνεντεύξεις για την ζωή τους 
εκεί, την παιδεία, τις συνθήκες εργασίας 
και στη συνέχεια δημοσίευαν βίντεο, 
άρθρα, συνεντεύξεις και εικόνες στην 
ιστοσελίδα τους. 
Το έργο "JouwDelft & Co" από την   
Ολλανδία, κέρδισε το δεύτερο βραβείο. 
Την απονομή του βραβείου έκανε ο 
πρώην πρόεδρος του ΕΚ Hans-Gert 
Pöttering. 
Το έργο: Συνέδριο Νεολαίας με στόχο 
την εξεύρεση λύσεων σε τοπικό επίπεδο 
για τη μείωση της ανεργίας στην      
Ευρώπη. Οι προτάσεις στις οποίες   
κατέληξε το συνέδριο, κατατέθηκαν στο 
ΕΚ, ενώ ιδρύθηκε ευρωπαϊκό δίκτυο 
νέων που συνδέει 10 χώρες της        
Ευρώπης. 
Το τρίτο βραβείο πήγε στο έργο 
"Employment4U", από την Κύπρο. Την 
απονομή του βραβείου έκανε ο       
Δήμαρχος της πόλης του Άαχεν, Marcel 
Philip. 
Το έργο: Μαθήματα κατάρτισης νέων 
από το Youth Dynamics, με θέμα την 
ανεργία των νέων και την προώθηση της 

απασχόλησης. Συμμετείχαν 26 άτομα , 
από 9 χώρες. 
«Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καρλομάγνου 
για τη Νεολαία» έχει ως στόχο να    
ενθαρρύνει την ανάπτυξη της           
ευρωπαϊκής συνείδησης μεταξύ των 
νέων ανθρώπων, καθώς και τη         
συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά σχέδια 
ολοκλήρωσης. Στο διαγωνισμό μπορούν 
να συμμετέχουν νέοι από 16 έως 30 
ετών. 
Το βραβείο για το καλύτερο σχέδιο 
ανέρχεται σε 5000 ευρώ, το δεύτερο 
βραβείο σε 3000 ευρώ και το τρίτο 
βραβείο σε 2000 ευρώ. Στο πλαίσιο του 
βραβείου, οι τρεις τελικοί νικητές θα 
προσκληθούν να επισκεφθούν το    
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (στις Βρυξέλλες 
και στο Στρασβούργο). Επίσης, οι    
εκπρόσωποι και των 28 επιλεγέντων 
εθνικών σχεδίων θα προσκληθούν σε 
τετραήμερο ταξίδι στο Άαχεν της     
Γερμανίας. 
 
http://www.europarl.europa.eu/ 

Απονεμήθηκαν τα βραβεία στους τρείς 
πρώτους νικητές του Ευρωπαϊκού  
Διαγωνισμού Καρλομάγνου για τη 
Νεολαία. Το πρώτο βραβείο έλαβε το 
δανέζικο έργο "Η Ευρώπη μας", ενώ τη 
δεύτερη θέση κατέλαβε το ολλανδικό 
σχέδιο "JouwDelft & Co" και την τρίτη 
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 
"Employment4U", από την Κύπρο. Το 
έργο "Η Ευρώπη μας" από τη Δανία, 
κέρδισε το πρώτο βραβείο. Την απονομή 
έκανε η αντιπρόεδρος του ΕΚ Άννυ   
Ποδηματά. 

Οι νικητές: 
 
Το έργο: Μία ομάδα από το σχέδιο "Η 
Ευρώπη μας" πέρασε ένα χρόνο      
ταξιδεύοντας σε 24 χώρες της ΕΕ. Στη 

Το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καρλομάγνου για τη Νεολαία 2014 - Οι 
νικητές  

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

Διαγωνισμός για μεταφραστές ελληνικής γλώσσας 

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) ανακοί-
νωσε τη διοργάνωση διαγωνισμού για πρόσληψη μεταφραστών 
ελληνικής γλώσσας στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Η υποβολή 
αιτήσεων συμμετοχής θα ξεκινήσει ηλεκτρονικά στις 3 Ιουλίου 
2014, στον δικτυακό τόπο της EPSOhttp://europa.eu/epso/
apply/jobs/perm/2014/translators/index_en.htm). Η προθεσμία 
υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 5 Αυγούστου 2014, ώρα 
12.00 (ώρα Βρυξελλών). 
Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε 
α) Γλωσσομαθείς με γνώσεις μετάφρασης και θεματική εξειδί-
κευση, 
β) Επιστήμονες, μηχανικούς, οικονομολόγους, νομικούς, με 
κατάλληλες γλωσσικές δεξιότητες 

Οι υποψήφιοι πρέπει, κατ' αρχήν, να είναι υπήκοοι της ΕΕ, να έχουν δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, να γνωρίζουν άριστα 
τα ελληνικά και να μπορούν να μεταφράσουν από τουλάχιστον δύο γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μία εκ των οποίων να 
είναι αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά). Οι γλωσσικές γνώσεις πιστοποιούνται με γλωσσική εξέταση. 
Ενόψει του διαγωνισμού και για διευκόλυνση των συμμετεχόντων, το Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διοργανώνει παρουσιάσεις για το επάγγελμα του μεταφραστή και τη διαδικασία του διαγωνισμού, 
την Παρασκευή 13 Ιουνίου, στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Βασ. Σοφίας 2, Αθήνα, ΤΚ 106 74. Οι 
ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης, στην ηλεκ-
τρονική διεύθυνση: DGT-Athens@ec.europa.eu. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

http://www.europarl.europa.eu/
mailto:anka@anka.gr
mailto:europedirect@anka.gr
http://europa.eu/epso/apply/jobs/perm/2014/translators/index_el.htm
http://europa.eu/epso/apply/jobs/perm/2014/translators/index_el.htm
mailto:DGT-Athens@ec.europa.eu


σε συνεργασία με τον Φορέα            
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας  
κατά τις ημερομηνίες 8,9,14 και 15 
Ιουνίου 2014. Η αναγνώριση δασικών 
ειδών της μεσογείου, η καταγραφή των 
κινδύνων που διατρέχουν τα δάση, η 
π ε ρ ι γ ρα φή  τ ω ν  α νθ ρ ώπ ι νω ν             
παρεμβάσεων, η αξιολόγηση της      
χρησιμότητας των δασικών οικοσυστη-
μάτων, η ενημέρωση για την αποκατά-
σταση μετά από καταστροφικές        
πυρκαγιές και η καλλιέργεια ευθύνης για 
την προστασία του δάσους αποτελούν 
τα κύρια σημεία του περιεχομένου της 
παραπάνω δράσης. 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νέοι-ες  
ηλικίας 18-35 ετών (έτος γέννησης από 
το 1979 έως και το 1996).Ο αριθμός των 
συμμετεχόντων θα είναι 30 άτομα ανά 

ημέρα. Σε περίπτωση μεγαλύτερου 
αριθμού συμμετεχόντων θα τηρηθεί 
σειρά προτεραιότητας. (Σε κάθε        
συμμετέχοντα θα δοθεί ένα μπουκα-
λάκι νερό ή χυμός και ένα σνακ ή 
φρούτο). Οι συμμετέχοντες θα   
Πρέπει να φέρουν ενδυμασία     
κατάλληλη για ορεινή πεζοπορία και 
να γνωρίζουν ότι κατά την επιβίβασή 
τους στο πούλμαν θα υπογράφουν 
την  υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής 
που θα τους δοθεί από το Φορέα 
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού       
Πάρνηθας. 
 

 Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς    
θέλοντας να συμβάλει στη διαμόρφωση 
ενός κώδικα συμπεριφοράς από νέους 
ανθρώπους γύρω από τα προβλήματα 
που αφορούν την ποιότητα του        
περιβάλλοντος, την ανάπτυξη αισθήμα-
τος ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον 
και την κατανόηση της επιτακτικής   
ανάγκης δραστηριοποίησης των νέων 
ανθρώπων, θα υλοποιήσει δράσεις 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης / 
ενημέρωσης και ενεργούς συμμετοχής 
εφήβων και νέων  ηλικίας 13 έως 35 
ετών  σε διάφορες περιοχές της χώρας.  
Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώνει την 
έναρξη πιλοτικής περιβαλλοντικής  
δράσης  ενημέρωσης και ευαισθητοποί-
ησης  με τίτλο «Περπατώ-Παρατηρώ- 
Προστατεύω», η οποία θα υλοποιηθεί  

Πρόγραμμα «ΔΡΥΑΔΕΣ» 

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

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Κατσέα Χρύσα, Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας – Συνεργάτης του Europe Direct Καρδίτσας 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
Κατσέα Χρύσα, Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας – Συνεργάτης του Europe Direct Καρδίτσας 

Μπαλτάς Αθανάσιος, Γεωπόνος – Επικεφαλής του Europe Direct Καρδίτσας 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ 
Καβράκη Παναγιώτα, Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής – Συνεργάτης του Europe Direct Καρδίτσας 

 
“Μειώστε την περιττή κατανάλωση χαρτιού. Μην εκτυπώνετε την ηλεκτρονική μας έκδοση αν μπορείτε να τη διαβάσετε ηλεκτρονικά .”  

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

 Αίτηση/υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής 

 Φωτοαντίγραφο  αστυνομικής ταυτότητας 

 
Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής θα γίνεται: 

 για τις αιτήσεις που αφορούν τις ημερομηνίες 8 και 9 Ιουνίου από την ανάρτηση της ανακοίνωσης έως και την       
Παρασκευή 06.06.2014 και ώρα 12:00, 

 

 για τις αιτήσεις που αφορούν τις ημερομηνίες 14 και 15 Ιουνίου από την ανάρτηση της ανακοίνωσης έως και την     
Πέμπτη 12.06.2014 και ώρα 24:00, 

 
ηλεκτρονικά στο  e-mail: s.kentistou@neagenia.gr , υποβάλλοντας όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής. 
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