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Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών 2013

Τι να προσέξετε στις χριστουγεννιάτικες αγορές
σας;

Kέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Καλαμάτας

Ευρώπη και Ελλάδα το 2014 του Π.Καρβούνη

Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών 2013
Το «Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών 2013» ήταν αφιερωμένο στα δικαιώματα των
ευρωπαίων πολιτών και στόχο είχε να προωθήσει την ενεργή συμμετοχή των
πολιτών στη διαμόρφωση της Ευρώπης του αύριο.
Όπως δήλωσε η Αντιπρόεδρος Βίβιαν Ρέντινγκ, Επίτροπος της ΕΕ αρμόδια για
θέματα Δικαιοσύνης, «Χρειαζόμαστε την άμεση συμμετοχή των πολιτών για την
οικοδόμηση μιας ισχυρότερης Ένωσης με μεγαλύτερο πολιτικό βάρος».

Kέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης
Καλαμάτας
Παρουσίαση συζήτηση για τα εργαλεία Πληροφόρησης του Europe Direct Καλαμάτας πραγματοποιήθηκε
30 Δεκεμβρίου 2013 στην Τεχνομυλόπετρα, Μπενάκη
6 στις 18:00 το απόγευμα.

Κατά τη διάρκεια του έτους, διοργανώθηκαν σε ολόκληρη την Ένωση, πλήθος
εκδηλώσεων, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Οι 27 Ευρωπαίοι Επίτροποι, στο πλαίσιο ανοιχτών διαλόγων, συζήτησαν με πολίτες σε όλα τα Κράτη
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να τους παρακινήσουν να εκφράσουν τις
σκέψεις τους για τα κοινά ευρωπαϊκά θέματα – ειδικά εν όψει των Ευρωεκλογών
του Μαΐου 2014. Στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν 2 διάλογοι: στη Θεσσαλονίκη
τον Μάρτιο με τη συμμετοχή της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βίβιαν
Ρέντινγκ, και στο Ηράκλειο Κρήτης τον Ιούλιο με τη συμμετοχή της Ελληνίδας
Επιτρόπου, Μαρίας Δαμανάκη.
Πέραν όμως από τους διαλόγους, διενεργήθηκαν και «Περιφερειακά Αναπτυξιακά
φόρουμ πολιτών»’ και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επικεντρώθηκε και στους νέους παρουσιάζοντας στο Βόλο τον Απρίλιο την πρωτοβουλία της
ΕΕ «Νεολαία σε Κίνηση».
Επιπλέον, καθ’ όλη την διάρκεια του τρέχοντος έτους, οι πολίτες είχαν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά (www.citizensdialogue.gr) τα ερωτήματα τους,
και να πάρουν απαντήσεις.

Συγκεκριμένα, το κέντρο ευρωπαϊκής πληροφόρησης
Europe Direct Καλαμάτας παρουσιάσε τα εργαλεία τα
οποία μπορούν να αξιοποιήσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες,
προκειμένου να αποκτήσουν περαιτέρω πρόσβαση στις
υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να ενημερωθούν για τα δίκτυα διαδραστικής επικοινωνίας ή επίλυσης προβλημάτων τους
ή ακόμη και να καταγγείλουν περιπτώσεις αυθαιρεσίας
διαφόρων οργανισμών.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, έγινε παρουσίαση βίντεο σχετικά με τις υπηρεσίες του κέντρου, ενώ ακολούθησε συζήτηση σχετικά με τις προτάσεις και τις ιδέες
του 2014, που αποτελεί το έτος των ευρωεκλογών. Στο
τέλος της εκδήλωσης, το κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης χαρίσε ένα βιβλίο συνταγών σε όλη την Ευρώπη
και παραμύθια για τους μικρούς του φίλους.
Στην Τεχνομυλόπετρα, αξίζει να σημειωθεί, φιλοξενείται
μόνιμα η βιβλιοθήκη του Europe Direct, όπου οι επισκέπτες μπορούν να ενημερωθούν για τα ευρωπαϊκά θέματα που τους ενδιαφέρουν.

Europe Direct Καλαμάτας, γραφείο ενημέρωσης του Ευρωπαίου πολίτη, μάθε τα δικαιώματά σου στο 2721110350
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Τι να προσέξετε στις χριστουγεννιάτικες αγορές σας;
Εν όψει των εορτών, οι χριστουγεννιάτικες
αγορές μας έστω και περιορισμένα αυξάνονται. Τι θα ήταν καλό να προσέχουμε; Το
καίριο ερώτημα για τους καταναλωτές είναι
αδιαμφισβήτητα: «Πώς μπορώ να καταλάβω
εάν μια συγκεκριμένη πρακτική είναι αθέμιτη»

Ποιος μπορεί να μας βοηθήσει εάν πιστεύουμε ότι εξαπατηθήκαμε;

Η μαύρη λίστα των πρακτικών που απαγορεύονται είναι: οι παραπλανητικές πρακτικές με
εσφαλμένες πληροφορίες ή που παραλείπουν
πληροφορίες, το επιθετικό μάρκετινγκ κ.α.
Προκειμένου να γνωρίζουν σαφώς οι εμπορευόμενοι, οι επαγγελματίες του μάρκετινγκ
και οι πελάτες τι απαγορεύεται, καταρτίστηκε
μια μαύρη λίστα με 31 αθέμιτες πρακτικές. Η
λίστα αυτή ισχύει και στα 27 κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε:

1ο Βήμα: Το πρώτο βήμα είναι να βεβαιωθείτε ότι η καταγγελία σας είναι έγκυρη και ότι
πέσατε θύμα αθέμιτης εμπορικής πρακτικής.
Είναι προτιμότερο να επικοινωνήσετε με την
εθνική ένωση καταναλωτών της χώρας σας
ή με ένα από τα κέντρα συμβουλευτικής του
Δικτύου Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτών.

http://www.isitfair.eu/pdf/ucp_el.pdf
Ως σημείο αναφοράς χρησιμοποιείται ο «μέσος καταναλωτής» προκειμένου να προσδιοριστεί εάν μια εμπορική πρακτική είναι θεμιτή
ή όχι.

Εάν πιστεύετε ότι έχετε πέσει θύμα μιας αθέμιτης εμπορικής πρακτικής, μην απελπίζεστε!
Έχετε στη διάθεσή σας μια σειρά εναλλακτικών λύσεων για να αναζητήσετε συμβουλές
ή βοήθεια.

της εκάστοτε εθνικής ισχύουσας νομοθεσίας,
οι αρχές αυτές ή τα δικαστήρια μπορούν να
απαιτήσουν τη διακοπή των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

2ο Βήμα: Εάν η ένωση καταναλωτών της
χώρας σας ή το κέντρο συμβουλευτικής
ECC-Net σας επιβεβαιώσει ότι είναι σκόπιμο
να κάνετε καταγγελία, συμβουλευτείτε τον
ακόλουθο σύνδεσμο με τις αρμόδιες αρχές.
Οι εθνικές αρχές προστασίας των καταναλωτών έχουν τη δυνατότητα είτε να αποφανθούν
επί των καταγγελιών είτε να δρομολογήσουν
τις κατάλληλες νομικές διαδικασίες. Βάσει

Ευρώπη και Ελλάδα το 2014 του Π.Καρβούνη
Με το τέλος του έτους, θεωρήσαμε σκόπιμο να παραθέσουμε απόσπασμα από Άρθρο του επικεφαλούς της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Π. Καρβούνη, για την Ευρώπη και την
Ελλάδα στο Real.gr (21/12/2013). Είναι ένας απολογισμός της χρονιάς
που πέρασε από τον κ. Καρβούνη αλλά και σκέψεις για τη νέα χρονιά
που έρχεται.
Ο κ. Π. Καρβούνης ανάμεσα σε άλλα αναφέρει : «Ελπίζω ότι η Ελληνική Προεδρία θα χαρακτηριστεί και από την κατάρριψη πλήθους
μύθων που καλλιεργήθηκαν όλο το 2013 και εντέλει τροφοδοτούν τον
ευρωσκεπτικισμό. Για να βάλουμε λοιπόν (ξανά) τα πράγματα στη
θέση τους, η Τρόικα δεν ζήτησε: την άρση απαγόρευσης πλειστηριασμών α’ κατοικίας για ευάλωτους πολίτες, να οργανώσει το κράτος
καταυλισμούς προκειμένου να απελευθερωθούν οι πλειστηριασμοί
α’ κατοικίας, να κοπεί το ρεύμα στους αδυνατούντες να πληρώσουν,
λόγω ανεργίας, πολίτες, την απόλυση εργαζομένων από τις ελληνικές
αμυντικές βιομηχανίες χωρίς αποζημίωση, την μη συνταξιοδότηση
νέων συνταξιούχων το 2014, τον υπολογισμό συντάξεων ανάλογα με
το εισόδημα του συνταξιοδοτούμενου και όχι τον χρόνο και το ύψος
ασφάλισης, το κλείσιμο της ΕΡΤ, την αύξηση των διοδίων ως επακόλουθο της χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά κονδύλια των 4 μεγάλων
αυτοκινητοδρόμων, να διακοπεί η παροχή υπηρεσιών υγείας σε άνεργους πολίτες, να κουρευτούν οι καταθέσεις κάτω από 100.000 ευρώ.
Συχνά τελευταία διατυπώνεται η άποψη ότι η παρούσα συγκυρία είναι
εξαιρετικά δυσμενής για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη, οπότε,
«τι τις θέλουμε τώρα τις Προεδρίες;». Αξίζει να θυμηθεί κανείς ότι:
πρώτον, η Ελλάδα πέραν της συγκυρίας, είναι ισότιμο θεσμικά μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άρα αναλαμβάνει περιοδικά την Προε-

δρία όπως όλα τα κράτη-μέλη και, δεύτερον, είναι αμφίβολο αν κάποια
συγκυρία μπορεί να θεωρηθεί ιδανική για την ανάληψη της Προεδρίας
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορεί αυτή η Ελληνική
Προεδρία να είναι «σπαρτιατική» ως προς τον προϋπολογισμό της
αλλά, με την κατάλληλη διαχείριση, τα κέρδη θα είναι τόσο ευρωπαϊκά όσο και εθνικά. Και όσον αφορά στη χώρα τα κέρδη μπορούν να
είναι τόσο πρακτικά και οικονομικά όσο και κυρίως ψυχολογικά για ένα
λαό που τέσσερα χρόνια τώρα καταβάλλει υπέρογκες προσπάθειες.
Η Ελληνική Προεδρία μπορεί να ενισχύσει τους αγώνες αυτών των
ανθρώπων αναδεικνύοντας την εικόνα μιας χώρας που αναλαμβάνει
την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποκαθιστώντας τον τρόπο παρουσίασης της χώρας στα ξένα μέσα ενημέρωσης, και εν τέλει αποκαθιστώντας την εμπιστοσύνη των πολιτών των άλλων χωρών του κόσμου στους πολίτες της Ελλάδας. Ας μη χαθεί αυτή η ευκαιρία! Για να
θυμηθούμε και να θυμίσουμε ότι εν τέλει εδώ, στην Ελλάδα, ξεκίνησαν
όλα. Το ότι ο ελληνικός πολιτισμός αποτελεί το θεμέλιο λίθο του ευρωπαϊκού δεν είναι θέμα εθνικής αλαζονείας αλλά μια πραγματικότητα.
Η Ελλάδα δεν ανήκει απλά στην Ευρώπη. Η Ελλάδα είναι Ευρώπη.»

Europe Direct Καλαμάτας, γραφείο ενημέρωσης του Ευρωπαίου πολίτη, μάθε τα δικαιώματά σου στο 2721110350

