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Ευρωεκλογές 2014

Η πολιτιστική κληρονομιά στο προσκήνιο για μια
βιώσιμη Ευρώπη

Ας αποφασίσουμε ποιος κάνει κουμάντο!

Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (ΑΥΕ)

Ευρωεκλογές 2014

Αυτή τη φορά είναι διαφορετικά! Εσύ αποφασίζεις ποιος κάνει κουμάντο!
Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει και λίγες εβδομάδες μας χωρίζουν πια από τις
ευρωεκλογές. Στις 22-25 Μαΐου, αναλόγως της χώρας, οι Ευρωπαίοι θα κληθούν
να αναδείξουν το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να επιλέξουν ποιον επιθυμούν
να δουν ως πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι Έλληνες ψηφοφόροι θα προσέλθουν στις κάλπες στις 25 Μαΐου για να εκλέξουν 21 βουλευτές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.
Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να εξέλθει από την οικονομική κρίση
και οι ηγέτες της ΕΕ είναι αυτοί που θα διαμορφώσουν την κατεύθυνση που θα
λάβει στο μέλλον, οι ευρωπαϊκές εκλογές 2014 θεωρούνται εξαιρετικά σημαντικές
καθώς οι πολίτες με την ψήφο τους καθορίζουν την σύνθεση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου.
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τώρα περισσότερη δύναμη από ποτέ για να επηρεάσει τις εξελίξεις στην Ευρώπη, καθώς είναι οι πρώτες εκλογές μετά τη Συνθήκη
της Λισαβόνας του 2009, που έδωσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μια σειρά σημαντικών νέων αρμοδιοτήτων.
Μια βασική αλλαγή που εισήγαγε η εν λόγω Συνθήκη είναι ότι το φθινόπωρο του
2014, όταν τα κράτη μέλη της ΕΕ θα διορίσουν τον/τη νέο/νέα Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα πρέπει, για πρώτη φορά, να λάβουν υπόψη τα αποτελέσματα των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό σημαίνει ότι οι ψηφοφόροι
έχουν σαφή λόγο στην επιλογή του επικεφαλής της κυβέρνησης της ΕΕ.
Σε έναν πολυπολιτισμικό περιβάλλον δεν μπορούμε να μιλάμε για ταυτότητα με
την στενή έννοια του παρελθόντος. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η έννοια
πολίτης δεν εμμένει πλέον στα σύνορα της χώρας μας, αλλά περιλαμβάνει την
έννοια του Ευρωπαίου πολίτη που απολαμβάνει τα αγαθά της αλληλεγγύης, της
ασφάλειας, της σταθερότητας και της συλλογικότητας, που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να γίνουμε ενεργά μέλη μιας Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας που οικοδομείται.

Ας αποφασίσουμε ποιος κάνει κουμάντο!
Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης – Europe Direct
Καλαμάτας: Εκστρατεία Ενημέρωσης για τις Ευρωεκλογές.
Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Καλαμάτας, με
σκοπό να επικοινωνήσει τη σπουδαιότητα συμμετοχής
στις ευρωπαϊκές εκλογές πραγματοποίησε τον μήνα Απρίλιο σειρά ενημερωτικών επισκέψεων και διανομή ενημερωτικού υλικού σχετικά με τις ευρωπαϊκές πολιτικές και
θέματα που ενδιαφέρουν τον ευρωπαίο πολίτη σε πόλεις
και χωριά της Μεσσηνίας (δημοτικά διαμερίσματα των δήμων Καλαμάτας, Μεσσήνης, Τριφυλίας κ.α.)
Στις εξορμήσεις αυτές υπογραμμίστηκε το γεγονός
ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει τώρα περισσότερη
δύναμη από ποτέ για να επηρεάσει τις εξελίξεις στην
Ευρώπη και οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν περισσότερη
δύναμη να επηρεάσουν τις αποφάσεις που αφορούν την
ζωή τους αλλά και τη ζωή 500 εκατομμυρίων ευρωπαίων
πολιτών. Υπογραμμίστηκε επίσης ότι :
► η έννοια πολίτης δεν περιορίζεται πλέον στα σύνορα
της χώρας μας αλλά περιλαμβάνει την έννοια του Ευρωπαίου πολίτη που απολαμβάνει όλα τα αγαθά της αλληλεγγύης, της ασφάλειας, της σταθερότητας και της πολιτικής συνεργασίας, που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
► η συμμετοχή όλων των πολιτών στις ευρω-εκλογές
είναι τρόπος δράσης αντίδρασης και επιρροής στα τεκταινόμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αυτοί είναι
που επιλέγουν ποια Ευρώπη θέλουν.
Ας αποφασίσουμε ποιος κάνει κουμάντο!
Υπενθυμίζεται ότι σχετική ενημέρωση παρέχεται καθημερινά από το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης
Καλαμάτας στην οδό Αριστομένους 91, στην Καλαμάτα,
στο info kiosk Europe Direct στην οδό Αριστοτέλους 7 και
Φιλελλήνων και στο «Καφέ Μυλόπετρα», Μπενάκη 6, στο
Ιστορικό Κέντρο Καλαμάτας, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για την επικαιρότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να προμηθεύονται έντυπο υλικό και να λύνουν τις απορίες τους σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ψήφος σας είναι ένας τρόπος δράσης αντίδρασης και επιρροής στα δρώμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσείς επιλέγετε ποια Ευρώπη θέλετε!
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με της ευρωεκλογές μπορείτε να βρείτε στο
διαδικτυακό τόπο: http://www.elections2014.eu
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Η πολιτιστική κληρονομιά στο προσκήνιο για μια βιώσιμη Ευρώπη
Η 18η Απριλίου κάθε χρόνου έχει ορισθεί από την UNESCO και το
Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών (ΙCOMOS) ως Παγκόσμια Ημέρα Πολιτιστικής Κληρονομιάς με σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού στο σημαντικό θέμα της προστασίας των ιστορικών
μνημείων και την ανάγκη της ένταξής τους στη σύγχρονη κοινωνική,
πολιτιστική και οικονομική ζωή.
Στην Ευρώπη, η ανάγκη αξιοποίησης της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και η ένταξή
της στις δημόσιες πολιτικές για
τη βιώσιμη ανάπτυξη καθίσταται
επιτακτική για την ανάπλαση των
πολιτιστικών αξιών των χωρώνμελών της ΕΕ και την ενίσχυση
της κοινωνικής συνοχής σε μια εποχή εντάσεων και μετασχηματισμών,
κατά την οποία αναπτύσσονται ποικίλες φυγόκεντρες και οπισθοδρομικές τάσεις.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στο πλαίσιο του σχεδιασμού των μελλοντικών της πολιτικών βλέπει στην πολιτιστική κληρονομιά ένα νέο «αφήγημα» για την κοινή Ευρωπαϊκή ταυτότητα στον σημερινό παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Ένα αφήγημα το οποίο θα αξιοποιεί το ευρύ πολιτισμικό
απόθεμα των χωρών – μελών της ΕΕ, προτάσσοντάς το ταυτόχρονα ως
βασικό πυλώνα της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 και το ευρωπαϊκό όραμα
για μια «έξυπνη, διατηρήσιμη, χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη».
Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Προεδρία διοργάνωσε στην Αθήνα, στις
6 - 8 Μαρτίου 2014 το συνέδριο «Η Πολιτιστική Κληρονομιά στο Προσκή-

νιο! Προς μια Κοινή Προσέγγιση για μια Βιώσιμη Ευρώπη». Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν παραδείγματα καλής πρακτικής και, μέσω αυτών,
ο ρόλος της πολιτιστικής κληρονομιάς στην επίτευξη των στόχων της
βιώσιμης ανάπτυξης. Έγινε επίσης λόγος για ένα κοινό ευρωπαϊκό στρατηγικό πλαίσιο για την πολιτιστική κληρονομιά, με σκοπό την ενίσχυσή
της ως βασικού παράγοντα και πόρου για την επίτευξη των στόχων της
Στρατηγικής «Ευρώπη 2020»,
καθώς και για τη διαμόρφωση
προτεραιοτήτων στη χάραξη
πολιτικών, κοινοτικών και εθνικών, στο άμεσο μέλλον – ιδίως,
σε συσχετισμό με το επόμενο
Πρόγραμμα Εργασίας του Συμβουλίου της ΕΕ για τον Πολιτισμό.
ΤΟ ΣΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Δεδομένου ότι η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη των ευρωπαϊκών περιφερειών, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει θεσπίσει σήμα για
την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά το οποίο απονέμεται σε χώρους
που βρίσκονται εντός της Ένωσης και κατέχουν σημαντικό ρόλο στην
ιστορία, τον πολιτισμό και την οικοδόμηση της Ευρώπης. Στόχος της
ανάδειξης της κοινής ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω του
πολιτιστικού τουρισμού είναι η ενίσχυση της αίσθησης των πολιτών ότι
ανήκουν στην Ένωση, η ενθάρρυνση του διαπολιτισμικού διαλόγου και η
προώθηση του τουρισμού στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια.

Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (ΑΥΕ)

Κάνουμε την Ευρώπη ένα ασφαλέστερο, υγιεινότερο και παραγωγικότερο περιβάλλον εργασίας.
«Διαχείριση του άγχους και των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην
εργασία»
H 28η Απριλίου έχει καθιερωθεί από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας
(ΔΟΕ) ως «Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην
Εργασία», με στόχο την επικέντρωση του διεθνούς ενδιαφέροντος
στα θέματα πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Ευρωπαϊκός
Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)
επιδιώκει την οικοδόμηση ενός ασφαλέστερου, υγιεινότερου και παραγωγικότερου εργασιακού περιβάλλοντος στην Ευρώπη. Προάγει
την ανάπτυξη νοοτροπίας πρόληψης κινδύνων για τη βελτίωση των
συνθηκών εργασίας στην Ευρώπη.
Επίσημη έναρξη της νέας εκστρατείας για την ΑΥΕ σε πανευρωπαϊκό
επίπεδο έγινε στις Βρυξέλλες στις 7 Απριλίου 2014 ενώ η επίσημη
έναρξη της εκστρατείας σε εθνικό επίπεδο προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, την 1η εβδομάδα του Μαΐου 2014.
Οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι και το άγχος στην εργασία συγκαταλέγονται σήμερα μεταξύ των μεγαλύτερων προκλήσεων στον τομέα της
επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας αφού εξαιτίας τους έχει αποδειχθεί ότι προκαλούνται σημαντικά αρνητικά ψυχολογικά, σωματικά,
οικονομικά και κοινωνικά αποτελέσματα.
Η διαχείριση λοιπόν του χρόνου και του όγκου εργασίας, αλλά και
τεχνικά ζητήματα όπως ο φωτισμός και το ήρεμο περιβάλλον, η ασφάλεια και ο εξοπλισμός αποτελούν βασικές ανάγκες των εργαζομένων
προκειμένου να δουλεύουν σε ένα ευχάριστο και αποδοτικό περιβάλ-

λον, παραγωγικό τόσο για τον εαυτό τους όσο και για τους εργοδότες.
Η οικονομική κρίση κάνει το μήνυμα της ασφάλειας και της υγείας στην
εργασία πιο επίκαιρο από ποτέ, καθώς παρατηρείται ότι ορισμένοι εργοδότες παραβλέπουν κεκτημένα δικαιώματα των εργαζομένων. Αντίθετα η Ευρωπαϊκή Ένωση υπερασπίζεται την παροχή ενός ασφαλούς
και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας την αύξηση της παραγωγικότητας
των εργαζομένων και ενισχύει την κοινωνική συνοχή, την ασφάλεια και
την οικονομική ευημερία.
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.healthy-workplaces.eu/el
Που μπορείτε να απευθυνθείτε αν έχετε μια καταγγελία;
SOLVIT (Δίκτυο επίλυσης προβλημάτων στην εσωτερική αγορά)
http://ec.europa.eu/solvit/site/index_el.htm
Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
http://www.ombudsman.europa.eu/home/el/default.htm
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