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Η Επιτροπή Juncker: Μια ισχυρή και έμπειρη ομάδα
για την προώθηση της αλλαγής

Το νέο τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ τίθεται σε
κυκλοφορία στις 23/09/2014

Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς 2014

Η Επιτροπή Juncker: Μια ισχυρή και έμπειρη ομάδα για την προώθηση της αλλαγής
Σήμερα ο εκλεγμένος Πρόεδρος κ. Juncker αποκάλυψε τη σύνθεση της ομάδας του
και το νέο σχήμα της επόμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση
πέρασε μία από τις πιο δύσκολες περιόδους στην ιστορία της, μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις θα είναι να πείσει τους πολίτες ότι τα πράγματα θα αλλάξουν. Για να
υλοποιήσει την αλλαγή, η Επιτροπή θα πρέπει να είναι ανοιχτή στις μεταρρυθμίσεις. Η
νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκσυγχρονιστεί,
ώστε να επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση
των μεγάλων πολιτικών προκλήσεων που
αντιμετωπίζει η Ευρώπη: επάνοδος των
πολιτών στην απασχόληση με αξιοπρεπείς
θέσεις εργασίας, αύξηση των επενδύσεων,
εξασφάλιση ότι οι τράπεζες θα δανείζουν
και πάλι την πραγματική οικονομία, δημιουργία μιας συνδεδεμένης ψηφιακής αγοράς,
αξιόπιστη εξωτερική πολιτική και, επίσης,
μέριμνα ώστε, σε ό,τι αφορά την ασφάλεια
του ενεργειακού εφοδιασμού, η Ευρώπη θα
μπορεί να βασίζεται στις δικές δυνάμεις.
Το νέο σχήμα της Επιτροπής αντανακλά
αυτές ακριβώς τις πολιτικές κατευθύνσεις,
βάσει των οποίων εξελέγη ο κ. Jean-Claude
Juncker από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Ο εκλεγμένος Πρόεδρος μίλησε προσωπικά
με όλους τους υποψήφιους επιτρόπους και
είναι πεπεισμένος ότι η ισχυρή και έμπειρη
ομάδα του μπορεί να λειτουργήσει με πιο
αποτελεσματικό τρόπο, δουλεύοντας συλλογικά.
Ο εκλεγμένος Πρόεδρος κ. Jean-Claude
Juncker δήλωσε: «Σ’ αυτούς τους πρωτόγνωρους καιρούς, οι πολίτες της Ευρώπης
περιμένουν από εμάς αποτελέσματα. Έπειτα από πολλά χρόνια οικονομικής δυσπραγίας και συχνά επώδυνων μεταρρυθμίσεων,
οι Ευρωπαίοι περιμένουν μια αποτελεσματική οικονομία, βιώσιμες θέσεις εργασίας,
περισσότερη κοινωνική προστασία, ασφαλέστερα σύνορα, ασφάλεια ενεργειακού
εφοδιασμού και ψηφιακές ευκαιρίες. Σήμερα παρουσιάζω την ομάδα η οποία θα
επαναφέρει την Ευρώπη στην τροχιά της απασχόλησης και της ανάπτυξης. Στη νέα
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η λειτουργία επιβάλλει το σχήμα. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί
στην αλλαγή. Πρέπει να αποδείξουμε ότι η Επιτροπή μπορεί να αλλάξει. Η ομάδα που
σας παρουσιάζω σήμερα είναι μια πολιτική, δυναμική και αποτελεσματική Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που θα δώσει στην Ευρώπη τη δυνατότητα να κάνει ένα νέο ξεκίνημα.
Έδωσα χαρτοφυλάκια σε ανθρώπους, όχι σε χώρες. Βάζω στο γήπεδο 27 παίκτες,

καθένας από τους οποίους έχει έναν συγκεκριμένο ρόλο να διαδραματίσει: αυτή είναι
η νικήτρια ομάδα μου.»
Ένας νέος τρόπος εργασίας
Το νέο Σώμα θα έχει επτά αντιπροέδρους, έξι συν την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και
Πολιτικής Ασφάλειας (Federica Mogherini),
καθένας από τους οποίους θα ηγείται μιας
ομάδας έργου. Θα κατευθύνουν και θα συντονίζουν το έργο ορισμένου αριθμού επιτρόπων σε συνθέσεις που μπορεί να αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου ανάλογα με
τις ανάγκες και την υλοποίηση νέων έργων
(βλ. παράρτημα 2). Αυτές οι ομάδες έργου
αντικατοπτρίζουν τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές. Ως παραδείγματα μπορούν να
αναφερθούν οι εξής ομάδες: «απασχόληση,
ανάπτυξη, επενδύσεις και ανταγωνιστικότητα», «ενιαία ψηφιακή αγορά» ή «Ενεργειακή
Ένωση». Αυτός ο τρόπος εργασίας θα εξασφαλίσει μια δυναμική αλληλεπίδραση όλων
των μελών του Σώματος, καταργώντας τα
στεγανά και τις στατικές δομές. Όλοι οι
αντιπρόεδροι θα ενεργούν ως πραγματικοί
αναπληρωτές του Προέδρου.
Ο εκλεγμένος Πρόεδρος κ. Jean-Claude
Juncker δήλωσε: «Στη νέα Επιτροπή δεν
υπάρχουν επίτροποι πρώτης ή δεύτερης
κατηγορίας —υπάρχουν αρχηγοί ομάδων
και μέλη ομάδων. Θα δουλεύουν μαζί, με
πνεύμα συλλογικότητας και αλληλεξάρτησης. Θέλω να καταργήσω τις νοοτροπίες
των στεγανών και να καθιερώσω έναν νέο,
συλλογικό τρόπο εργασίας στους τομείς στους οποίους η Ευρώπη μπορεί όντως να
κάνει τη διαφορά.»
Ο κ. Juncker αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις ακροάσεις των υποψήφιων Επιτρόπων
ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που θα είναι μια δημοκρατική διαδικασία για να
διευκρινιστούν και να εγκριθούν οι στόχοι και το πολιτικό πρόγραμμα της Επιτροπής.
Διαβάστε ολόκληρο το Δελτίο Τύπου στην ιστοσελίδα του Europe Direct Καλαμάτας
europedirect.olivetreeroute.gr
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Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς 2014
Οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΗΠΚ) θεσπίστηκαν
επίσημα από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1991 και υποστηρίζονται από
την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα συμμετέχει στο πρόγραμμα από το 1994. Το σκεπτικό του προγράμματος
συνοψίζεται στο σύνθημα «Ευρώπη, μια κοινή
κληρονομιά», δηλαδή στην αναζήτηση της συλλογικής μας μνήμης ως Ευρωπαίοι πολίτες μέσα
από την προβολή των ιδιαιτεροτήτων κάθε λαού.
Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι η αναβίωση των μνημείων, η εξοικείωση των ντόπιων με
τα μνημεία της περιοχής τους, η ενσωμάτωση των
μνημείων στην κοινωνική ζωή της περιοχής , η δημιουργία δεσμών μεταξύ της τοπικής κοινότητας
και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, η Προώθηση
των προσπαθειών της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας
και τέλος η κινητοποίηση και η συνεργασία μεταξύ
των οργανισμών και των ατόμων για τη διοργάνωση των εκδηλώσεων.
Κάθε χρόνο, ένα Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου ανοίγουν τις πόρτες τους μνημεία, μουσεία και
αρχαιολογικοί χώροι. Συναυλίες, γιορτές, εκθέσεις, ξεναγήσεις, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, έντυπα, προβολές ταινιών, αναπαραστάσεις
δίνουν την ευκαιρία στους επισκέπτες να έρθουν
σε επαφή με τα μνημεία με τρόπους πιο άμεσους,
ευχάριστους και διασκεδαστικούς.
Για την Ελλάδα ως χρόνος των ΕΗΠΚ ορίζεται το
τελευταίο σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου. Για φέτος, το 2014, οι ΕΗΠΚ
ξεκινούν με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τους μαθητές την Παρασκευή

26 Σεπτεμβρίου και συνεχίζονται το Σάββατο 27 και την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου. Θέμα της φετινής χρονιάς είναι «ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ».
Αναζητείστε τις εκδηλώσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στην περιοχή σας ή σε όποια χώρα από τις 50 που συμμετέχουν επιθυμείτε και μάθετε τις εκδηλώσεις και
τα δρώμενα με αφορμή τις ΕΗΠΚ. Στη Μεσσηνία:
• Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσσηνίας (26/9)
«Από την λύρα στον αυλό» εκπαιδευτική περιήγηση στο πλαίσιο της έκθεσης «Μυθικοί χοροί της
Μεσσηνίας» ΛΗ΄ ΕΠΚΑ, τηλ. 27210-63100/26410
• Αρχαιολογικός χώρος Ακοβίτικων Μεσσηνίας
(26/9)
«Τα πρόσωπα του Χρόνου στον αρχαιολογικό
χώρο των Ακοβίτικων» εκπαιδευτική περιήγηση
για μαθητές Δημοτικού ΛΗ΄ ΕΠΚΑ, τηλ. 2721063100/26410
• Καρδαμύλη, Συγκρότημα Τρουπάκηδων-Μούρτζινων (26-28/9)
«Άνθρωπος – Γη – Χρόνος» Έκθεση εποπτικού
υλικού και προβολή video. Ξενάγηση για σχολικές
ομάδες (26/9) 26η ΕΒΑ, τηλ. 27210-22534
Περισσότερες πληροφορίες: http://pjp-eu.coe.int/
en/web/ehd-jep/home
http://ec.europa.eu/culture/tools/actions/heritage-

days_en.htm
Για τις εκδηλώσεις στην Ελλάδα: http://www.yppo.gr/files/g_53244.pdf

Το νέο τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ τίθεται σε κυκλοφορία στις 23/09/2014
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες (ΕθνΚΤ)
του Ευρωσυστήματος με σκοπό την ακεραιότητα των τραπεζογραμματίων
ευρώ, ανέπτυξαν μια δεύτερη σειρά τραπεζογραμματίων ευρώ με εξελιγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, χάρη στα οποία τα τραπεζογραμμάτια είναι
ακόμη ασφαλέστερα και η εμπιστοσύνη του κοινού προς το νόμισμα παραμένει αμετάβλητη.
Μετά το τραπεζογραμμάτιο των 5 ευρώ της σειράς «Ευρώπη» που τέθηκε σε κυκλοφορία στη ζώνη του
ευρώ στις 2 Μαΐου 2013, το
νέο χαρτονόμισμα των 10 ευρώ,
τίθεται σε κυκλοφορία την Τρίτη
23 Σεπτεμβρίου.
Το νέο τραπεζογραμμάτιο έχει
νέα εμφάνιση και ενισχυμένα
χαρακτηριστικά ασφαλείας κατά
της πλαστογράφησης. Συγκεκριμένα έχει μια προσωπογραφία
της Ευρώπης , μορφή της ελληνικής μυθολογίας , στο ολόγραμμα και στο υδατογράφημα και
έναν αριθμό «10» στο άκρο του χαρτονομίσματος, με βαθυπράσινο χρώμα,
ο οποίος αλλάζει χρώμα από βαθύ πράσινο σε βαθύ μπλε όταν το τραπεζογραμμάτιο παρατηρείται υπό γωνία.
Το διαδικτυακό βίντεο «Ανακαλύψτε το νέο τραπεζογραμμάτιο των 10
ευρώ» που είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο: http://www.neatrapezogrammatia-euro.eu παρέχει εύκολα και γρήγορα περισσότερες πλη-

ροφορίες για το νέο τραπεζογραμμάτιο σε 23 γλώσσες.
Επίσης, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Knowledge of Banknotes» σκοπό έχει
να συμπληρώσει την κατάρτιση των φορέων διαχείρισης μετρητών και το
παιχνίδι Euro Cash Academy, το οποίο διατίθεται και σε εφαρμογή από το
iTunes και το Google Play, να ενημερώσει για τα τραπεζογραμμάτια ευρώ και
τα χαρακτηριστικά ασφαλείας τους το κοινό.
Τέλος, με σκοπό να ενημερωθεί
το κοινό για το νέο τραπεζογραμμάτιο, διοργανώνεται στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης Twitter και
Instagram διαγωνισμός με τίτλο
«Selfie με το νέο τραπεζογραμμάτιο των 10 ευρώ». Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί από
τις 23 Σεπτεμβρίου έως τις 30
Νοεμβρίου 2014.
Τα τραπεζογραμμάτια των 10
ευρώ της πρώτης σειράς θα
συνεχίσουν να εκδίδονται ούτως
ώστε να εξαντληθούν τα αποθέματα. Θα κυκλοφορούν παράλληλα με τα τραπεζογραμμάτια των 10 ευρώ
της σειράς «Ευρώπη» και αργότερα θα αποσυρθούν σταδιακά και θα πάψουν
να έχουν ισχύ νόμιμου χρήματος. Αυτή η αλλαγή θα ανακοινωθεί εγκαίρως.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην κα Elodie
Nowodazkij, τηλ.: +49 69 1344 7390 ή στον κ. William Lelieveldt, τηλ.: +49
69 1344 7316.
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