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Νέα έδρα για το Europe Direct Καλαμάτας

Κάπνισμα: πώς το κόβεις;

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης
«Europe Direct» Καλαμάτας θα φιλοξενείται από τον Πολιτιστικό Οργανισμό
«Δρόμοι της Ελιάς» την επόμενη 5ετία
(2013-2017).
Το Europe Direct Καλαμάτας με περιοχή ευθύνης το Νομαρχιακό διαμέρισμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου θα λειτουργεί στα γραφεία
του Πολιτιστικού Οργανισμού «Δρόμοι της
Ελιάς» στο κέντρο της Καλαμάτας και θα παρέχει τις εξής υπηρεσίες:
•

Θα ενημερώνει τους ευρωπαίους πολίτες σχετικά με τις ευρωπαϊκές πολιτικές και τα ευρωπαϊκά προγράμματα, αποτελώντας
το μόνιμο σημείο επαφής της τοπικής κοινωνίας με την Ευρωπαϊκή
Ένωση.

•

Θα αναπαράγει τις αποφάσεις και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και θα πληροφορεί για τη νομοθεσία, τις πολιτικές, τα προγράμματα και τις δυνατότητες χρηματοδότησης της ΕΕ.

•

Θα επικοινωνεί διαδραστικά με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να δίδεται η ευκαιρία στους ευρωπαίους πολίτες
να ενημερώσουν ή να καταγγέλλουν στα αρμόδια όργανα της ΕΕ
προβλήματα ή συμπεριφορές ή αδικίες που αντιμετωπίζουν στο
τόπο που σπουδάζουν ή εργάζονται ή κατοικούν.

•

Θα πραγματοποιεί ενημερωτικές εκδηλώσεις και ημερίδες για
να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των ευρωπαίων πολιτών στα κοινοτικά
δρώμενα

•

Θα παρέχει πληροφορίες για εξειδικευμένα θέματα νεολαίας εκπαίδευσης, απασχόλησης, πολιτισμού, περιβάλλοντος κ.α.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να έρχονται σε επαφή με το
«Europe Direct» Καλαμάτας επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω
τρόπους:
1. Επίσκεψη στα γραφεία του «Europe Direct» Καλαμάτας - Πολιτιστικός Οργανισμός «Δρόμοι της Ελιάς», Αριστομένους 91 – Καλαμάτα (ώρες λειτουργίας Δευ-Παρ. 8:30-15:30)
2. Κλήση στο τηλεφωνικό κέντρο επικοινωνίας «Europe Direct»,
καλώντας ατελώς στο Νο 0080067891011
3. Μέσω e-mail europedirect@olivetreeroute.gr

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

Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο EUROPE DIRECT Καλαμάτας | τεύχος 1ο - Φεβρουάριος 2013
Γυναίκες και κρίση: υπάρχει διέξοδος;
Η ανεργία, η μερική απασχόληση και ο περιορισμός των
κοινωνικών παροχών που έφερε η κρίση πλήττουν τις
γυναίκες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η συμμετοχή τους
στην αγορά εργασίας είναι κλειδί για την ανάκαμψη, όμως
πώς μπορεί να στηριχθεί; Την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου, η
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών ενέκρινε έκθεση
πρωτοβουλίας της Γαλλίδας ευρωβουλευτού του ΕΛΚ,
Elisabeth Morin-Chartier για το πρόβλημα.
Σε επίπεδο μισθών, εργασιακής
ασφάλειας αλλά και παροχών, οι
γυναίκες στην Ευρώπη σήμερα
παραμένουν σε χειρότερη θέση
από τους άνδρες, επισημαίνει
η έκθεση και η εισηγήτρια,
Elisabeth Morin-Chartier, μας
εξήγησε πως «όταν άρχισε η
κρίση οι άνδρες αντιμετώπισαν
πρώτοι σοβαρά προβλήματα,
όμως τώρα είναι η σειρά των
γυναικών να βρεθούν στη δίνη
μιας σιωπηλής κρίσης που
επιδεινώνει τη θέση τους».
Γενικά οι γυναίκες εργάζονται
σε θέσεις μερικής απασχόλησης
πολύ περισσότερο από ότι οι
άνδρες, σε ποσοστό 31,6% έναντι 8,1% ενώ ακόμα και για

ισοδύναμες θέσεις, οι μισθοί τους είναι γενικά 17% χαμηλότεροι
από εκείνους των ανδρών συναδέλφων τους.
Επιπλέον, οι περικοπές στις κοινωνικές παροχές τις πλήττουν
βαρύτερα, κυρίως επειδή εκείνες είναι που παραδοσιακά
αναλαμβάνουν ρόλους στήριξης μέσα στην οικογένεια. Πολλές
αναγκάζονται έτσι μέχρι και να εγκαταλείψουν τη δουλειά τους
για να φροντίσουν για τα παιδιά και τους γονείς τους, κάτι που
όπως είναι φυσικό πλήττει ιδιαίτερα τις ανύπαντρες μητέρες.
Η έκθεση της κ Morin-Chartier
προτείνει έτσι σειρά μέτρων που θα
μπορούσε να πάρει η ΕΕ, από την
στήριξη της εισόδου των γυναικών
στην αγορά εργασίας μέσω του
Κοινωνικού Ταμείου και άλλων
προγραμμάτων, μέχρι την πλήρη
ενσωμάτωση της ισότητας σε όλες
τις ευρωπαϊκές πολιτικές.
Από δε την πλευρά τους, τα κράτη
μέλη οφείλουν, σημειώνει το κείμενο,
να φροντίσουν για την φροντίδα
των παιδιών των υπαλλήλων τους,
για παράδειγμα λειτουργώντας
βρεφονηπιακούς σταθμούς, ή
και λαμβάνοντας μέτρα για την
ενθάρρυνση της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

Μεγαλύτερη προστασία των καταναλωτών
Με τη νέα δέσμη προτάσεων θα γίνουν ακόμα πιο αυστηροί οι ευρωπαϊκοί κανόνες για την ασφάλεια των
προϊόντων, με στόχο την αντιμετώπιση νέων, πρωτόγνωρων απειλών.
Τα καταναλωτικά προϊόντα γίνονται στις
μέρες μας όλο και πιο σύνθετα: οι καταναλωτές αγοράζουν πιο εξειδικευμένα
προϊόντα, τα οποία κατασκευάζονται σε
περισσότερες από μία χώρες.
Η ΕΕ πρέπει να προσαρμόσει την πολιτική της, ώστε να προστατεύει τους
αγοραστές από προϊόντα που δεν είναι
ασφαλή. Τα μέτρα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ενισχύσουν την προστασία των καταναλωτών:
• επισπεύδοντας την απόσυρση των επικίνδυνων προϊόντων από την αγορά
της ΕΕ
• εναρμονίζοντας τους κανόνες ασφαλείας και τις διαδικασίες εποπτείας της
αγοράς για τα περισσότερα προϊόντα,
καταργώντας πολλές από τις διακρίσεις που υπάρχουν στους σημερινούς
κανόνες
• κάνοντας σαφέστερες τις υποχρεώσεις
των κατασκευαστών, των εισαγωγέων
και των διανομέων (θα υποχρεούνται
να παρέχουν περισσότερες πληροφορίες για τον τόπο κατασκευής του
προϊόντος)
• βελτιώνοντας την ικανότητα των αρχών να ανιχνεύουν τη διαδρομή των
προϊόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού,

ώστε η αντίδραση σε τυχόν προβλήματα ασφαλείας να είναι αποτελεσματικότερη και η απόσυρση των προϊόντων ταχύτερη
• ενισχύοντας τους ελέγχους, ώστε οι
αρχές να μπορούν ευκολότερα να περιορίζουν ή και να απαγορεύουν την
πώληση προϊόντων που ενδεχομένως
δεν είναι ασφαλή
• προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ
των αρχών των κρατών μελών, ώστε
αυτές να μπορούν ευκολότερα ν’
ανταλλάσσουν πληροφορίες
απλουστεύοντας τις διαδικασίες ειδοποίησης άλλων χωρών για τυχόν επικίνδυνα
προϊόντα μέσα από πανευρωπαϊκά δίκτυα συναγερμού (Rapex και ICSMS).
Οι καταναλωτές θα απολαμβάνουν υψηλότερο επίπεδο προστασίας χάρη στους
ενιαίους ευρωπαϊκούς κανόνες, με αποτέλεσμα να κάνουν αγορές με μεγαλύτερο αίσθημα εμπιστοσύνης και σε άλλες
χώρες της ΕΕ.
Αλλά και οι επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από την ύπαρξη σαφέστερων και
πιο ομοιόμορφων κανόνων σε όλη την
ΕΕ. Δεν θα χρειάζεται να συμμορφώνονται με πολλούς διαφορετικούς κανόνες,
κάτι που θα μειώσει το κόστος, ιδιαίτερα
για τις μικρές επιχειρήσεις.
Η βελτίωση των ελέγχων ασφαλείας και
των κανόνων εισαγωγής θα βοηθήσει
επίσης στην εξάλειψη του αθέμιτου ανταγωνισμού από δόλιους προμηθευτές.

Επόμενα βήματα
Σύμφωνα με τη δέσμη προτάσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινά ενέργειες για
να βελτιώσει την εποπτεία της αγοράς.
Οι τυχόν ελλείψεις στον τρόπο επίβλεψης
των προϊόντων θα καλυφθούν μέσα στα
επόμενα τρία χρόνια.
Οι εθνικές αρχές θα λάβουν βοήθεια,
ώστε να γίνεται καλύτερη αξιοποίηση
των διαθέσιμων πόρων, να εξαλειφθούν
τυχόν αλληλεπικαλύψεις και να είναι αποτελεσματικότερος ο έλεγχος της αγοράς.
Το επόμενο βήμα θα είναι η εξέταση των
προτάσεων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους Ευρωπαίους ηγέτες. Η
εφαρμογή των κανόνων προγραμματίζεται για το 2015.
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