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ζώνης

MedDiet – Mediterranean Diet and Promotion of Traditional
Foodstuff

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός «Οι Δρόμοι της Ελιάς», σε συνεργασία με την Ένωση Επιμελητηρίων της Ιταλίας (Unioncamere) και
άλλους έντεκα εταίρους από συνολικά έξι μεσογειακές χώρες
(Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, Αίγυπτος, Τυνησία και Λίβανος), μεταξύ άλλων και το Επιμελητήριο της Μεσσηνίας, υλοποιεί το έργο
«MedDiet – Mediterranean Diet and Promotion of Traditional
Foodstuff» που πραγματοποιείται με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Το έργο MedDiet συνιστά μια συστηματική πιλοτική προσέγγιση
αναφορικά με την προώθηση της Μεσογειακής Διατροφής. Ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2013 και αναμένεται να περατωθεί το
2015. Απώτερος και στρατηγικός στόχος της Ευρω-Μεσογειακής
Σύμπραξης MedDiet είναι η υπογραφή μιας εξελιγμένης «Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας για την Προστασία και Προώθηση της
Μεσογειακής Διατροφής». Στην παρούσα φάση βρίσκεται σε
εξέλιξη η συνεργασία του Πολιτιστικού Οργανισμού «Οι Δρόμοι
της Ελιάς» με ομάδα επιστημόνων που αφορά στην εκπόνηση
αναλυτικού σχεδίου δράσης που θα εφαρμοστούν πιλοτικά για
την επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού των φορέων, που
διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση καλύτερης
ποιότητας ζωής, τα σχολεία και οι τοπικές αρχές. Στην κατεύθυνση αυτή, θα υλοποιηθούν μέχρι το τέλος του έτους ανοικτές στο
κοινό εκδηλώσεις για την προώθηση της Μεσογειακής Διατροφής, για την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών. Η επίσημη σελίδα του έργου στο facebook είναι MeddietinGreece Messinia .

Νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας
Νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας ξεκινά το πρώτο δεκαήμερο του σεπτεμβρίου.
Σκοπός είναι να βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση των ανέργων και η αποτελεσματική στήριξή τους, με προτεραιότητα στους
ανέργους που ζούν σε οικογένειες χωρίς κανέναν εργαζόμενο.
Οι άνεργοι θα ενταχθούν στο πρόγραμμα
σταδιακά, μέχρι το τέλος του χρόνου με τον
έλεγχο του ΑΣΕΠ και θα απασχοληθούν σε
θέσεις κοινωφελούς εργασίας στους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας, σε νοσοκομεία, σχολεία, δικαστικές υπηρεσίες
και τα ΚΕΠ.
Η πρώτη δημόσια πρόσκληση θα βγει στις
15 Σεπτεμβρίου και οι πρώτες προσλήψεις
θα ξεκινήσουν το δέυτερο δεκαπενθήμερο
του Οκτωβρίου σύμφωνα με πληροφορίες
του διοικητή του ΟΑΕΔ, Θεόδωρου Αμπατζόγλου.
Η κατανομή θέσεων κοινωφελούς εργασίας
ανά Δήμο, βάσει του πραγματικού πληθυσμού 2011 και κριτηρίων ανεργίας, προβλέπει 263 θέσεις για το Δήμο Καλαμάτας.
Τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας
συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας
Τι είναι η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας;
Μια δωρεάν κάρτα που σας προσφέρει πρόσβαση σε ιατρικά αναγκαία, κρατική περίθαλψη κατά την προσωρινή
διαμονή σας σε μια από τις 28 χώρες της ΕΕ, την Ισλανδία,
το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία, με τους ίδιους
όρους και το ίδιο κόστος (σε ορισμένες
χώρες, δωρεάν) με τους ασφαλισμένους
της εν λόγω χώρας.
Οι κάρτες εκδίδονται από τον εθνικό σας
πάροχο ασφάλισης ασθένειας.
Σημαντική σημείωση – η Ευρωπαϊκή
Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας:
• δεν υποκαθιστά την ταξιδιωτική
ασφάλιση..Δεν καλύπτει την ιδιωτική
υγειονομική περίθαλψη, ούτε δαπάνες όπως το αεροπορικό εισιτήριο επιστροφής στη χώρα σας ή την απώλεια/κλοπή περιουσιακών στοιχείων,
• δεν καλύπτει τις δαπάνες σας αν ταξιδεύετε ειδικά για
να λάβετε ιατρική περίθαλψη,
• δεν εγγυάται τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών. Δεδομένου ότι τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης κάθε
χώρας διαφέρουν, υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν

στη χώρα σας μπορεί να μην παρέχονται δωρεάν σε μια
άλλη.
Ταξιδεύετε στην Ευρώπη;
Κάντε λήψη της εφαρμογής «Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας» για το
smartphone σας!
Οδηγός χρήσης της Ευρωπαϊκής Κάρτας
Ασφάλισης Ασθένειας στις 28 χώρες της
ΕΕ, και τις Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία. Περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες σχετικά με την κάρτα,
τηλεφωνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης, καλυπτόμενες θεραπείες και δαπάνες, τους τρόπους διεκδίκησης αποζημιώσεων και τους
αρμόδιους επικοινωνίας σε περίπτωση απώλειας της κάρτας σας. Διαθέσιμος σε 24 γλώσσες με επιλογή για εύκολη
μετάβαση από τη μία γλώσσα στην άλλη.
Σημείωση: Δεν είναι δυνατή η παραγωγή ή η λήψη της
κάρτας προς χρήση. Οι κάρτες εκδίδονται δωρεάν από τον
εθνικό πάροχο ασφάλισης υγείας. Δεν αντικαθιστά την ταξιδιωτική ασφάλιση.

Μέσα κινητής επικοινωνίας με μεγαλύτερο εύρος ζώνης
Μέσα κινητής επικοινωνίας με μεγαλύτερο εύρος
ζώνης επιθυμούν οι Ευρωπαίοι, αλλά τους προβληματίζει το κόστος.
Όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον
για τις νέες τεχνολογίες δείχνουν
οι Ευρωπαίοι, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της ΕΕ.
Παρότι όμως ενδιαφέρονται για
τις δυνατότητες των νέων εργαλείων και υπηρεσιών, όπως προκύπτει από τον αριθμό των νέων
διαδικτυακών συνδρομών και τη
μεγάλη χρήση του διαδικτύου για
τηλεφωνική επικοινωνία, οι Ευρωπαίοι παραμένουν διστακτικοί στη
χρήση των υπηρεσιών αυτών εξαιτίας του κόστους τους.
Σήμερα τα κινητά βρίσκονται παντού, αλλά μόνον τα μισά είναι
«έξυπνα». Το ποσοστό των συνδρομών κινητής τηλεφωνίας με
δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο κυμαίνεται από 55% στη Σουηδία, τη Δανία,
το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Φινλανδία, τη Γαλλία και την
Ολλανδία σε ποσοστό κάτω του 35% στο Βέλγιο, την
Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Κύπρο, τη Ρουμανία, τη
Βουλγαρία και την Πορτογαλία. Το χαμηλότερο αυτό
ποσοστό χρήσης έξυπνων κινητών παρατηρείται σε
πολλές χώρες στις οποίες οι συνδρομητές κινητής τη-

λεφωνίας με πρόσβαση στο διαδίκτυο μειώνουν τον
χρόνο σύνδεσής τους στο διαδίκτυο επειδή τους προβληματίζει το κόστος.
Η ευρυζωνική πρόσβαση στο σπίτι έχει γίνει πραγματικότητα για τα
3/4 των νοικοκυριών: το 72,5% των
νοικοκυριών στην ΕΕ διαθέτουν
σήμερα ευρυζωνική σύνδεση, ενώ
το 2011 το ποσοστό αυτό ήταν
67,3%. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι καταργείται με ταχείς ρυθμούς ο διαχωρισμός τηλεφώνου
και διαδικτύου: το 34%χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για τηλεφωνικές
κλήσεις, πράγμα που ισοδυναμεί
με αύξηση 7 ποσοστιαίων μονάδων το 2012. Το 28% χρησιμοποιεί
το διαδίκτυο για να συνομιλεί με
άλλους χρήστες του ίδιου δικτύου
VOIP δωρεάν, ενώ το 4% χρησιμοποιεί την υπηρεσία VOIP για φθηνότερες διεθνείς κλήσεις.
«Η εκπλήρωση των προσδοκιών των καταναλωτών
με παράλληλη όμως διατήρηση των τιμών σε προσιτά
επίπεδα είναι ένας από τους στόχους της δέσμης μέτρων για τη δημιουργία μιας Συνδεδεμένης Ηπείρου»,
δήλωσε η Νέιλι Κρους, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και επίτροπος αρμόδια για το Ψηφιακό Θεματολόγιο.
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