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Αδήλωτη εργασία: πώς μπορεί η ΕΕ να καταπολεμήσει το πρόβλημα;
Υποχρεωτική η αναγραφή των θερμίδων στα
αλκοολούχα ποτά

Δραστηριότητα του Κέντρου Πληροφόρησης EUROPE DIRECT Καλαμάτας

λούσια ήταν η δραστηριότητα του Κέντρου Πληροφόρησης EUROPE DIRECT Καλαμάτας τον μήνα Μάιο.
Σύμφωνα με το Πρόγραμμα δραστηριοτήτων 2015, συμμετείχε στη Ετήσια Συνάντηση του Εθνικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «ΕΛΙΑ» από τις
15-17 Μαΐου 2015 η οποία πραγματοποιήθηκε στη Μεσσηνία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας,
που είναι και ο συντονιστής του Δικτύου.
Στο πλαίσιο της Ετήσιας Συνάντησης η
οποία προσέλκυσε περίπου 300 εκπαιδευτικούς και εκπροσώπους φορέων από
την Μεσσηνία και πολλές άλλες περιοχές της χώρας, πραγματοποιήθηκε 3μερο σεμινάριο
στο οποίο το Κέντρο μας είχε ενεργή συμμετοχή.
Συγκεκριμένα, έγινε παρουσίαση του Κέντρου Πληροφόρησης EUROPE DIRECT Καλαμάτας: «Παρεχόμενες υπηρεσίες & δράσεις» από την Θ. Κολοκοτρώνη, Επικεφαλής του Κέντρου, ενώ ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Πολιτιστικού Οργανισμού «Δρόμοι της Ελιάς»,
φορέα υποδοχής του Κέντρου κ. Γ. Καραμπάτος παρουσίασε στους πολυάριθμους συμμετέχοντες το Πρόγραμμα και τις προτεραιότητες της ΕΕ για την απασχόληση, την ανάπτυξη,
τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατική αλλαγή με γενικό τίτλο παρουσίασης «Η Ευρώπη σου,
η ευκαιρία σου» . Η 3μερη Ετήσια Συνάντηση έκλεισε με παρουσίαση των εκδόσεων της
ΕΕ και ξενάγηση στο Info Kiosk του Κέντρου Πληροφόρησης EUROPE DIRECT Καλαμάτας,
όπου η ομάδα του Κέντρου πληροφόρησε τους εκπαιδευτικούς και άλλους συμμετέχοντες
για ποικίλα θέματα και τους προσέφερε εκδόσεις της ΕΕ.
Δεύτερη σημαντική δραστηριότητα του
Κέντρου ήταν η συμμετοχή του στην
οργάνωση σειράς Workshops για ανέργους, σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή
Σύμπραξη «Αριστομένης» και τον Πολιτιστικό Οργανισμό «Δρόμοι της Ελιάς».
Αποδέκτες των Workshops ήταν οι ωφελούμενοι του Προγράμματος «Τοπικά
Σχέδια για την Απασχόληση στην Περιφερειακή ενότητα Μεσσηνίας και είχαν
θέμα: Τεχνικές Εύρεσης Εργασίας- Συμβουλευτική σε θέματα σχεδιασμού καριέρας ή επαναπροσδιορισμού επαγγέλματος. Τα Workshops πραγματοποιήθηκαν από τις
18-20 Μαΐου 2015 στην Καλαμάτα και τα παρακολούθησαν συνολικά 160 άτομα τα οποία
είχαν χωριστεί σε ομάδες εργασίας. Το Κέντρο Πληροφόρησης EUROPE DIRECT Καλαμάτας
μας παρείχε εξειδικευμένη πρακτική πληροφόρησης (Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος,
Europass, Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας, Μάθε και άσκησε τα δικαιώματά σου
στην Ε.Ε. ) πραγματοποίησε παρουσίαση των Υπηρεσιών και των Δράσεων του Κέντρου
και παρείχε τον χώρο του Info Kiosk Europe Direct στο Ιστορικό Κέντρο της Καλαμάτας για
την πραγματοποίηση ορισμένων workshops.

Ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος
στην ψηφιακή εποχή
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Αδήλωτη εργασία: πώς μπορεί η ΕΕ να καταπολεμήσει το πρόβλημα;

τις 7 Μαΐου επιτροπή Απασχόλησης ψήφισε την πρόταση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δημιουργία πλατφόρμας
για την ενίσχυση της συνεργασίας για την πρόληψη και την
αποτροπή της αδήλωτης εργασίας. Η αδήλωτη εργασία οδηγεί σε στρεβλώσεις της αγοράς εργασίας και σε απώλειες για
τα δημόσια οικονομικά, λόγω απλήρωτων φόρων και εισφορών στα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, μας είπε ο εισηγητής
του ΕΚ Georgi Pirinski. Μάθετε περισσότερα στο γράφημα.
Με τον όρο «αδήλωτη εργασία» νοούνται «όλες οι αμειβόμενες
δραστηριότητες που είναι νόμιμες ως προς τη φύση τους, αλλά
δεν δηλώνονται στις δημόσιες αρχές». Το 2012 στην ΕΕ των 27
κρατών μελών, έφτασε το 18,4%.
«Πολύ συχνά οι αδήλωτοι εργαζόμενοι, εκτίθενται σε επισφαλείς
συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της εκμετάλλευσης»,
λέει ο εισηγητής του ΕΚ Georgi Pirinski (Σοσιαλιστές, Βουλγαρία). «Υπάρχουν οι συνέπειες του αθέμιτου ανταγωνισμού, όταν
εταιρείες επωφελούνται και έχουν παράνομα κέρδη από τέτοιου
είδους εργασίες. Επίσης, υπάρχουν σοβαρές απώλειες για τα δημόσια οικονομικά εξαιτίας των απλήρωτων φόρων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης», συνέχισε.
Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της αδήλωτης
εργασίας
Ο κ. Pirinski, λέει ότι η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα πρέπει να παρέχει
προστιθέμενη αξία στο επίπεδο της Ένωσης « μέσα από συζήτηση
με ειδικούς και ανταλλαγής των βέλτιστων πρακτικών, τόσο στην
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καταπολέμηση όσο και στην τακτοποίηση της αδήλωτης εργασίας».
Επίσης, αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή πλατφόρμα έχει «διπλή προσέγγιση», από την μία προλαμβάνει και αποτρέπει τέτοιου είδους
εργασία και από την άλλη ενθαρρύνει και διευκολύνει τη μετατροπή της σε δηλωμένη εργασία.

Υποχρεωτική η αναγραφή των θερμίδων στα αλκοολούχα ποτά

ροτάσεις για τη σήμανση περιεχομένου θερμίδων των αλκοολούχων ποτών θα πρέπει να υποβάλει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή , το αργότερο το 2016, τόνισε το ΕΚ. Το ψήφισμα καλεί για μια νέα στρατηγική της ΕΕ για το αλκοόλ που θα επικεντρώνεται στην καταπολέμηση της κατανάλωσης αλκοόλ από
ανηλίκους και θα περιλαμβάνει ευρεία σήμανση σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, ώστε να αποθαρρύνεται η οδήγηση υπό την επήρεια
αλκοόλ και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης .
Το ΕΚ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να «ξεκινήσει αμέσως εργασίες για τη νέα στρατηγική της ΕΕ για το αλκοόλ (2016-2022)»,
προκειμένου να βοηθήσουν τις εθνικές κυβερνήσεις να καταπολεμήσουν τις βλαπτικές επιπτώσεις του αλκοόλ . Η στρατηγική θα
πρέπει να περιλαμβάνει τη συλλογή αξιόπιστων δεδομένων , τη
βελτίωση στην πρόληψη και τη θεραπεία , καθώς και τη μείωση
των ατυχημάτων που προκαλούνται από οδήγηση σε κατάσταση
μέθης , αλλά και την ανάλυση διαφόρων μορφών κατανάλωσης
οινοπνεύματος , υπογραμμίζεται στο ψήφισμα που εγκρίθηκε την
Τετάρτη με ανάταση χειρός.
Αναγραφή των συστατικών και των θερμίδων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει κατά πόσον η
υποχρέωση παροχής πληροφοριών για τα συστατικά και τη θρεπτική αξία πρέπει να ισχύσει και για τα αλκοολούχα ποτά , λένε οι
ευρωβουλευτές
Το θερμιδικό περιεχόμενο των αλκοολούχων ποτών θα πρέπει
να επισημαίνεται σαφώς, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει
να υποβάλει νομοθετική πρόταση για το σκοπό αυτό το αργότερο
εντός του 2016, προσθέτουν
Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να
εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης συστήματος σήμανσης σε όλη

την ΕΕ, το οποίο θα προειδοποιεί τους καταναλωτές για τους κινδύνους που ενέχει η οδήγηση σε κατάσταση μέθης.
Προστασία των νέων καταναλωτών
Το ΕΚ παροτρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ να εντείνουν τις προσπάθειες για την προστασία των νέων εφαρμόζοντας αυστηρά τη νομοθεσία για τα όρια ηλικίας και συνιστά την παρακολούθηση των
επιπτώσεων της διαφήμισης του αλκοόλ στους νέους και τον περιορισμό έκθεσής τους σε αυτές. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να
εξετάσουν τρόπους καταπολέμησης της πώλησης φτηνού αλκοόλ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αντιμετωπίσει τη διασυνοριακή πώληση αλκοόλ μέσω του διαδικτύου τονίζει το ΕΚ . Τα κράτη
μέλη πρέπει επίσης να διεξάγουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης
σχετικά με τους κινδύνους από τα «προγραμματισμένα μεθύσια με
άμετρη κατανάλωση αλκοόλ», ιδιαίτερα για τους ανηλίκους , και
να εντείνουν τις προσπάθειες για τη μείωση τροχαίων ατυχημάτων
που σχετίζονται με την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.
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