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Το πρώτο πάρκο νερού στην Ευρώπη
για παιδιά με ειδικές ανάγκες

Περιεχόμενα
Το πρώτο πάρκο νερού στην
Ευρώπη για παιδιά με ειδικές
ανάγκες

1

ρού για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Η οργάνωση «Στη μέση του που-

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο που

2

θενά» βρίσκεται πίσω από την δημιουργία του υδάτινου πάρκου

προτείνει η Ε.Ε. για την εργασία

Η

Πορτογαλία είναι η 1η ευρωπαική χώρα που απέκτησε πάρκο νε-

Kastelo στην πόλη Ματοσίνχος.

Διευρυμένο περιφερειακό συνέδριο

3

στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Η συζήτηση για το
μέλλον της ΕΕ: Ελλάδα - Ευρώπη:
Προκλήσεις και Προοπτικές»
21 Σεπτεμβρίου: Ευρωπαϊκή Ημέρα

4

χωρίς αυτοκίνητο
Νέα ψηφιακά δικαιώματα σε ολόκληρη την Ευρώπη

Χρειάστηκαν 70.000 χιλιάδες ευρώ καθώς και η στήριξη δωρητών, μέχρι το πάρκο να υποδεχθεί εκατοντάδες παιδιά που μεχρι σήμερα δεν είχαν που να παίξουν.
Το πρώτο πάρκο για παιδιά με ειδικές ανάγκες έχει ήδη κεντρίσει το ενδιάφερον
κι άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Πολλοί σύλλογοι παιδιών και ατόμων με ειδικές ανάγκες σχεδιάζουν εκδρομές στην Πορτογαλία με στόχο να επισκεφθούν το
πάρκο.
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Πηγή
http://gr.euronews.com/2018/08/27/portogalia-to-proto-parko-nerou-stin-eyropi-gia-paidiame-eidikes-anagkes

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο που προτείνει η Ε.Ε. για την
εργασία

Μ

ία στις τέσσερις συμβάσεις εργασίας στην Ευρώπη είναι μερικής απασχόλησης ή ανάλογα με τις ανάγκες
της επιχείρησης, δημιουργώντας επισφαλείς και απρόβλεπτες συνθήκες εργασίας.

Αυτό σημαίνει ότι πολλοί από μας δεν ξέρουμε πότε και για
πόσο καιρό θα δουλεύουμε. Ένα νέο νομικό πλαίσιο προτείνεται από την Ε.Ε. λοιπόν για να καλύψει αυτό το μεταβατικό
τοπίο της εργασιακής κατάστασης στην Ευρώπη. Αυτό θα
μπορούσε να καλύψει εργασιακά και νομικά 2-3 εκατομμύρια άτομα, από οδηγούς και εργαζόμενους στο σπίτι μέχρι
αυτούς που δουλεύουν με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.
Συνολικά 200 εκατομμύρια Ευρωπαίοι θα μπορούσαν να

εξασφαλίσουν πιο διαφανείς εργασιακές συνθήκες στο μέλλον, παρόλο που θα υπάρχουν οι εξαιρέσεις των αυτοαπασχολούμενων και αυτών που δουλεύουν κάτω από 8 ώρες την εβδομάδα.
Γιατί χρειάζεται λοιπόν να ξαναδούμε το νομικό πλαίσιο; Οι συνθήκες στην αγορά εργασίας έχουν αλλάξει ριζικά, μετά την
οικονομική κρίση, δημιουργώντας ένα νέο αβέβαιο και ανασφαλές εργασιακό πλαίσιο σε όλη την Ευρώπη.
1 εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας. Στην Ευρώπη, η Ισπανία είναι η δεύτερη χώρα που χρησιμοποιεί περισσότερο τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου.
Σύμφωνα με το προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο, η Ε.Ε. θα καθορίζει ποιος είναι εργαζόμενος σύμφωνα με την απόφαση του
Δικαστηρίου της Ε.Ε.
Από αυτό θα ωφεληθούν 2-3 εκατομμύρια εργαζόμενοι που πληρώνονται με voucher, δουλεύουν σε ψηφιακές πλατφόρμες,
ή έχουν συμβάσεις μηδενικών ωρών, οι οποίοι δεν προστατεύονται από τους υπάρχοντες νόμους.
Εάν υιοθετηθεί το νέο πλαίσιο από τα κράτη μέλη, 5-31 εκατομμύρια άτομα θα έχουν το δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες για τη δουλειά τους γραπτά, ή μέσω mail από την πρώτη μέρα εργασίας τους.
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Υπολογίζεται ότι 4-6 εκατομμύρια εργαζόμενοι θα έχουν νέα

Οι εργαζόμενοι θα έχουν το δικαίωμα εργασίας και σε άλ-

μίνιμουμ δικαιώματα, όπως το να γνωρίζουν τις ώρες εργα-

λους εργοδότες, και όταν ζητούν πιο σταθερό πλαίσιο εργα-

σίας τους και μάλιστα εκ των προτέρων.

σίας, να παίρνουν επίσημα γραπτώς τις απαντήσεις.

Προτείνεται μάλιστα η δοκιμαστική περίοδος εργασίας να

Και τέλος θα μπορούν να περνούν την υποχρεωτική εκπαί-

μην υπερβαίνει τους 6 μήνες.

δευση, χωρίς το κόστος αυτό να αφαιρείται από το μισθό
τους.

Πηγή
http://gr.euronews.com/2018/03/20/to-neo-nomothetiko-plaisio-pou-proteinei-i-e-e-gia-tinergasia

Διευρυμένο περιφερειακό συνέδριο στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Η συζήτηση για το μέλλον της ΕΕ:
Ελλάδα - Ευρώπη: Προκλήσεις και Προοπτικές»

Τ

ην Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2018 στην Πάτρα, στην Κύρια Αίθουσα του Royal Theater στην Ακτή Δυμαίων 53, (παλαιό Πτωχοκομείο) και το Σάββατο, 22 Σεπτεμβρίου 2018 στο Αγρίνιο στην Συνεδριακή Αίθουσα
του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, Παπαστράτου 53 & Σμύρνης συνδιοργανώνεται από το Περιφέρεια

Δυτικής Ελλάδας και το Γραφείο του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου στην Αθήνα συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης.
Στην εκδήλωση θα συμμετάχουν οι Λεωνίδας Αντωνακόπουλος, Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στην Ελλάδα, Δημήτρης Παπαδημούλης - Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Α. Κατσιφάρας, Περιφερειάρχης

Δυτικής Ελλάδας, Κ. Πελετίδης, Δήμαρχος Πατρέων, Π. Τσιχριτζής, Προέδρος του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, Γ.
Παπαναστασίου, Δήμαρχος Αγρινίου, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μαρία Σπυράκη,
Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μιλτιάδης Κύρκος, Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νίκος Ανδρουλάκης,
Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Γιώργος Μοσχόβης, Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Δημήτρης Παγίδας, Εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO),
Θοδωρής Γεωργακόπουλος, Διευθυντής Σύνταξης, Κώστας Τσουτσοπλίδης, Εκπρόσωπος Τύπου του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, Αντώνης Τριφύλλης, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της διαΝΕΟσις, πρώην Δ/ντης
Επικοινωνίας του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Πάνος Σόμπολος, δημοσιογράφος.
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21 Σεπτεμβρίου: Ευρωπαϊκή Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο

Ε

ν όψει της Ευρωπαϊκής ημέρας χωρίς αυτοκίνητο η
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Πάτρας – Περιφέρειας Δυτικής

Ελλάδας, σε συνεργασία με τον Ποδηλατικό Όμιλο Πατρών
και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας διοργανώνουν
Επίσκεψη - περίπατο -βόλτα με ποδήλατο σε έργα ΕΣΠΑ στη
μικρή περιμετρική Πατρών και το ρωμαίικό υδραγωγείο, την
Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018.

Νέα ψηφιακά δικαιώματα σε ολόκληρη την Ευρώπη

Α

υτό το καλοκαίρι, οι Ευρωπαίοι πολίτες απήλαυσαν περισσότερα ψηφιακά δικαιώματα από ό, τι στο παρελθόν.

Μετά την κατάργηση των τελών περιαγωγής σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση πέρυσι, οι παραθεριστές μπορούν να ταξιδέψουν με τις διαδικτυακές τους συνδρομές σε τηλεόραση, ταινίες, αθλητικές μεταδόσεις, μουσική ή ηλεκτρονικά βιβλία,
χωρίς εμπόδια ούτε αυξήσεις τιμών. Επιπλέον, οι πάντες σε όλη την Ευρώπη μπορούν να απολαμβάνουν κανόνες προστασίας των δεδομένων παγκόσμιας εμβέλειας που εξασφαλίζουν ότι όλοι οι Ευρωπαίοι θα έχουν καλύτερο έλεγχο επί των
προσωπικών τους δεδομένων.
Τα ψηφιακά δικαιώματα είναι ήδη σε καθημερινή χρήση
•

Από τον Ιούνιο του 2017, οι πολίτες είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τα κινητά τηλέφωνά τους ενώ ταξιδεύουν στην ΕΕ,
ακριβώς όπως και στη χώρα τους, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Από τη στιγμή που η ΕΕ κατήργησε τα τέλη περιαγωγής,
έχουν καταναλωθεί πάνω από πέντε φορές περισσότερα δεδομένα και έχουν πραγματοποιηθεί σχεδόν δυόμιση φορές
περισσότερες τηλεφωνικές κλήσεις εντός της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

•

Από τον Απρίλιο του 2018, οι καταναλωτές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες διαδικτυακού περιεχομένου στις
οποίες είναι συνδρομητές στη χώρα καταγωγής τους όταν ταξιδεύουν εντός της ΕΕ όπως, μεταξύ άλλων, κινηματογραφικές ταινίες, σειρές και αθλητικές εκπομπές.

•

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες προστασίας των δεδομένων που έχουν θεσπιστεί σε ολόκληρη την ΕΕ από την 25η Μαΐου 2018, οι Ευρωπαίοι μπορούν με ασφάλεια να μεταφέρουν προσωπικά δεδομένα μεταξύ παρόχων υπηρεσιών, όπως
το υπολογιστικό νέφος ή το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο· όλοι έχουν πλέον το δικαίωμα να γνωρίζουν αν τα δεδομένα
τους έχουν διαρρεύσει ή παραβιαστεί, ή τον τρόπο με τον οποίο συλλέγονται τα προσωπικά τους δεδομένα. Επιπλέον,
με το «δικαίωμα στη λήθη», τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγράφονται κατόπιν αιτήσεως, εφόσον
δεν συντρέχουν νόμιμοι λόγοι για τη διατήρησή τους.
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•

Τέλος, με την εφαρμογή των κανόνων δικτυακής ουδετερότητας από την άνοιξη του 2016, κάθε Ευρωπαίος έχει πρόσβαση σε ανοιχτό διαδίκτυο, με εγγυημένη την ελευθερία τους χωρίς διακρίσεις κατά την επιλογή περιεχομένου, εφαρμογών, υπηρεσιών και πληροφοριών της επιλογής τους.

Προσεχώς:
Ενώ ορισμένα ψηφιακά δικαιώματα υφίστανται ήδη, προβλέπεται να υπάρξουν ακόμη περισσότερα κατά τους προσεχείς
μήνες. Από τον Σεπτέμβριο, οι Ευρωπαίοι θα έχουν όλο και περισσότερο το δικαίωμα να χρησιμοποιούν την οικεία εθνική
ηλεκτρονική ταυτοποίηση (eID) σε ολόκληρη την ΕΕ για να έχουν πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες.
Από τον Δεκέμβριο, όλοι θα επωφελούνται από την ελεύθερη ροή δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα, καθώς θα έχουν
πρόσβαση σε καλύτερες και ανταγωνιστικότερες υπηρεσίες αποθήκευσης και επεξεργασίας δεδομένων στην ΕΕ, η οποία έρχεται να συμπληρώσει την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων.
Στο μεταξύ, οι επιχειρηματίες θα έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν σε ποιο μέρος της ΕΕ θα αποθηκεύουν και θα επεξεργάζονται κάθε είδους δεδομένα.
Από τις 3 Δεκεμβρίου, οι Ευρωπαίοι θα μπορούν να πραγματοποιούν διασυνοριακές αγορές μέσω του διαδικτύου χωρίς
αδικαιολόγητες διακρίσεις, οπουδήποτε και αν βρίσκονται στην ΕΕ. Δεν θα χρειάζεται να ανησυχούν μήπως ένας ιστότοπος
τούς αποκλείσει ή τους εκτρέψει μόνο και μόνο επειδή οι ίδιοι – ή η πιστωτική τους κάρτα – προέρχονται από διαφορετική
χώρα.
Από το επόμενο έτος, οι πολίτες θα είναι σε θέση να συγκρίνουν ευκολότερα το κόστος παράδοσης δεμάτων και να επωφελούνται από πιο προσιτές τιμές για τη διασυνοριακή παράδοση δεμάτων.
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Οι συμφωνηθέντες κανόνες για τον φόρο προστιθέμενης αξίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο θα επιτρέψουν στους επιχειρηματίες να αντιμετωπίζουν τις ανάγκες τους όσον αφορά τον διασυνοριακό ΦΠΑ σε μία διαδικτυακή πύλη και στη δική τους
γλώσσα.
Με τον πρόσφατα συμφωνηθέντα Ευρωπαϊκό Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, οι Ευρωπαίοι θα έχουν το δικαίωμα να
αλλάζουν παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και τηλεπικοινωνιών με απλούστερο τρόπο. Θα έχουν επίσης το δικαίωμα να
λαμβάνουν δημόσιες προειδοποιήσεις σε κινητά τηλέφωνα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Οι νέοι κανόνες θα εγγυώνται,
επίσης, καλύτερη και πιο προσιτή συνδεσιμότητα σε ολόκληρη την ΕΕ.
Με τους επικαιροποιημένους κανόνες για τα οπτικοακουστικά μέσα, οι Ευρωπαίοι θα έχουν το δικαίωμα σε ένα ασφαλές
διαδικτυακό περιβάλλον, το οποίο θα τους προστατεύει από την υποκίνηση σε βία, το μίσος, την τρομοκρατία, την παιδική
πορνογραφία, τον ρατσισμό και την ξενοφοβία.

Πηγή
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4681_el.htm
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* Την ύλη του παρόντος τεύχους επιμελήθηκε η συνεργάτης του Κέντρου EDIC Patras, κα Δήμητρα Αντωνίου (Οικονομολόγος)
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