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ΣΕΛΙΔΑ 1

«Δεύτερη ευκαιρία» προσφέρει η Δικαιοσύνη στα 
υπερχρεωμένα νοικοκυριά προκειμένου να «διορθώ-
σουν» την αρχική ευνοϊκή ρύθμιση των χρεών τους

Έτσι, πετυχαίνεται ακόμα μεγαλύτερη «ελάφρυνση», αν μετά τον πρώτο δικα-
στικό διακανονισμό της οφειλής τους επιδεινώθηκε η οικονομική κατάστασή τους
ή εμφανίστηκαν σημαντικά προβλήματα υγείας...                                   Συν. σελ. 13 

Τη μείωση της έκπτωσης
φόρου κατά 650 ευρώ

προβλέπουν τα προσχέ-
δια των μνημονίων 

Σύμφωνα με τα προσχέδια, η
μείωση του αφορολογήτου θα τεθεί
σε εφαρμογή το 2020, εκτός εάν
διαπιστωθεί ότι οι περικοπές της
προσωπικής διαφοράς στις συντά-
ξεις δεν αποδίδουν τα αναμενό-
μενα το 2019…              Συν. σελ. 16

ΚΕΠΑ: ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ 
ΤΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ 

ΤΩΝ 46 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ

Αυτό προβλέπει εγκύκλιος της
αναπληρώτριας Υπουργού Εργα-
σίας, κας. Θεανώς Φωτίου όπου
αναφέρει… Συν. σελ. 4 Προσλήψεις 1.050 ΑμεΑ στο δημόσιο

Συνολικά 1.050 προσλήψεις ατόμων με αναπηρία στο Δημόσιο
μέσω ΑΣΕΠ προγραμματίζονται από την κυβέρνηση για το 2017, σύμ-
φωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις προσλήψεις ΑμεΑ, που ενσω-
ματώθηκε στον νόμο για την κινητικότητα του υπουργείου Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, ο οποίος ψηφίστηκε πρόσφατα… Συν. σελ. 7

Τι αλλάζει στο Κοινωνικό 
Οικιακό Τιμολόγιο;

Απαλλάσσεται από τη χρέωση Υπηρεσιών Κοινής Ωφέ-
λειας (ΥΚΩ) το σύνολο των καταναλώσεων των δικαιούχων
του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) ... Συν. σελ. 4

Η κοινωνία προσαρμόζεται στις
ανάγκες των Ατόμων με αναπηρία 
Δεν είναι τα ατομα με αναπηρία που πρέπει να
αλλάξουν ώστε να ενταχθούν στην κοινωνία, Πρέ-
πει η κοινωνία να αλλάξει και να προσαρμοστεί
στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία.. Συν. σελ. 16

Έρχεται νέο «μαχαίρι» έως και 350 ευρώ
σε κύριες και επικουρικές συντάξεις

Έρχεται νέο «μαχαίρι» στις κύριες και τις επικου-
ρικές συντάξεις καθώς πάνω από 1 εκατομμύριο
συνταξιούχοι θα χάσουν από 45 έως και 350
ευρώ, με τις συνολικές απώλειες να φτάνουν έως
και τις 3.000 ευρώ…                              Συν. σελ. 4 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΜΕΝΕΙ 
ΑΝΑΠΗΡΟΣ ΕΝ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σελ. 5

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: 
Δημόσιος και ιδιωτικός τομέας

Οι προωθούμενες διατάξεις έχουν πεδίο εφαρμογής στο Δημόσιο,
αλλά και σε κάθε ιδιωτική επιχείρηση που παρέχει υπηρεσίες ή είναι
ανοιχτή στο κοινό. Ανάμεσα στις γενικές υποχρεώσεις που θεσπίζονται
για δημόσιες υπηρεσίες ή επαγγελματίες είναι...                   Συν. σελ. 14 



...Συνέχεια από το προηγούμενο
Ο καθένας είναι άξιος της τύχης του αλλά και
υπεύθυνος για τις πράξεις του και τα έργα του
που επηρεάζουν τους άλλους. Η δόξα, το χρήμα
και οι προσωπικές φιλοδοξίες του κάθε ανθρώ-
που δεν είναι κάτι που ανήκει στον ίδιο ούτε θα
μπορούσε να  τα κερδίσει χωρίς τη συμμετοχή
άλλων ανθρώπων που αναδεικνύουν την προ-
σωπικότητά του και αποτελούν τον κύκλο του.
Όταν ο εγωισμός δεν μας αφήνει να δούμε τους
άλλους και κοιτάμε μόνο τον εαυτό μας εμποδί-
ζουμε μόνοι μας αυτό που προσπαθούμε να κά-
νουμε για να είμαστε ευτυχισμένοι. Επειδή όμως
όλα ξεκινούν από την ηλικία τα αγνότητας του μι-
κρού παιδιού, θα μπορούσαμε εύκολα να συγ-
κρίνουμε τι νοιώθουμε όταν αγκαλιάζουμε ή
μιλάμε με ένα μικρό παιδί και τι νοιώθουμε αντί-
στοιχα με ένα μεγάλο. Όλα τα χρωστάμε στους
γύρω μας που μας έμαθαν αυτά που είδαμε και
κάνουμε, περισσότερα όμως χρωστάμε στη
μάνα που μας έφερε στον κόσμο και που σήμερα
είναι η γιορτή της και πρέπει να της πούμε χρό-
νια πολλά... Συνεχίζεται στο επόμενο 
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Υπουργείο Εργασίας: Προσοχή σε ομάδες που
«τάζουν» κοινωνικά επιδόματα έναντι αμοιβής

Η Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά πληροφορήθηκε
από φορείς των Άνω Λιοσίων και του Ζεφυρίου ότι στο δήμο Φυλής δρουν
ομάδες οι οποίες εξαπατούν πληθυσμούς Ρομά και άλλες κοινωνικά ευάλωτες
ομάδες υποστηρίζοντας ότι δύνανται να τις εντάξουν σε κοινωνικά επιδόματα,
έναντι αμοιβής. Με ανακοίνωσή του το υπουργείο δηλώνει κατηγορηματικά ότι
πρόκειται περί ενεργειών που ουδεμία σχέση έχουν με το καθ’ ύλην αρμόδιο
Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το
υπουργείο κατέθεσε ενημερωτική επιστολή στην Εισαγγελία του Πρωτοδικείου
Αθηνών, στο Δήμο Φυλής, στα Αστυνομικά Τμήματα Φυλής και Ζεφυρίου
καθώς και στην περιφέρεια Δυτικής Αττικής προκειμένου να διερευνηθεί η υπό-
θεση και να διασφαλιστεί η νομιμότητα. Στο πλαίσιο αυτό, το υπουργείο ενη-
μερώνει τους πολίτες ότι αναφορικά με θέματα που άπτονται των κοινωνικών
επιδομάτων θα πρέπει να απευθύνονται στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των
δήμων ή στα Κέντρα Κοινότητας.

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
Η γιορτή της μητέρας θα έπρεπε να είναι μία
από τις μεγαλύτερες γιορτές για τους ενήλικες
και όχι να την γιορτάζουν μόνο τα μικρά παιδιά
και οι μαθητές στα σχολεία. Η μητέρα ανεξάρ-
τητα από την ηλικία του παιδιού νιώθει τα ίδια
και ακόμη πιο έντονα συναισθήματα και ονει-
ρεύεται ό,τι καλύτερο για το παιδί της από την
στιγμή που θα νιώσει την ύπαρξή του στην
κοιλιά της και για πάντα. Ας μην ξεχνάμε λοι-
πόν εμείς οι μεγάλοι το ρόλο της μητέρας,
τους κόπους και τις θυσίες που έκανε και κάνει
κάθε στιγμή μέχρι να μεγαλώσει το παιδί της.
Δε χρειάζονται ακριβά δώρα, αλλά μικρές χει-
ρονομίες που φανερώνουν βαθιά συναισθή-
ματα. Αξίζουν αμέτρητα μπράβο και
ευχαριστώ όχι μόνο την ημέρα αυτή αλλά κάθε
μέρα γιατί πρέπει να τιμάμε τους πραγματι-
κούς δεσμούς αγάπης και στοργής. Ευχόμα-
στε ολόψυχα χρόνια πολλά και καλά στις
μανάδες όλου του κόσμου και τους αφιερώ-
νουμε το ποίημα που μιλάει για την «Η καρδιά
της Μάνας» του Άγγελου Βλάχου:

Ένα παιδί, μοναχοπαίδι αγόρι,
αγάπησε μιας μάγισσας την κόρη.
– Δεν αγαπώ εγώ, του λέει, παιδιά,

μ’ αν θέλεις να σου δώσω το φιλί μου,
της μάνας σου να φέρεις την καρδιά

να ρίξω να τη φάει το σκυλί μου.
Τρέχει ο νιος, την μάνα του σκοτώνει
και την καρδιά τραβάει και ξεριζώνει.
Και τρέχει να την πάει, μα σκοντάφτει
και πέφτει ο νιος κατάχαμα με δαύτη.

Κυλάει ο νιος και η καρδιά κυλάει
και την ακούει να κλαίει και να μιλάει.

Μιλάει η μάνα στο παιδί και λέει:
– Εχτύπησες, αγόρι μου; και κλαίει!

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Κατόπιν αποφάσεως του ΔΣ του ΕΟΠΥΥ και σύμφωνα με την Νομοθεσία , απο-
φασίστηκαν οι κάτωθι προϋποθέσεις εισαγωγής, οι διαδικασίες , το κόστος νοση-
λίου- τροφείου και ο τρόπος πληρωμής σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης
Ατόμων με Αναπηρίες. Στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Ανα-
πηρία εισάγονται, μετά από έλεγχο της ασφαλιστικής τους ικανότητας: α) Για ΣΥΔ-
Διαμερίσματα , Άτομα με Αναπηρία που έχουν ελαφριά και μέση νοητική υστέρηση
ή άλλη αναπηρία (με ανεπτυγμένο βαθμό αυτονομίας και αυτοεξυπηρέτησης) για
τα οποία δεν απαιτείται υψηλού βαθμού υποστήριξη εκ μέρους του Φορέα. β) Για
ΣΥΔ –Οικοτροφεία Άτομα με Αναπηρία που έχουν βαρεία νοητική υστέρηση, αυτισμό, εγκεφαλική παράλυση, κινητικές
ή πολλαπλές αναπηρίες (με περιορισμένο βαθμό αυτονομίας και αυτοεξυπηρέτησης) για τα οποία απαιτείται υψηλού
βαθμού υποστήριξη εκ μέρους του Φορέα. Για την εισαγωγή και απόδοση του ειδικού νοσηλίου-τροφείου από τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. βάσει της κείμενης νομοθεσίας, είναι απαραίτητα τα κάτωθι δικαιολογητικά:1. Χρονολογημένη κατά προτε-
ραιότητα αίτηση του γονέα ή του κηδεμόνα ή του δικαστικού συμπαραστάτη, στη Σ.Υ.Δ. υποδοχής 2. Αναλυτική ιατρική
γνωμάτευση από ιατρό σχετικής με την πάθηση ειδικότητας Η γνωμάτευση θα χορηγείται από Ιατρό Συντονιστή Διευ-
θυντή, Διευθυντή Ε.Σ.Υ. ή επιμελητή Α’ σχετικής με την πάθηση ειδικότητας (π.χ. Παιδοψυχιάτρου, ψυχιάτρου και παι-
διάτρους εξειδικευμένους στην αναπτυξιολογία προκειμένου για παιδιά), κρατικών ή πανεπιστημιακών νοσοκομείων
ή μονάδων υγείας-ΠΕΔΥ, ή κέντρο παιδοψυχικής υγιεινής ΠΕΔΥ ή κέντρο ψυχικής υγείας-ιατροπαιδαγωγικό κέντρο
δημόσιο ή εποπτευόμενο από δημόσιο φορέα. 3. Απόφαση προσδιορισμού ποσοστού αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ ή
από αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, η οποία λειτουργούσε προ της συστάσεως των ΚΕΠΑ, και η απόφαση βρίσκεται
εν ισχύ. 4. Βεβαίωση κοινωνικής έρευνας από Κοινωνικούς Λειτουργούς Δημόσιου Νοσοκομείου ή του ευρύτερου Δη-
μόσιου τομέα όπου υπάρχει. 5. Βεβαίωση για το δείκτη νοημοσύνης εφάπαξ όπου προβλέπεται, από ψυχολόγο δη-
μόσιου ή ιδιωτικού φορέα όπου δεν υπάρχει δημόσιος, στην περιοχή όπου κατοικεί ο ασθενής και σε έλλειψη δομής
τοπικά από αντίστοιχη δομή στην ευρύτερη περιφέρεια, όπου υπάρχει. 6. Έκθεση της Διεπιστημονικής Ομάδας του
Φορέα λειτουργίας της Σ.Υ.Δ. περί καταλληλότητας της Σ.Υ.Δ. για το συγκεκριμένο άτομο και της ανάγκης ένταξης του
ατόμου σε Σ.Υ.Δ. και σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. του φορέα για την αποδοχή εισδοχής του διαμένοντα στη Σ.Υ.Δ.

Τα βήματα για την ένταξη δικαιούχων ΚΕΑ στο ΤΕΒΑ
Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. Δ23/οικ.17108/875/2017 – ΦΕΚ 1474/Β/28-4-
2017 Υπουργική Απόφαση, οι δικαιούχοι του ΚΕΑ εντάσσονται στις παροχές
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συν-
δρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους
(ΤΕΒΑ/FEAD)». Το δικαίωμα στις παροχές του ΤΕΒΑ ισχύει από την πρώτη
μέρα του μεθεπόμενου μήνα, από αυτόν που εγκρίθηκε η αίτηση για το ΚΕΑ.
Για να γίνει η υπαγωγή των δικαιούχων του ΚΕΑ στο ΤΕΒΑ, χρειάζεται ο/η
αιτών/ουσα να δηλώσουν ότι επιθυμούν την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Αυτό γίνεται με την αντίστοιχη επιλογή που είναι διαθέσιμη στην φόρμα της αίτησης του ΚΕΑ. Μόλις ο χρήστης επιλέξει
ότι επιθυμεί να συμμετάσχει στο ΤΕΒΑ, πρέπει να επιλέξει τον Κοινωνικό Εταίρο και το Σημείο Διανομής από όπου
επιθυμεί να εξυπηρετείται. Για τα νοικοκυριά που είναι δικαιούχοι ΚΕΑ, απαιτείται τροποποίηση της αίτησης του ΚΕΑ
για να δηλωθεί η ένταξη στο ΤΕΒΑ. Η τροποποίηση μπορεί να γίνει είτε μέσω των Δήμων είτε μέσω των ΚΕΠ, είτε
απευθείας από τον δικαιούχο (στην ιστοσελίδα  www.keaprogram.gr). Πηγή: www.aftodioikisi.gr 

ΟΙ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ
Η συμφωνία κυβέρνησης και δανειστών προβλέπει κατάργηση φοροαπαλλαγών και παρεμβάσεις για τη βελτίωση
των διαδικασιών είσπραξης δημοσίων εσόδων και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Επιπλέον στα μέτρα περιλαμ-
βάνονται και αλλαγές στο καθεστώς φορολόγησης των εταιρειών που συγχωνεύονται, ενώ προβλέπονται η αύξηση του
ορίου απαλλαγής από το καθεστώς ΦΠΑ ( φόρος προστιθέμενης αξίας ) και η ενίσχυση ακόμη περισσότερο της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, διαχωρίζοντάς την πλήρως από τις δομές των ελεγκτικών υπηρεσιών που θα βρίσκονται
υπό την εποπτεία των οικονομικών εισαγγελέων. οι Οι παρεμβάσεις στο φορολογικό πεδίο έχουν ως εξής: Κατάργηση
φοροαπαλλαγών: Εξορθολογισμός των φοροαπαλλαγών για την εξοικονόμηση 189 εκατομμύρια ευρώ από το 2018.Προς
κατάργηση οδεύουν: Η έκπτωση 10% από το φόρο εισοδήματος των δαπανών των φορολογουμένων για ιατρική, φαρ-
μακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη. Η έκπτωση 1,5% κατά την παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί των μισθών
και των συντάξεων. Συγχωνεύσεις – Εξαγορές: Επανεξέταση της φορολογικής νομοθεσίας για τις συγχωνεύσεις και τις
εξαγορές εταιρειών. Ναυτιλία: Επέκταση της προσωρινής εθελοντικής συνεισφοράς έως το 2018. Ηλεκτρονικές πληρωμές
– Λοταρία: Υποβολή προτάσεων για πρόσθετα κίνητρα, τα οποία θα είναι δημοσιονομικά ουδέτερα. Μέχρι τον Ιούνιο του
2017 θα τεθεί σε λειτουργία η λαχειοφόρος αγοράς (λοταρία) των αποδείξεων. Έλεγχος φορολογικών υποθέσεων:  Θέ-
σπιση νομοθετικών διατάξεων που θα επιτρέπουν στους εισαγγελείς να αποστέλλουν πληροφορίες στη φορολογική δι-
οίκηση χωρίς να τη δεσμεύουν για τη διενέργεια ελέγχων. Οι διατάξεις θα αφήνουν στη φορολογική διοίκηση τη διακριτική
ευχέρεια για το τι πρέπει να κάνει με τις πληροφορίες. Οφειλέτες: Δημοσίευση του επικαιροποιημένου ετήσιου καταλόγου
των μεγάλων οφειλετών του Δημοσίου μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2017. Πηγή: pronews.gr
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ΚΕΠΑ: ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΤΩΝ 46 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ
Συν. από σελ. 1… πως "με το άρθρο 68 του ν. 4445/2016 (θεσμοθετήθηκε η απαλλαγή
από την υποχρέωση καταβολής του παραβόλου των 46,14€ για τους ανασφάλιστους
και άπορους που είναι δικαιούχοι μηδενικής συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη και
αιτούνται την πιστοποίηση της αναπηρίας τους από Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α.."
Συγκεκριμένα, η σχετική διάταξη προβλέπει πως "οι άποροι ανασφάλιστοι οι οποίοι
είναι δικαιούχοι μηδενικής συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη,απαλλάσσονται της
υποχρέωσης καταβολής του παραβόλου ύψους σαράντα έξι και δεκατέσσερα (46,14)
ευρώ για την εξέτασή τους από Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. Ειδικότερα, η εξακρί-
βωση της μη ασφάλισης και της οικονομικής αδυναμίας των πολιτών θα γίνεται με την επίδειξη του Α.Μ.Κ.Α. τους στις
Γραμματείες των κατά τόπους υποκαταστημάτων ΚΕ.Π.Α., καθώς έχει πλέον ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική διασύνδεση
του ΟΠΣ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. με το Ηλεκτρονικό Μητρώο Ανασφαλίστων/Οικονομικά Αδυνάτων της ΗΔΙΚΑ.

Τι αλλάζει στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο;
Συν από σελ. 1... και του Τιμολογίου Πολυτέκνων μέχρι τα
όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης που ισχύουν για κάθε
κατηγορία δικαιούχων, σύμφωνα με διάταξη που ενσωμα-
τώθηκε στο νομοσχέδιο για τις τροποποιήσεις διατάξεων
της δασικής νομοθεσίας. Στην τιμολόγηση του Κοινωνικού
Οικιακού Τιμολογίου θα συμπεριλαμβάνεται και η νυχτε-
ρινή κατανάλωση, εφόσον η συνολική (ημερήσια και νυ-
χτερινή) δεν υπερβαίνει το μέγιστο όριο KWh που έχει
οριστεί για κάθε κατηγορία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), μέχρι σήμερα η απαλ-
λαγή από τις χρεώσεις ΥΚΩ μόνο για τις καταναλώσεις
ημέρας είχε ως αποτέλεσμα να μην επωφελούνται οι δι-
καιούχοι του KOT, που διέθεταν και μετρητή νυχτερινής
κατανάλωσης, από τις προβλεπόμενες εκπτώσεις στο σύ-
νολο της κατανάλωσής τους. Η νέα διάταξη εφαρμόζει ενι-
αία προσέγγιση ως προς τη μη επιβάρυνση με χρεώσεις
ΥΚΩ, ανεξάρτητα από το χρόνο (ημέρα ή νύχτα) που
πραγματοποιούνται οι καταναλώσεις. Για την εφαρμογή
των νέων ρυθμίσεων θα εκδοθεί Υπουργική Απόφαση που
θα τροποποιεί προγενέστερη ΥΑ του 2010. Η νομοθετική
αυτή πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ αποτελεί το πρώτο βήμα
μιας ευρύτερης βελτίωσης του ρυθμιστικού πλαισίου για
το ΚΟΤ. Έτσι, θα ακολουθήσουν, με την τροποποίηση της
Υπουργικής Απόφασης: –Συμπερίληψη και της νυχτερινής

κατανάλωσης στην τιμολό-
γηση του ΚΟΤ, εφόσον η
συνολική κατανάλωση
(ημερήσια και νυχτερινή)
δεν υπερβαίνει τις μέγιστες
kWh που έχουν οριστεί για
κάθε κατηγορία δικαιούχου.
–Κατάργηση της απένταξης από το KOT σε περιπτώσεις
υπέρβασης της μέγιστης κατανάλωσης. Με το νέο πλαίσιο,
στις περιπτώσεις αυτές, οι ευπαθείς ομάδες δεν θα απεν-
τάσσονται, αλλά θα τιμολογούνται με τις ανταγωνιστικές
χρεώσεις των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας μόνο
για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. –Σε περίπτωση
υπέρβασης των ορίων τετραμηνιαίας κατανάλωσης των
δικαιούχων και εφόσον ο δικαιούχος τιμολογείται και με νυ-
χτερινό τιμολόγιο, χρέωση της υπερβάλλουσας ενέργειας
με βάση το νυχτερινό τιμολόγιο (για τη νυχτερινή κατανά-
λωση) και εφαρμογή των ανταγωνιστικών χρεώσεων ημέ-
ρας μόνο για την υπερβάλλουσα ενέργεια που απομένει.
Το Κοινωνικό Τιμολόγιο παρέχεται από όλους τους προ-
μηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Συνεπώς, όλοι οι δικαιού-
χοι καταναλωτές μπορούν να υποβάλουν αίτηση για
υπαγωγή στο ΚΟΤ μέσω της ιστοσελίδας του ΔΕΔΔΗΕ,
ανεξάρτητα του προμηθευτή που έχουν επιλέξει. Σήμερα
οι δικαιούχοι του ΚΟΤ αντιστοιχούν σε 645.262 μετρητές.
Πηγή: .www.e-dimosio.gr

Έρχεται νέο «μαχαίρι» έως και 350 ευρώ σε κύριες και επικουρικές συντάξεις
Συν. από σελ. 1… Από τις μειώσεις δεν εξαιρούνται ούτε χαμηλοσυνταξιούχοι, συντάξεις
χηρείας και αναπηρικές συντάξεις. Συνεπώς αν δεν υπάρξει κάποια αλλαγή η περικοπή
της προσωπικής διαφοράς θα αρχίζει από τις πολύ χαμηλές συντάξεις των 486 ευρώ οι
οποίες εμφανίζουν προσωπικές διαφορές της τάξης των 45 ευρώ. Οι υψηλές κύριες συν-
τάξεις (γιατρών, δικηγόρων, ΤΕΒΕ, πανεπιστημιακών) που εμφανίζουν μεγάλες προσω-
πικές διαφορές έως και 40% θα διασωθούν από την ελεύθερη πτώση, καθώς σύμφωνα

με την κυβέρνηση τέθηκε ταβάνι προστασίας 18%. Αυτό σημαίνει ότι η προσωπική διαφορά θα κόβεται τόσο ώστε το
συνολικό ποσό της εκάστοτε σύνταξης να μην μειώνεται πάνω από 18%. Αυτό το ποσοστό στις υψηλές συντάξεις μπο-
ρεί να αντιστοιχεί σε ορισμένες ακραίες περιπτώσεις σε μείωση έως και 330 ευρώ. Στη «σέντρα» μπαίνουν το 2019
περίπου 400.000 δικαιούχοι επικουρικών, που είχαν γλιτώσει τις μειώσεις το περασμένο καλοκαίρι λόγω του πλαφόν
προστασίας των 1.300 ευρώ. Οι δικαιούχοι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Σ΄αυτούς που εμφάνιζαν προσωπικές δια-
φορές στις επικουρικές αλλά έμειναν στο απυρόβλητο λόγω του πλαφόν και σ΄αυτούς που υπέστησαν μερική περικοπή
της προσωπικής διαφοράς ώστε το σύνολο των συντάξιμων αποδοχών τους να μην «πέφτει» κάτω από τα 1300 ευρώ.
Αυτές οι κατηγορίες σε δύο χρόνια κινδυνεύουν να χάσουν από λίγα ευρώ έως το 18% της επικουρικής τους. Οι ειδικοί
στην ασφάλιση εκτιμούν ότι η εξοικονόμηση από τις επικουρικές δεν θα υπερβεί τα 100 εκατoμμύρια. ετησίως, καθώς
η μεγάλη αφαίμαξη των προσωπικών διαφορών στις επικουρικές έχει ήδη συντελεστεί πέρυσι. Πηγή: pronews.gr



ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΜΕΝΕΙ 
ΑΝΑΠΗΡΟΣ ΕΝ ΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Συν. από σελ. 1...Η απόφαση της υπόθεσης μηχανολόγου
που έπεσε από ύψος τεσσάρων μέτρων και έμεινε κα-
θηλωμένος μόνιμα σε αναπηρικό καροτσάκι, αναγκάζον-
τας τον εργοδότη να τον απασχολεί πλέον σε άλλη θέση,
αποτέλεσε την αφορμή ώστε ο Άρειος Πάγος να λάβει
απόφαση: ότι σε περίπτωση κατά την οποία εργαζόμε-
νος τραυματιστεί εν ώρα εργασίας και μείνει ανάπηρος
καθώς δεν είχαν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας,
ο εργοδότης του έχει την υποχρέωση να τον απασχολή-
σει σε άλλη θέση στην οποία ο εργαζόμενος είναι ικανός
να εργαστεί ως άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ). Σε ότι αφορά
την περίπτωση του μηχανολόγου, να σημειωθεί ότι ο τε-
χνικός ασφαλείας, ο διευθύνων σύμβουλος, ο πρόεδρος
και ο αντιπρόεδρος της βιομηχανικής καταδικάστηκαν σε
φυλάκιση 18 μηνών ο καθένας για πρόκληση σωματικής
βλάβης από αμέλεια. Οι αρεοπαγίτες που δικαίωσαν τον
μηχανολόγο, έκριναν ότι η βιομηχανία, ως υπεύθυνη του
ατυχήματος έπρεπε να λάβει πρόνοια και να του αναθέσει
εργασία την οποία ήταν ικανός να παράσχει παρά την
αναπηρία του. Έτσι, αρνούμενη να τον απασχολήσει σε
άλλη, κατάλληλη θέση, έγινε υπερήμερη περί την απο-
δοχή της εργασίας του και υποχρεώθηκε να του καταβάλει
μισθούς υπερημερίας 15.000 ευρώ περίπου.

Τέλος η εισφορά αλληλεγγύης για εισόδημα έως 30.000 ευρώ και νέες αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ
Το τέλος της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για εισοδήματα χαμηλότερα των 30.000
ευρώ έρχεται από το 2020, υπό την προϋπόθεση της επίτευξης των στόχων πρωτο-
γενών πλεονασμάτων ως αντιστάθμισμα για τη μείωση του αφορολόγητου ορίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές, η συμφωνία προβλέπει κατάρ-
γηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για όσους έχουν εισόδημα έως 30.000 ευρώ
και μείωση των συντελεστών για τα μεσαία εισοδηματικά κλιμάκια ενώ έως σήμερα
από την ειδική εισφορά εξαιρούνται μόνο όσοι έχουν εισόδημα έως 12.000 ευρώ. Η
προβλεπόμενη νέα κλίμακα εισφοράς αλληλεγγύης από το 2020 είναι η εξής: 0 –
12.000 0% (από 0%) - 12.000 – 20.000 0% (από 2,2%) - 20.001 – 30.000 0% (από 5,0%) - 30.001 – 40.000 5,0%
(από 6,5%) - 40.001 – 65.000 7,0% (από 7,5%) - 65.001 – 220.000 9,0% (ίδιο ποσοστό) - 220.000 και πάνω 10%
(ίδιο ποσοστό). Παράλληλα, την ίδια χρονιά υπό την αίρεση της επίτευξης των στόχων για τα πλεονάσματα, προβλέ-
πεται: Μείωση φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις από το 29% στο 26%. Μείωση συντελεστών φορολόγησης
φυσικών προσώπων από το 22% στο 20%. Μείωση ΕΝΦΙΑ κατά 200 εκατ. ευρώ καθώς και επανακαθορισμός, στο
άμεσο μέλλον, των τιμών των ακινήτων με βάση τις εμπορικές τους αξίες. Οι νέες αντικειμενικές θα εφαρμοστούν για
τον προσδιορισμό του ΕΝΦΙΑ το 2018 αλλά με δεδομένο ότι ο εισπρακτικός στόχος παραμένει αμετάβλητος θα πρέπει
να αναμένονται εσωτερικές αλλαγές στους συντελεστές και ενδεχομένως και στη δομή του φόρου, ώστε να συνεχίσουν
να βεβαιώνονται έσοδα της τάξης των 3 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση. Πηγή: www.e-dimosio.gr

Τι ισχύει για τους ανέργους σχετικά με το
Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

Οι άνεργοι που δεν έχουν ανανεώσει την κάρτα ανεργίας
τους σύμφωνα με τις νέες οδηγίες του υπουργείου Εργασίας,
έχουν το δικαίωμα υποβολής αιτήσεων για την παροχή του
Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), αλλά ο αιτών
θα πρέπει να γνωρίζει ότι μέχρι να ανανεώσει την κάρτα του,
δεν θα μπορεί να λάβει χρήματα. Αυτό γιατί ακόμα και αν εγ-
κριθεί η αίτηση για το ΚΕΑ, ο Οργανισμός Απασχολήσεως
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) θα ενημερώσει την πλατ-
φόρμα του προγράμματος, οπότε θα διακοπεί αυτόματα η
καταβολή και δε θα μπορεί
να υποβάλει ξανά αίτηση
για το ΚΕΑ για ένα χρόνο.
Η κατεύθυνση που δίνουν
τα στελέχη του υπουργείου
και των υπηρεσιών που
είναι επιφορτισμένα με την
έγκριση των αιτήσεων του ΚΕΑ, είναι οι άνεργοι πρώτα να
ανανεώνουν την κάρτα ανεργίας και μετά να υποβάλλουν τη
σχετικά δικαιολογητικά. Επίσης, οι άνεργοι θα πρέπει να
γνωρίζουν πως η καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης θα
ξεκινήσει τον επόμενο μήνα από αυτόν κατά τον οποίο η αί-
τηση υποβλήθηκε και εγκρίθηκε. Όπως έκανε γνωστό, η ανα-
πληρώτρια υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου, απατώντας σε ερώτηση στη
Βουλή: Το πρόγραμμα προβλέπει ότι οι δικαιούχοι, εφόσον
είναι άνεργοι, πρέπει να εγγραφούν στα μητρώα του ΟΑΕΔ,
να επισκέπτονται, όποτε κληθούν, τα τοπικά Κέντρα Προ-
ώθησης στην Απασχόληση του ΟΑΕΔ για εργασιακή συμ-
βουλευτική, καθώς και να αποδέχονται κάθε προτεινόμενη
κατάλληλη θέση εργασίας ή δράση προώθησης στην εργα-
σία. Μάλιστα η ίδια υπογράμμισε ότι σε περίπτωση μη τήρη-
σης των ανωτέρω όρων, το επίδομα διακόπτεται. Αυτό θα
ισχύει και για κάλεσμα από τα κέντρα κοινότητας, όταν αυτά
ενεργοποιηθούν. Πηγή http://www.aftodioikisi.gr/
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Θεσσαλονίκη: Περισσότερες από 110.000 κλήσεις έκοψε η δημοτική αστυνομία Θεσσαλονίκης στη διάρκεια του 2016,
από τις οποίες προκύπτει πως ένα ποσοστό των οδηγών που ξεπερνά το 15% (περίπου 16.000 κλήσεις) πάρκαραν πα-
ράνομα σε ράμπες, θέσεις ΑΜΕΑ, διαβάσεις, πεζοδρόμια και πεζοδρόμους στο κέντρο της πόλης. Τα παραπάνω στοιχεία

ανακοινώθηκαν σε συνέντευξη Τύπου, παρουσία του δημάρχου Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπουτάρη, με αντικείμενο τον απολο-
γισμό της δημοτικής αστυνομίας για το 2016. Αναλυτικά το προηγούμενο έτος κόπηκαν 111.684 κλήσεις, με μέσο όρο κάθε
μήνα τις 9.307. Το 90,1% αυτών των παραβάσεων βεβαιώθηκαν σε κεντρικούς οδικούς άξονες της πόλης και μόλις το 9,9% πε-
ριφερειακά. Στα υπόλοιπα στοιχεία που ανακοινώθηκαν στη συνέντευξη Τύπου, 2.682 πολίτες μέσω τηλεφωνημάτων, ενημέ-
ρωσαν τη δημοτική αστυνομία μέσα στο 2016 για παράνομα παρκαρισμένα αυτοκίνητα.

Έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος - Οι έλεγχοι των καταστημάτων είναι μέσα στις αρ-
μοδιότητες της δημοτικής αστυνομίας και σύμφωνα με τα στοιχεία στη διάρκεια του 2016 πραγματοποιήθηκαν
1.360 έλεγχοι (μηνιαίος μέσος όρος 113). Όπως διαπιστώθηκε από τους ελέγχους των μεικτών κλιμακίων αστυ-
νομικών και δημοτικών αστυνομικών, οι παραβάσεις σε 42% αφορούσαν αδεία κοινοχρήστου χώρου, σε 29,4%

επέκταση τραπεζοκαθισμάτων και σε 20,68% άδεια μουσικής. Επιπλέον, οι δημοτικοί αστυνομικοί χρειάστηκε να μεσο-
λαβήσουν σε περισσότερες από 4.300 περιπτώσεις για το γνήσιο της υπογραφής κατ’ οίκων για τη διευκόλυνση δημοτών
που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Συγκεκριμένα, μέσα στο 2016 εξυπηρετήθηκαν 4.363 άτομα για το
γνήσιο της υπογραφής με μέσο όρο μηνιαίως 363.

Οι παρακάτω κατηγορίες επιβατών στα Μέσα Μεταφοράς εποπτείας του ΟΑΣΑ (Λεωφορεία, Τρόλεϊ, Μετρό, ΗΣΑΠ
και Τραμ) δικαιούνται μετακίνηση με μειωμένο εισιτήριο ή μειωμένη μηνιαία κάρτα: 1.Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών,
με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή Άδειας Οδήγησης ή του Ατομικού Βιβλιαρίου Υγείας όλων των
ασφαλιστικών φορέων. 2. Παιδιά ηλικίας 7 έως 12 ετών. Όταν το παιδί είναι παρόν κατά την έκδοση του κομίστρου

δεν απαιτείται επίδειξη κάποιου δικαιολογητικού. Δικαιολογητικό δεν απαιτείται και κατά τον έλεγχο εισιτηρίων. Όταν το παιδί
ΔΕΝ είναι παρόν κατά την έκδοση του κομίστρου, τότε απαιτείται επίδειξη δικαιολογητικού (βιβλιάριο ασθενείας, διαβατήριο
ή πιστοποιητικό γέννησης). 3. Νέοι 13 έως 18 ετών, με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή Άδειας Οδήγησης
ή του Ατομικού Βιβλιαρίου Υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. 4. Μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
(άνω των 18 ετών• για τους κάτω των 18 αρκεί η ταυτότητα), με επίδειξη Μαθητικού Δελτίου του ΟΑΣΑ. 5. Φοιτητές – σπουδαστές
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με επίδειξη Ακαδημαϊκής ταυτότητας που αντικατέστησε το φοιτητικό δελτίο (πάσο). 6. Σπουδαστές
δημοσίων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών (ΕΕΣ) τα οποία
λειτουργούν με βάση τον Νόμου 2009/1992. 7. Φοιτητές σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και Πανεπιστημίων του εξωτερικού,
έως 25 ετών, με επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας «Student Card – University ID» και Διαβατηρίου ή Ταυτότητας. 8. Πολύτεκνοι
γονείς και μέλη των οικογενειών τους, με επίδειξη ισχύοντος και θεωρημένου στο πίσω μέρος βιβλιαρίου πολυτέκνων.

Οι παρακάτω κατηγορίες επιβατών μπορούν να κινούνται δωρεάν σε Λεωφορεία (και για γραμμές express Αερο-
δρομίου), Τρόλεϊ, ΗΣΑΠ, Μετρό (και για μετακίνηση προς και από το Αεροδρόμιο), και στον Προαστιακό (στο τμήμα
Πειραιάς – Μαγούλα – Αεροδρόμιο), με επίδειξη των δελτίων που αποδεικνύουν την ιδιότητά τους: 1. Οι άνεργοι με
όλα τα μέσα του ΟΑΣΑ (δεν ισχύει στον Προαστιακό). 2. Παιδιά μέχρι 6 ετών (ΦΕΚ 792/81, ΦΕΚ 380/83). 3. Οπλίτες

θητείας όλων των σωμάτων, (στρατιώτες, ναύτες και σμηνίτες που υπηρετούν τη θητεία τους) συμπεριλαμβανομένων και
των οπλιτών θητείας με βαθμό δόκιμου έφεδρου αξιωματικού, με επίδειξη στρατιωτικής ταυτότητας. 4. Άτομα με Ειδικές Ανάγ-
κες, στα οποία χορηγούνται από τον ΟΑΣΑ, ειδικά ετήσια κουπόνια Ελεύθερης Μετακίνησης. Όταν τα συγκεκριμένα άτομα
δικαιούνται συνοδό, τότε αντίστοιχη κάρτα πρέπει να φέρει και ο συνοδός. Διευκρινίζεται ότι ο συνοδός δεν μπορεί να χρη-
σιμοποιεί την κάρτα μόνος του παρά μόνο όταν συνοδεύει τον κάτοχο της κύριας κάρτας. Δεν ισχύει για Α.μ.Ε.Α. που δεν
είναι μόνιμοι κάτοικοι της Αττικής. 5. Βουλευτές και Ευρωβουλευτές, με την επίδειξη της βουλευτικής ταυτότητας (Άρθρο 63
παράγραφος 2,  άρθρο 75). 6. Αστυνομικοί και μέλη της Αστυνομικής Ακαδημίας, Ειδικοί Φρουροί και Συνοριακοί Φύλακες,
καθώς και το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. 7. Πυροσβέστες (μόνιμοι και πυροσβέστες 5ετούς
υποχρέωσης) και μέλη της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. 8. Ένστολο προσωπικό και δόκιμοι του Λιμενικού Σώματος και της
Ελληνικής Ακτοφυλακής. 9. Οι Ανάπηροι Πολέμου, οι Ανάπηροι Αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης Νόμου1370/1944, οι Ανάπηροι
Ειρηνικής Περιόδου, οι Ανάπηροι Αμάχου Πληθυσμού Νόμου812/1943 και Νόμου1863/1989, οι Ανάπηροι Αγωνιστές Αντιδι-
κτατορικού Αγώνα Νόμου1543/1985, οι Ανάπηροι Αγωνιστές του Δημοκρατικού Στρατού Νόμου1863/1989, καθώς και οι συ-
νοδοί όλων των παραπάνω κατηγοριών σε όποιες περιπτώσεις προβλέπεται. 10. Συνταξιούχοι αστυνομικοί στην ταυτότητα
των οποίων υπάρχει σημείωση (κόκκινου χρώματος) περί υπαγωγής στους στις διατάξεις του Νόμου 1575/50.

Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες προκηρύσσει το «Σχέδιο Κρατικών Ενισχύσεων
Ήσσονος Σημασίας για την παροχή Χορηγίας σε Οργανώσεις των Ατόμων με Αναπηρίες». «Δικαιούχοι» του Σχε-
δίου είναι εγγεγραμμένες μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που εκπροσωπούν ή παρέχουν υπηρεσίες σε άτομα με

σωματική, αισθητηριακή, νοητική ή ψυχική αναπηρία και δραστηριοποιούνται στην υλοποίηση προγραμμάτων για τα
μέλη τους ή και ευρύτερα για τα άτομα με αναπηρίες. Οι πληροφορίες, το έντυπο αιτήσεων και οι περαιτέρω λεπτομέρειες
υποβολής των αιτήσεων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Ανα-
πηρίες (www.mlsi.gov.cy/dsid). Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων: μέχρι 26/05/2017.
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ΠΡΟΣΛΗψΕΙΣ 1.050 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Συν. από σελ. 1… Ο αριθμός των 1.050 προσλήψεων αντιστοιχεί στο 15% των 7.000 διο-
ρισμών μόνιμου προσωπικού που μπορεί να πραγματοποιήσει η κυβέρνηση την επόμενη
χρονιά, ο οποίος είναι σχεδόν τριπλάσιος από τον αριθμό ατόμων με αναπηρία που προ-
σελήφθησαν στο Δημόσιο από το 1998 έως και το 2016 με τον νόμο 2643/1998. Μέχρι
στιγμής το Δημόσιο προέβλεπε ποσοστό 5% των θέσεων κάθε προκήρυξης για άτομα
ειδικών κοινωνικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων και των ΑμεΑ, όπου απαιτούνταν
χρονοβόρες διαδικασίες για έκδοση ειδικών προκηρύξεων, σύσταση επιτροπών για την
εξέταση δικαιολογητικών και υπό την προϋπόθεση οι υποψήφιοι να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του
ΟΑΕΔ. Το νέο θεσμικό πλαίσιο από την επόμενη χρονιά προβλέπει ριζικές αλλαγές στις προσλήψεις ανθρώπων με
αναπηρία και των μελών οικογενειών που έχουν υπό τη φροντίδα τους ανθρώπους με βαριά αναπηρία. Σύμφωνα με
τον νόμο για την κινητικότητα, το 15% των προκηρυσσόμενων θέσεων μονίμων υπαλλήλων και εργαζομένων με σύμ-
βαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), ανάμεσα σε όλες τις κατηγορίες εκπαίδευσης και κατά περιφερειακή
ενότητα, φορέα, κλάδο ή ειδικότητα, θα καλύπτεται από άτομα με αναπηρία. Ειδικότερα, το 10% των θέσεων θα καλύ-
πτεται από ανθρώπους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% και το 5% των θέσεων από μέλη οικογενειών (γονείς,
αδέλφια, σύζυγοι, τέκνα) ανθρώπων με αναπηρία 67% και άνω – κατ’ εξαίρεση όταν τα άτομα πάσχουν από νοητική
στέρηση ή αυτισμό, απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% (η άσκηση του δικαιώματος από ένα μέλος της
οικογένειας αυτομάτως αποκλείει τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας). Απαραίτητη προϋπόθεση, η αναπηρία να έχει
διαπιστωθεί από τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). ΠΗΓΗ: ΕΘΝΟΣ

Σε μόνιμο πρόγραμμα αιμοκάθαρσης εντάσσονται ανασφάλιστοι νεφροπαθείς
Λύση στο πρόβλημα των «περιφερόμενων» ανασφάλιστων αιμοκαθαιρόμενων ασθε-
νών οι οποίοι δεν είχαν πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) και καλύπτονταν από
τις Μονάδες Τεχνητού Νεφρού των νοσοκομείων που εφημέρευαν, δίνει το υπουργείο
Υγείας.Στο λεκανοπέδιο της Αττικής, όπου το πρόβλημα είναι πιο οξυμένο, οι δύο Υγειονο-
μικές Περιφέρειες (1η και 2η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ)) προχώρησαν στην κατανομή
των ανασφάλιστων αιμοκαθαιρόμενων σε νοσοκομεία της Αθήνας και του Πειραιά λαμβά-
νοντας υπόψη την περιοχή διαμονής, όπως ακριβώς συμβαίνει με τους ασφαλισμένους
ασθενείς που υπόκεινται σε αιμοκάθαρση, ως εξής: 1η Υγειονομική Περιφέρεια Γενικό Νο-

σοκομείο Αττικής «ΑΜΑΛΕΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» : 2 - Γενικό Νοσοκομείο Αττικής  «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» : 2 - Γενικό Νο-
σοκομείο Αττικής  «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΗΜΜΑΤΑΣ» : 2 - Γενικό Νοσοκομείο Αττικής  «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» : 2 - Γενικό
Νοσοκομείο Αττικής  «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» : 1 - Γενικό Νοσοκομείο Αττικής . «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» : 2 - Γενικό
Νοσοκομείο Αττικής  «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» : 2 - Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» : 1 - Γενικό Νοσοκομείο
Αττικής  «ΛΑΪΚΟ»: Σύνολο: 19 ασθενείς / 2η Υγειονομική Περιφέρεια: Γενικό Νοσοκομείο   Ασκληπιείο Βούλας: 8 άτομα,
με δυνατότητα να ενταχθούν άλλοι 15 άμεσα - Γενικό Νοσοκομείο ΠΕΙΡΑΙΆ «ΤΖΑΝΕΙΟ»: 1 - Γενικό Νοσοκομείο Ελευ-
σίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ»: 7 - Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ»: 4 - Σύνολο: 20 ασθενείς «Με αυτό τον τρόπο αντιμετωπίστηκε
ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα των τελευταίων ετών το οποίο είχε θέσει στον υπουργό Υγείας, Ανδρέα Ξανθό η
Εθνική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ)», διευκρινίζεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας.Και
προστίθεται ότι «η σταθερή κλινική/εργαστηριακή παρακολούθηση των ανασφάλιστων αιμοκαθαιρόμενων αποτελεί
άλλο ένα βήμα της υλοποίησης του νόμου 4368/2016 που προβλέπει την καθολική πρόσβαση όλων των πολιτών,
χωρίς διακρίσεις, στο δημόσιο σύστημα υγειας - Πηγή http://news.in.gr

ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΗ ΡΑΜΠΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ
Νέο περιστατικό ασυνείδητου οδηγού εντόπισε αναγνώστης του enikos.gr.
Όπως και σε αρκετές ακόμα περιπτώσεις, ο συγκεκριμένος οδηγός έχει παρ-
κάρει το αυτοκίνητό του κλείνοντας την πρόσβαση στην ράμπα αναπήρων η
οποία οδηγεί στο πεζοδρόμιο. Έτσι, δυσκολεύει ακόμα περισσότερο την μετα-
κίνηση ατόμων με αναπηρία που κινούνται με ειδικό καροτσάκι. Το enikos.gr
στηρίζεται στην διαδραστικότητα και την επικοινωνία με όλους τους αναγνώστες
που καθημερινά επικοινωνούν, σχολιάζουν, καταγγέλλουν ή στέλνουν φωτο-
γραφίες και βίντεο από το σημείο όπου βρίσκονται. Αν θέλεις να στείλεις φωτο-
γραφία ή βίντεο για να δημοσιευθεί στο enikos.gr, αποθήκευσε στο κινητό σου τηλέφωνο αυτόν τον αριθμό 6944 05
05 05 και στείλε μέσω imessage (χωρίς χρέωση), μέσω Viber (χωρίς χρέωση), μέσω WhatsApp (χωρίς χρέωση) ή
μέσω mms (με χρέωση του παρόχου). Μπορείς να στείλεις φωτογραφίες ή βίντεο και μέσω Facebook στην σελίδα του
enikos: https://www.facebook.com/enikosgr/ και με email: info2@enikos.gr – ΠΗΓΗ: ENIKOS.GR
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ΒΙΟΝΙΚΟ ΧΕΡΙ ΜΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΑΝ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Το βιονικό αυτό χέρι, βλέπει μόνο του και μπορεί έτσι αυτόματα να πιάνει τα
αντικείμενα χωρίς… δεύτερη σκέψη. Η καινοτόμος προσθετική συσκευή υπόσχε-
ται να δώσει νέες δυνατότητες σε ανθρώπους με ακρωτηριασμένα άνω άκρα. Το
τεχνητό χέρι διαθέτει μια κάμερα που βλέπει κάθε αντικείμενο, αξιολογεί το μέγε-
θος και το σχήμα του και μετά «πυροδοτεί» την κατάλληλη κίνηση για να το πιάσει.
Καθώς όλα αυτά γίνονται μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, οι κινήσεις του
νέου χεριού είναι δέκα φορές πιο γρήγορες από εκείνες άλλων βιονικών χεριών που υπάρχουν ήδη στην αγορά. Το
νέο χέρι διαθέτει ενσωματωμένη «εξυπνάδα» χάρη στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, η οποία επιτρέπει τη συνεχή
βελτίωση των δεξιοτήτων του χεριού. Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρα Κιανούς Ναζαρπούρ του Τμήματος Βιοϊα-
τρικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου του Νιούκαστλ, έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό νευρομηχανικής
«Journal of Neural Engineering». «Χρησιμοποιώντας υπολογιστική όραση, δημιουργήσαμε ένα βιονικό χέρι που μπορεί
να αντιδράσει αυτόματα. Στην πραγματικότητα, όπως σε ένα πραγματικό χέρι, ο χρήστης μπορεί να πιάσει ένα φλιτζάνι
ή ένα μπισκότο ρίχνοντας απλώς μια γρήγορη ματιά προς την κατεύθυνση του αντικειμένου. Για πρώτη φορά, το
βιονικό χέρι αντιδρά χωρίς να μεσολαβήσει κάποια σκέψη», δήλωσε ο Ναζαρπούρ. Το «χέρι που βλέπει» έχει δοκιμα-
σθεί σε δύο ακρωτηριασμένους, με ποσοστό επιτυχίας 90%. Αυτό σημαίνει ότι σε μία περίπτωση στις δέκα το βιονικό
χέρι δεν πιάνει σωστά και το αντικείμενο πέφτει. Εκτός από τη βελτίωση του χεριού, ώστε αφενός να πετυχαίνει ακρίβεια
100% και αφετέρου να γίνει πιο ελαφρύ, ο απώτερος στόχος των ερευνητών είναι ένα τεχνητό άκρο που θα νιώθει την
πίεση και τη θερμοκρασία και το οποίο θα επικοινωνεί απευθείας και αμφίδρομα με τον εγκέφαλο.

ΦΟΡΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΜΙΛΙΑ
ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΧΑΣΕΙ ΤΗ ΦΩΝΗ ΤΟΥΣ

Πρόκειται για μια συσκευή που αναγνωρίζει τις μυϊκές συσπάσεις κατά τη
διάρκεια της ομιλίας και ορθώνει τεχνητά τις λέξεις που τους αντιστοιχούν.
Οι χρήστες, συνήθως άνθρωποι που υποβλήθηκαν σε αφαίρεση λάρυγγα
εξαιτίας καρκίνου, άλλης ασθένειας ή τραυματισμού, θα φορούν τη "μαγική"
συσκευή και θα ακούν τις λέξεις που δεν μπορούν να παράγουν οι ίδιοι με
τις φωνητικές τους χορδές. Η συσκευή βασίζεται σε μικροσκοπικούς μαγνή-
τες που τοποθετούνται μέσα στη στοματική κοιλότητα και τη γλώσσα, δημι-
ουργώντας ένα μαγνητικό πεδίο. Στη συνέχεια, αισθητήρες που βρίσκονται

στο εξωτερικό της συσκευής εντοπίζουν τις μεταβολές στο μαγνητικό πεδίο κατά την κίνηση και την ερμηνεύουν με τις
αντίστοιχες λέξεις. Προς το παρόν, το σύστημα μπορεί να αναγνωρίσει μόνο 50 λέξεις. Οι δημιουργοί του, από τα πα-
νεπιστήμια Σέφιλντ, Χολ και Ιμπέριαλ Κόλετζ, πιστεύουν ότι όλες οι δυνατότητες βρίσκονται μπροστά τους. Φιλοδοξούν
να δημιουργήσουν μαγνήτες που θα είναι εμφυτεύσιμοι στο στόμα, αλλά και μικρότερους αισθητήρες, στο μέγεθος
μίας συσκευής bluetooth, ώστε η εφεύρεσή τους να καταστεί πιο εύχρηστη και βολική για τους ασθενείς.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανεξάρτητης Διαβίωσης (European Day for
Independent Living) αφορά τα Άτομα με Αναπηρία (ΑΜΕΑ) και καθιε-
ρώθηκε το 2013 από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκοπός της δράσης
αυτής, που γίνεται κάθε χρόνο στις 5 Μαΐου, είναι αφενός η γνωριμία
του κοινού με τη ζωή των ΑΜΕΑ και αφετέρου η ανάδειξη της ανάγκης
για αλλαγές σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, όπως η θεσμοθέτηση
του «προσωπικού βοηθού». Ανεξάρτητη Διαβίωση για τα ΑΜΕΑ ση-
μαίνει, στην ουσία, πλήρη ένταξή τους στην κοινωνία. Με την Ανεξάρ-
τητη Διαβίωση εξασφαλίζεται η ίση συμμετοχή τους στη ζωή,
παρέχοντάς τους μέσα, ώστε να επιλέγουν πού θα ζήσουν και με ποι-
ους, να μορφώνονται, να εργάζονται, να έχουν σεξουαλική ζωή, να δημιουργούν οικογένεια, να ψυχαγωγούνται,
να αποφασίζουν για την καθημερινότητά τους, αλλά και για ζητήματα που καθορίζουν το μέλλον τους, και τελικά να
έχουν την ποιότητα ζωής που συνταγματικά δικαιούται κάθε άνθρωπος. Η έννοια της Ανεξάρτητης Διαβίωσης είναι
ευρέως διαδεδομένη από τη δεκαετία του ‘70 σε Ευρώπη και ΗΠΑ. Αποτελεί τρόπο ζωής των ανθρώπων με σοβα-
ρές αναπηρίες και φιλοσοφία των κοινωνιών όπου ζούνε και εφαρμόζεται με θεσμοθετημένα μέτρα.
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Career Fair.4All 2017: ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ 

ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ
Σε μια εποχή που στην Ελλάδα η ανεργία χτυπάει κόκκινο, η αναζή-
τηση εργασίας για ένα άτομο με οποιασδήποτε μορφής αναπηρία είναι
βαμμένη με μαύρο χρώμα. Ίσως όμως να υπάρξει ένα νέο χρώμα, πιο
φωτεινό μετά την πραγματοποίηση του 2ου Careerfair.4all. Η Ημέρα
καριέρας των ατόμων με αναπηρία, διοργανώθηκε από την Ethelon με
την υποστήριξη του Kariera.gr.Συνθηματικό #IAmHere.  Σκοπός ήταν
να έρθουν σε άμεση επαφή τα Αμεα με μεγάλες εταιρίες που έδειξαν ενδιαφέρον συμμέτοχης σε μια εθελοντική διορ-
γάνωση, με απώτερο σκοπό την αναζήτηση εργασίας και εργαζομένων από την κάθε πλευρά. Πολλές μεγάλες εται-
ρίες ήταν εκεί όπως ο Παπαστράτος, η Microsoft, ΑΒ Βασιλόπουλος, Εθνική Τράπεζα, Disabledbook( το facebook
των ατόμων με αναπηρία), Vodafone, Bosch, Apivita, Pepsico, Reprisemedia, Stoiximan κ.α. Όλοι ήταν εντυπωσια-
σμένοι με το επίπεδο των ενδιαφερομένων και την άρτια διοργάνωση. Ευτυχώς κάποιες εταιρίες απασχολούν ήδη
στο εργατικό τους δυναμικό άτομα με αναπηρία και παρόλα αυτά θέλουν να αυξήσουν το ποσοστό, παρόλο που
δεν υπάρχει κάποια επιδότησή. Υπήρξε και εταιρία όπου το 12-13% είναι άτομα με αναπηρία(ο νόμος υποχρεώνει
κάθε επιχείρηση να προσλάβει στο δυναμικό της, το 8% εργαζόμενων ευπαθών ομάδων και ανάμεσα τους το 2%
να είναι με αναπηρία, το 1% με έμμεση αναπηρία και 1% αναπήρων πολέμου). Σε άλλη εταιρεία βρίσκονται ήδη σε
στάδιο προσαρμογής του κτιρίου τους ώστε να γίνει προσβάσιμο, για να προβούν σε άμεση πρόσληψη Αμεα. Κανείς
δεν έδειξε να έχει την παραμικρή αμφιβολία στο τέλος της εκδήλωσης για το αν θα ήθελαν ένα άτομο με αναπηρία
στον εργασιακό τους χώρο. Και αυτό είναι ένα φως στο εργασιακό τομέα των αναπήρων στην Ελλάδα, ένα σημάδι
ότι ο ρατσισμός και η προκατάληψη, χάνει τη δύναμη του όταν ο ένας πλησιάσει τον άλλον και τον γνωρίσει πέραν
της αναπηρίας του. Παράλληλα στον ίδιο χώρο βρέθηκαν και φορείς που σχετίζονται με την αναπηρία, ώστε να ενη-
μερώσουν το ευρύ κοινό και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους όπου είναι ανάγκη. Η Νοσηλεία, η Γέφυρα Ζωής,
το Systemic Life Coach, η Αμφιτρίτη, το Κέντρο σκύλοι οδηγοί Ελλάδος, η Liminal κ.α.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ακόμα μία διανομή προϊόντων στο Κέντρο Ερ-
γασίας Αναπήρων «Συνεργασία- Δημιουργία» χάρη στη χορηγία ποιοτικών
προϊόντων από την εταιρεία ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., γνωστή και
ως ΝΟΥΝΟΥ. Οι δικαιούχοι είναι ενεργά μέλη του φορέα που αντιμετωπίζουν
οικονομική δυσπραγία και αδυνατούν να αντεπεξέλθουν ακόμα και στην κά-
λυψη βασικών  αναγκών.  Η ειδοποίηση έγινε τηλεφωνικά προκειμένου να
αποφευχθεί η ταλαιπωρία για τους δικαιούχους. Το Δ.Σ. και τα μέλη του φορέα
ευχαριστούν από καρδιάς την εταιρεία ΦΡΗΣΛΑΝΤΚΑΜΠΙΝΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
για την έμπρακτη συμβολή της στο κοινωνικό έργο του φορέα μας. Η ουσια-
στική στήριξη που παρέχει στις οικογένειες των μελών μας με την χορηγία ποιοτικών τροφίμων που αποτελούν βασικά
αγαθά, τα κάνει να νοιώθουν χρήσιμα αφού μπορούν να προσφέρουν και αυτά στις οικογένειές τους. 

ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
Εκτός από τη περικοπή από το 2019 της προσωπικής διαφοράς σε 1,1 εκατ.
συνταξιούχους (σε κύρια και επικουρική), η κυβέρνηση  θα πρέπει να νομοθε-
τήσει και να εφαρμόσει μεταρρύθμιση των παροχών αναπηρίας από την 1η Ιου-
λίου 2018 σύμφωνα με το επικαιροποιημένο μνημόνιο Προβλέπεται ότι εντός
του 2017 θα υιοθετηθεί νέα νομοθεσία για ένα πιλοτικό πρόγραμμα με νέες δια-
δικασίες και κριτήρια για την πιστοποίηση της αναπηρίας. Σε εθνικό επίπεδο, η
νέα νομοθεσία θα πρέπει να εφαρμοστεί έως τον Μάιο του 2018. Μέχρι τότε θα
πρέπει η εθνική νομοθεσία να εναρμονίσει όλους τους κανόνες εισφορών ανα-
πηρίας και κοινωνικής πρόνοιας, συμπεριλαμβανομένου του νόμου Κατρούγ-

καλου. Το συμπληρωματικό Μνημόνιο προβλέπει ότι μετά τη μεταρρύθμιση του ν. Κατρούγκαλου, με στόχο την
εξοικονόμηση περίπου 1% του ΑΕΠ έως το 2018, κυρίως από πλευράς δαπανών (παράλληλα με την απορρόφηση
του αντίκτυπου του ΣτΕ που έκρινε τα μέτρα του 2012 αντισυνταγματικά), η κυβέρνηση θα πρέπει να ολοκληρώσει
συγκεκριμένες δεσμεύσεις, όπως επανυπολογισμός των κύριων και επικουρικών συντάξεων, νέος υπολογισμός στα
εφάπαξ και έκδοση νέων συντάξεων που βρίσκονται σε αναμονή. ΠΗΓΗ: dikaiologitika.gr 
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ ΜΑΣ ΜΑΝΩΛΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗ

Συνάντηση με τον παραολυμπιονίκη Μανώλη Στεφανουδάκη είχε ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου
κ. Αντώνης Ζερβός. Εκεί, συζητήθηκε η κοινωνικοποίηση παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με ανα-
πηρία, μέσω δραστηριοτήτων που προωθούν την ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνική, αθλη-
τική και πολιτιστική ζωή της πόλης και την ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία. Αφορμή για την
συνάντηση  με τον πρόεδρο του Δ.Σ. του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία Γονέων και Φίλων Νό-
τιας Κρήτης «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ», έδωσε η πρόταση που κατέθεσε ο Μανώλης Στεφανουδάκης, για
την διοργάνωση μεγάλου αθλητικού event στον Άγιο Νικόλαο, στα τέλη Μαΐου, όπου με την συμμετοχή αθλητών ΑμεΑ
θα δοθεί η δυνατότητα στα παιδιά με αναπηρία, να γνωρίσουν- να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την υλοποίηση προ-
γραμμάτων και δράσεων που δύναται να ενταχθούν σ' ένα πλαίσιο  που σέβεται την προσωπικότητα  του κάθε ατόμου,
δίνοντας έμφαση στις ικανότητες του. Μετά τη συνάντηση με τον Μεσαρίτη Παραολυμπιονίκη ο κ. Ζερβός τόνισε: «Με
τον Μανώλη Στεφανουδάκη, εξετάσαμε την δυνατότητα οργάνωσης και υλοποίησης μιας αθλητικής δράσης -  με τη
συμμετοχή αθλητών με αναπηρία- που θα δώσει το έναυσμα για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κόσμου για τα
προβλήματα, τις ιδιαιτερότητες και τις δυνατότητες των ατόμων με αναπηρία, ώστε να προωθηθεί μια νέα αντίληψη.
Με την διοργάνωση αυτή, επιθυμούμε να φέρουμε κοντά τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρό-
βλημα, με τον αθλητισμό και να συμβάλλουμε στο μέτρο του δυνατού, με ποικίλλες και δημιουργικές δραστηριότητες
ώστε να σταθούν μ' ένα περισσότερο αξιοπρεπή και ουσιαστικό τρόπο στην κοινωνία». Εξ άλλου όπως έκανε γνωστό
ο κ. Ζερβός, ήδη η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, συντάσσει μελέτη και εν προκειμένω την διαμόρφωση  μιας ειδικής
διαδρομής  για τα άτομα με αναπηρία (Αμμούδι-Άμμος), ενώ εξετάζεται η δυνατότητα τοποθέτησης  ειδικού μηχανή-
ματος, ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση των ΑμεΑ στην παραλία. Στην παραπάνω συνάντηση παρευρέθηκε ο πρό-
εδρος του Αθλητικού Σωματείου "Λάττιος ΑμεΑ" και Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου κ. Μιχάλης
Λεμονής, ο οποίος δήλωσε την αμέριστη συμπαράσταση του, στα αθλητικά γεγονότα που προγραμματίζονται.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ Η ΠΡΩΤΗ
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ

Τα όργανα έχουν ήδη τοποθετηθεί και η πρώτη παιδική χαρά στη Λάρισα
για ΑμεΑ, αναμένεται να παραδοθεί τις επόμενες ημέρες. Με αφορμή το πα-
ραπάνω γεγονός, ο δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης, συνο-
δευόμενος από τον αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής κ. Δημ. Δεληγιάννη,
επισκέφθηκε το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο στη συνοικία Νεάπολη. Ο κ. Κα-
λογιάννης συζήτησε για διάφορα θέματα που αφορούν στην λειτουργία του
σχολείου με το διευθυντή της σχολικής κ. Νίκο Θεοχάρη,  ο οποίος τόνισε
ότι το συγκεκριμένο σχολείο είναι από τα μεγαλύτερα σχολεία ειδικής αγω-

γής στην χώρα. Σημειώνεται ότι στο συγκεκριμένο κτίριο, τις απογευματινές ώρες λειτουργεί και Κέντρο Δημιουρ-
γικής Απασχόλησης του Δήμου Λαρισαίων για παιδιά με ειδικές ικανότητες. Για τη δημιουργία παιδικής χαράς
αποκλειστικά για ΑμεΑ ο Δήμος Λαρισαίων προχώρησε στην προμήθεια των οργάνων. 

ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΣΤΕΓΗ 19 ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Δεκαεννιά παιδιά με αναπηρία, θα μπορεί να φιλοξενήσει το Κέντρο Διη-
μέρευσης του Σωματείου «Αγκαλιά- Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και
Φίλων Ατόμων με Αναπηρία» στην Άρτα. Το έργο χρηματοδοτείται από το
ΕΣΠΑ και ήδη ο Σύλλογος έχει προχωρήσει στην προκήρυξη θέσεων για
την στελέχωσή του. Ο Δήμαρχος Άρτας Χρήστος Τσιρογιάννης, σε δηλώσεις
που έκανε τόνισε πως «είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την ένταξη του
έργου. Με την δημιουργία του Κέντρου Διημέρευσης δίνεται η δυνατότητα
στα παιδιά με αναπηρία να βγουν από το σπίτι, να έρθουν στο χώρο και να
περάσουν την μισή ημέρα τους δημιουργικά, να κοινωνικοποιηθούν και να
αναπτυχθούν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη συνεργασία τον Περιφερει-
άρχη Ηπείρου κ. Καχριμάνη, τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Ψαθά, την Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υγιεινής της Π.Ε. Άρτας
κα Βόιδαρου και όλη την αρμόδια επιτροπή, καθώς και τα στελέχη του Δήμου. Η λειτουργία πλέον ανήκει αποκλειστικά
στον σύλλογο «Αγκαλιά». Ως Δήμος, βέβαια, θα είμαστε δίπλα σε ο, τι χρειάζεται». Να σημειωθεί ότι η προκήρυξη για
την πλήρωση των 8 νέων θέσεων εργασίας στο Κέντρο Διημέρευσης έχει δημοσιευθεί, ενώ αρμόδιο για τις προσλήψεις
είναι το Σωματείο «Αγκαλιά». Το Κέντρο Διημέρευσης θα μπορεί να φιλοξενεί συνολικά 19 παιδιά με αναπηρία και η
λειτουργία του θα είναι για 3 χρόνια. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 547.200 ευρώ.

ΦΩΤΟ: EpirusPost.gr
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Νέα προκήρυξη για νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας σε hot spots θα 
εκδώσει ο ΟΑΕΔ και 1.882 άνεργοι θα μπορούν να εργαστούν για οκτώ μήνες

Την καλύτερη στελέχωση των Κέντρων Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων, μέσω πρόσληψης
1.882 ανέργων προετοιμάζει το υπουργείο Εργασίας. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να εκδοθεί η
σχετική πρόσκληση στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας που
θα προκηρύξει ο ΟΑΕΔ. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις  αποκλειστικά και
μόνο μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα εργαστούν σε Κέντρα
Προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων στις  περιφέρειες της χώρας. με βάση τις ανάγκες, όπως εκείνες
καταγράφηκαν από το αρμόδιο υπουργείο Εσωτερικών/Μεταναστευτικής Πολιτικής. Η κατανομή των
θέσεων έχει καταγραφεί στον σχετικό πίνακα που σας παρουσιάζουν τα dikaiologitika news. Οι θέσεις
που θα προκηρυχθούν θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ειδικότητες διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοι-
νωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, ηλεκτρολόγων υδραυλικών, βοηθητικού προ-
σωπικού καθαριότητας, βοηθητικού φυλακτικού προσωπικού, οικοδόμων, οδηγών  και γενικών καθηκόντων.  Κριτήρια
μοριοδότησης   • Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το
οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.  • Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης
ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας με ανώτατο όριο τους 60 μήνες • Αναπηρία ωφελούμενου σε
ποσοστό 50% και άνω. • Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό. • Ηλικία.  • Αριθμός ανήλικων τέκνων.  • Γονέας προστατευό-
μενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.  • Εντοπιότητα  βάση
της έδρας της μόνιμης κατοικίας του ωφελούμενου.  •  Δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), πρώην
«Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος». Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στα 13.191.156,27 ευρώ.  Οι ερ-
γαζόμενοι στο πρόγραμμα, ηλικίας έως 25 ετών, θα λαμβάνουν μηνιαίως καθαρές αμοιβές  431,75 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές
638,75),  ενώ όσοι είναι άνω των  25 ετών θα λαμβάνουν  495,25 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 732,54). Για εργασίες στις οποίες
από τη φύση τους απαιτείται νυχτερινή εργασία, οι αποδοχές θα ανέρχονται στα 539,75 ευρώ  (ακαθάριστες αποδοχές 665,95)
για τους εργαζόμενους μέχρι 25 ετών και στα 619 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 763,73) για τους εργαζόμενους άνω των 25 ετών,
καθώς ειδικά για το συγκεκριμένο πρόγραμμα προβλέπεται η καταβολή  νυχτερινής αμοιβής. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλε-
κτρονικά και μόνο στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ. Πηγή: www.dikaiologitika.gr

16ΧΡΟΝΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΑΘΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕ ΤΟ
ΠΡΩΤΟ EΞΥΠΝΟ ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ ΓΙΑ ΤΥΦΛΟΥΣ

Το μπαστούνι, μέσω ενός αισθητήρα υπερήχων αντιλαμβάνεται τις αποστάσεις, εντοπίζει τα εμ-
πόδια κατά την κίνηση και στέλνει ηχητικό μήνυμα στο κινητό του χρήστη για να μην πέσει πάνω
τους. Η Ελλάδα γεννά μεγάλα μυαλά και καθημερινές ιστορίες επιβεβαιώνουν την έφεση των Ελλή-
νων στην τεχνολογία. Στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, ο 16χρονος μαθητής της δευτέρας τάξης του 1ου
Γενικού Λυκείου Αλεξάνδρειας, Αθανάσιος Μπαμπαλής, με τη βοήθεια του καθηγητή του, εκπαιδευ-
τικού πληροφορικής, Γιάννη Σιταρίδη, κατασκεύασαν ένα έξυπνο μπαστούνι για τυφλούς, που έκανε
αίσθηση στον επιστημονικό κόσμο, και αναμένεται να λύσει πολλά προβλήματα. Το μπαστούνι, μέσω
ενός αισθητήρα υπερήχων αντιλαμβάνεται τις αποστάσεις, εντοπίζει τα εμπόδια κατά την κίνηση και
στέλνει ηχητικό μήνυμα στο κινητό του χρήστη για να μην πέσει πάνω τους. Αυτό παρέχει μια ελευ-
θερία στη κίνηση, και μπορεί να εντοπίσει εμπόδια πολύ πριν φτάσεις σε αυτά. «Το μπαστούνι δια-
θέτει επίσης έναν αισθητήρα RFID, ο οποίος ουσιαστικά χρησιμοποιεί την τεχνολογία που εφαρμόζεται στις πιστωτικές κάρτες
για τις ανέπαφες συναλλαγές και την αναγνώρισή τους από απόσταση. Η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε να είναι χρήσιμη σε ένα
σενάριο που θα προέβλεπε την ενσωμάτωσή της στα ανάγλυφα ριγωτά πλακίδια που τοποθετούνται στον δρόμο ώστε να διευ-
κολύνονται οι τυφλοί στο να ακολουθούν συγκεκριμένες διαδρομές. Με τον τρόπο αυτό το μπαστούνι θα μπορούσε να «διαβάσει»
πληροφορίες από τα πλακίδια που προσεγγίζει και να κατευθύνει τον χρήση δεξιά ή αριστερά καθώς και να τον πληροφορεί για
την απόσταση που έχει να διανύσει μέχρι κάποιο σημείο ενδιαφέροντος, όπως ένας σταθμός του μετρό ή μια διάβαση» διευκρινίζει
στο ΑΠΕ – ΜΠΕ ο κ. Σιταρίδης. Ο 16χρονος δεν είναι πρώτη φορά που ασχολείται με τις κατασκευές, και στοχεύει ιδιαίτερα στη
λύση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν άτομα με αναπηρία . Ήδη ετοιμάζει το επόμενο του βήμα, ενώ ένα από τα πλεονεκτήματα
του μπαστουνιού, είναι το πολύ χαμηλό κόστος του, το οποίο δεν ξεπερνά τα 30 ευρώ. ΠΗΓΗ: NEWSITAMEA.GR

ΣΕ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΕΧΟΥΝ ΜΕΤΑΤΡΑΠΕΙ ΟΙ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ – ΠΟΛΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΒΑΤΕΣ

Η κατάσταση που έχει παραγίνει με τα παρκαρισμένα μηχανάκια επί των πεζοδρόμων

που σε αρκετές περιπτώσεις δυσκολεύουν τις κινήσεις των πεζών, των Ατόμων με Ανα-

πηρία αλλά και των γονέων με τα καροτσάκια των μωρών τους. Άνδρες της τροχαίας

σάρωσαν λοιπόν την Αγίου Νικολάου και τη Ρήγα Φεραίου κόβοντας κλήσεις στους πα-

ρανομούντες. Μάλιστα αρκετοί από τους περαστικούς αλλά και τους θαμώνες των κα-

φετεριών του επευφημούσαν σχολιάζοντας ότι καλά κάνουν καθώς όσοι επιλέγουν ν’

αφήνουν τα δίκυκλά τους στους πεζόδρομους «προκαλούν» με την συμπεριφορά τους.
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Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για τα διόδια
Απόφαση για τα «Διόδια στο Οδικό Δίκτυο χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής»
υιοθέτησε κατά πλειοψηφία σήμερα το απόγευμα το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής,
ύστερα από εισήγηση της Περιφερειακής Αρχής. Μεταξύ άλλων, στην απόφαση τονίζεται
η ανάγκη εφαρμογής συστήματος αναλογικής χιλιομετρικής χρέωσης όχι μόνο στην Εθνική
αλλά και την Αττική οδό, που οφείλει να είναι στην κατεύθυνση της δραστικής μείωσης των
τελών διοδίων. Ακολουθεί ολόκληρη η απόφαση του ΠΕ.ΣΥ: Λέμε ‘όχι’ στην τοποθέτηση
νέων πλευρικών διοδίων στους κόμβους Βαρυμπόμπης και Αγ. Στεφάνου και εντός του
αστικού αστού της Περιφέρειας Αττικής. Το περιαστικό τμήμα της Εθνικής οδού από Μετα-
μόρφωση έως Αφίδνες να παραμείνει ελεύθερο από διόδια. Πάγιο αίτημά μας είναι η απομάκρυνση των ήδη εγκατεστημένων
διοδίων εντός του Νομού Αττικής, καθώς η μη ύπαρξη ασφαλούς και ολοκληρωμένου δικτύου παραδρόμων καθιστά τη χρήση
των εθνικών οδών υποχρεωτική για τις αστικές μετακινήσεις των κατοίκων και εργαζομένων της Αττικής. Η εφαρμογή συστήματος
αναλογικής χιλιομετρικής χρέωσης όχι μόνο στην Εθνική αλλά και την Αττική οδό, οφείλει να είναι στην κατεύθυνση της δραστικής
μείωσης των τελών διοδίων. Να ενεργοποιηθεί η προβλεπόμενη από το ρυθμιστικό σχέδιο της Αθήνας διάνοιξη της Λεωφόρου
Κύμης από τα Βόρεια προάστια μέχρι την Εθνική οδό και να μπει το έργο σε προτεραιότητα αντί άλλων αναπλάσεων χωρίς νέες
επιβαρύνσεις για τους πολίτες. Άμεση απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής διοδίων των κατοίκων και των εργαζομένων
των όμορων σε σταθμούς διοδίων περιοχών, που αφορούν σε τοπικές καθημερινές μετακινήσεις καθώς και των ευάλωτων κοι-
νωνικών ομάδων. Οριστική παύση των διώξεων των πολιτών που συμμετείχαν σε κινήματα κατά των διοδίων.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού: 
Πώς ενεργοποιείται η «Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού»

Εδώ και μέρες πλέον μπορούν οι δικαιούχοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού να
ενεργοποιήσουν τις επιταγές τους προκειμένου να κλείσουν τις διακοπές τους.Ειδικότερα μετά
την ανάρτηση των οριστικών πινάκων των δικαιούχων από τον Oργανισμό Απασχόλησης Ερ-
γατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ξεκινά το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού, το οποίο θα διαρκέσει
12 μήνες, από την 26η Απριλίου 2017 έως την 25η Απριλίου 2018. Οι δικαιούχοι τoυ Μητρώου

Ωφελούμενων δεν χρειάζεται να προσέρχονται στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για την παραλαβή οποιουδήποτε εντύπου που να πι-
στοποιεί την επιλογή τους για τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά με την χρήση της
Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού. Η Επιταγή είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και κάθε ωφελούμενο ξεχωριστά,
ο οποίος αποτυπώνεται τόσο στο Οριστικό Μητρώο όσο και στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Οργανισμού και
μπορεί να ενεργοποιηθεί μέχρι την 25η Απριλίου 2018. Οι δικαιούχοι έχοντας αυτόν τον αριθμό και μόνο, μπορούν να επικοινω-
νούν με το τουριστικό κατάλυμα που επιθυμούν από το Μητρώο Παρόχων για κρατήσεις δωματίων. Οι πάροχοι με τη σειρά τους
ελέγχουν την ύπαρξη Επιταγής και την ενεργοποιούν μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του Οργανι-
σμού. Ιδιωτικό Συμφωνητικό – Ενεργοποίηση της Επιταγής. Η ενεργοποίηση της Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού ξεκινά με τη
σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ του δικαιούχου και του παρόχου. Στο ιδιωτικό συμφωνητικό ορίζονται μεταξύ άλλων: τα
ωφελούμενα μέλη που πραγματοποιούν κοινές διακοπές με τον δικαιούχο, ο ακριβής αριθμός διανυκτερεύσεων, το ύψος ιδιωτικής
συμμετοχής, η παροχή ή όχι πρωινού και η προσθήκη κλίνης. Στις περιπτώσεις ωφελούμενου που πραγματοποιεί διακοπές
χωρίς τον/τη δικαιούχο, η σύμβαση υπογράφεται από τον ωφελούμενο ή τον/τη σύζυγο του δικαιούχου (όταν συνοδεύει ωφελού-
μενους 5-18 ετών) κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης του δικαιούχου, θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής. Ο πάροχος ει-
σέρχεται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ και εισάγει τον Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ή τον Αριθμό Μητρώου
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του δικαιούχου. Αφού ελέγξει την ύπαρξη των επιταγών και την Περιφερειακή ενότητα του τόπου
διαμονής του δικαιούχου, συμπληρώνει τα στοιχεία που του ζητούνται, επισυνάπτοντας το ιδιωτικό συμφωνητικό, τα αντίγραφα
ταυτοπροσωπίας των δικαιούχων – ωφελουμένων και τυχόν εξουσιοδότηση του δικαιούχου. Πηγή http://www.aftodioikisi.gr

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ CAPITAL CONTROLS
Οι αλλαγές αφορούν πολίτες και επιχειρήσεις και συγκεκριμένα τον οδικό
χάρτη που σχεδιάζεται και που προβλέπει σημαντική χαλάρωση των περιορι-
σμών με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από τους δανειστές. Αυτό που βέβαια
ενδιαφέρει όλους ή τουλάχιστον την πλειοψηφία των πολιτών είναι η αύξηση του
μηνιαίου ορίου αναλήψεων που θα φτάσει σύμφωνα με πληροφορίες από τα
840 ευρώ που είναι σήμερα σε βάθος δύο εβδομάδων στα 2.000 ευρώ το μήνα.
Ουσιαστικά πρόκειται για αύξηση του ορίου αναλήψεων από τα 420 ευρώ που
είναι σήμερα ανά εβδομάδα στα 500 ευρώ. Ωστόσο ακόμη δεν έχει δοθεί πλήρες χρονοδιάγραμμα ως προς την αλλαγή
αυτή. Σύμφωνα με την εφημερίδα “Ειδήσεις” εκτός απ' την αύξηση του μηνιαίου ορίου αναλήψεων στα 2.000 ευρώ
εξετάζεται το άνοιγμα νέων λογαριασμών όψεως ή καταθετικών με την προσθήκη δικαιούχων, αλλά και η ενεργοποίηση
αδρανών λογαριασμών. Εξετάζεται παράλληλα η αύξηση του ποσοστού ανάληψης μετρητών που επιστρέφουν στις
τράπεζες από το 30% που είναι σήμερα στο 60%, αλλά και να αυξηθεί το ποσό μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξω-
τερικό από τα 1.000 ευρώ που είναι σήμερα στα 2.000 ευρώ για κάθε πελάτη ανά μήνα.
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«Δεύτερη ευκαιρία» προσφέρει η Δικαιοσύνη στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά
προκειμένου να «διορθώσουν» την αρχική ευνοϊκή ρύθμιση των χρεών τους

Αποφάσεις διαφόρων Ειρηνοδικείων της χώρας, επικαλούμενες το κοινωνικό
κράτος δικαίου και την υπερχρέωση οικογενειών με ευθύνη της πολιτείας και των τρα-
πεζών (εξαιτίας του επί χρόνια ανεξέλεγκτου υπερδανεισμού), δέχονται ότι επιτρέπε-
ται να τροποποιηθεί και να βελτιωθεί η αρχική ρύθμιση, με την υποβολή αίτησης για
μεταρρύθμισή της, ακόμα και αναδρομικά (από τον χρόνο της πρώτης αίτησης δια-
κανονισμού), εφόσον μεσολάβησαν γεγονότα που δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο
τη ζωή του οφειλέτη.  Δικαστικές αποφάσεις-ανάσα περιφερειακών Ειρηνοδικείων για
τον νόμο Κατσέλη αποκρούουν τις ενστάσεις τραπεζών ότι είναι καταχρηστική η
«διορθωτική» απόφαση μιας ήδη ευνοϊκής για τον δανειολήπτη ρύθμισης και ανάβουν
«πράσινο φως» για νέο «κόφτη» χρεών, που μπορεί να προκύψει όχι μόνο με αίτηση
μεταρρύθμισης, αλλά και με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για προσωρινή δικαστική διαταγή, εφόσον χειροτέρευσαν οι συν-
θήκες διαβίωσης και τα εισοδήματα του υπερχρεωμένου νοικοκυριού. Κατά τις πρωτοποριακές αυτές αποφάσεις, η «δεύτερη
ευκαιρία» για μια βελτιωμένη ρύθμιση αναδρομικά (ανεξάρτητα από το αν εκκρεμεί έφεση για την υπόθεση) μπορεί να δοθεί
σε κάθε περίπτωση ανατροπής των βιοτικών αναγκών και δεδομένων του οφειλέτη, αρκεί να αποδεικνύεται η εκ των υστέ-
ρων επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης, που δικαιολογεί την αναπροσαρμογή των συμφωνημένων δόσεων, ανά-
λογα με τις νέες συνθήκες. Έτσι επιτρέπεται νέο αναδρομικό δικαστικό «κούρεμα» των οφειλών, εάν, μετά την αρχική
ρύθμιση, ο υπερχρεωμένος δανειολήπτης υπέστη νέα μείωση αποδοχών (ακόμα και μέσα από τη μείωση των ωρών απα-
σχόλησης, λόγω μετατροπής της εργασίας του σε εκ περιτροπής απασχόληση, ή με τη μείωση υπερωριών, υπεραπασχό-
λησης κ.λπ.), ή εάν απολύθηκε και αδυνατεί (καλόπιστα) να βρει νέα εργασία, ή όταν προέκυψαν σοβαρά προβλήματα
υγείας για τον ίδιο ή για μέλη της οικογένειάς του, ή όταν αυξήθηκαν στην πορεία της ζωής του οι βιοτικές ανάγκες και οι
σχετικές οικονομικές υποχρεώσεις. Αποφάσεις - Άνοιξε ο δρόμος και για ανατροπές με ευνοϊκότερες ρυθμίσεις. Ανοίγοντας
τον δρόμο και για άλλες ανατροπές με αντίστοιχες ευνοϊκότερες ρυθμίσεις, η Δικαιοσύνη έκανε δεκτές: - Αίτηση δανειολήπτη
για μεταρρύθμιση της αρχικής ρύθμισης του Ειρηνοδικείου Κρωπίας, που είχε επιβάλει να πληρώνει μηνιαίως δόσεις 700
ευρώ σε 4 πιστωτικά ιδρύματα επί 20ετία για τη διάσωση της ακίνητης περιουσίας του, καθώς οι συνολικές οφειλές του
είχαν ανέλθει σε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Περίπου δύο χρόνια μετά τη ρύθμιση ο δανειολήπτης έχασε την εργασία
του ως ασφαλιστικός σύμβουλος και το μέσο μηνιαίο εισόδημα των 700 ευρώ, ενώ εδώ και ενάμιση χρόνο παραμένει άνερ-
γος, ζώντας με τη συνεισφορά της συζύγου του που εργάζεται στην ΕΛ.ΑΣ. και πλέον συντηρεί την 5μελή οικογένειά τους
με τον μισθό της (1.279 ευρώ). Το δικαστήριο κρίνοντας ότι το εισόδημα που θα απέμενε βάσει των αρχικών δόσεων δεν
θα αρκούσε για να καλύψει τις βασικές ανάγκες διατροφής, ένδυσης, ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης, ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης και εκπαίδευσης τριών ανήλικων παιδιών, αλλά και του ζεύγους, κατέληξε ότι λόγω του μεγάλου ύψους των
οφειλών και της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας η μηνιαία δόση πρέπει να περικοπεί από τα 700 στα 400 ευρώ για το
διάστημα της 5ετούς διάρκειας ρύθμισης, κάνοντας δεκτή τη μεταρρύθμισή της και αποκρούοντας τις τραπεζικές ενστάσεις
ότι η σχετική αίτηση είναι καταχρηστική και η νέα ευνοϊκότερη δόση δυσανάλογα μικρή. Πηγή: Έθνος

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΑΕΔ: ΑΝΤΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ 
Η ΑΝΕΡΓΙΑ, ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Με επίσημη ανακοίνωση της η Πανελλήνια Ένωση Υπαλλήλων ΟΑΕΔ παίρνει
θέση για την πρόθεση της Κυβέρνησης να καταργήσει το επίδομα Νεοεισερχομέ-
νων στην αγορά εργασίας (20-29 ετών), ένα επίδομα που το τελευταίο έτος έλαβαν
περίπου 3.500 νέοι. Αντί να καταργείται η ανεργία των νέων, καταργείται ένα ακόμα
επίδομα για τους ανέργους νέους αναφέρει η ανακοίνωση. «Από την αρχή της κρί-
σης και των μνημονίων μέχρι σήμερα οι άνεργοι αυξάνονται ενώ οι επιδοτούμενοι

άνεργοι έχουν μειωθεί σε ποσοστό άνω του 30%. Δηλαδή, ενώ το  2010 επίδομα ανεργίας ελάμβαναν περίπου το 40-45%
επί του συνόλου των ανέργων, σήμερα επίδομα ανεργίας λαμβάνει περίπου το 10% του συνόλου των ανέργων. Να επιση-
μάνουμε, για άλλη μια φορά, ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων ανέρχεται περίπου στο 1εκ., ενώ η χώρα μας κα-
τέχει την πρωτιά και στην ανεργία των νέων. Σε μια εποχή που οι νέοι μας μεταναστεύουν μαζικά, προκειμένου να
αναζητήσουν μια δουλειά, σε μια εποχή που η 1η προτεραιότητα του Οργανισμού συνολικά θα έπρεπε να είναι η στήριξη
των ανέργων, η Κυβέρνηση έχει αποφασίσει την περικοπή ενός ακόμα επιδόματος, αυτού των Νεοεισερχομένων στην
αγορά εργασίας (20-29 ετών), ένα επίδομα που το τελευταίο έτος έλαβαν περίπου 3.500 νέοι. Καταργείται ένα ακόμα επίδομα
χωρίς να υπάρχει κανένα σχέδιο αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων. Καταργείται η κοινή λογική, καταργείται κάθε δυ-
νατότητα ανάσχεσης της ανεργίας. Καλούμε την Κυβέρνηση αντί της περικοπής επιδομάτων, να υιοθετήσει επέκταση και
αύξηση στην κάθε είδους στήριξη των ανέργων. Καλούμε την Κυβέρνηση να αποδώσει τα χρήματα από τις εισφορές εργα-
ζομένων και εργοδοτών στους ανέργους όπως έχει υποχρέωση να το κάνει». Πηγή: www.e-dimosio.gr
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ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ: Δημόσιος και ιδιωτικός τομέας
Συν. από σελ. 1... η προσβασιμότητα των ΑμεΑ σε υποδομές, υπηρεσίες και αγαθά, αλλά και η
παροχή πληροφοριών και η δυνατότητα επικοινωνίας με κάθε προσβάσιμη μορφή (π.χ. με Κώ-
δικα Μπράιγ). Ισότιμη πρόσβαση των ΑμεΑ προωθείται και στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, ιδίως
στον τομέα των επικοινωνιών και των πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενη-
μέρωσης και των υπηρεσιών διαδικτύου. Αυτό σημαίνει ανανέωση ιστότοπων και, ανάμεσα σε
άλλα, ενσωμάτωση λογισμικού για την αναπαραγωγή κειμένων με σύστημα ομιλίας. Ειδικά
κατά τις συναλλαγές των ΑμεΑ με το Δημόσιο, τα όργανα της διοίκησης προβλέπεται να κοινο-
ποιούν στους εξυπηρετούμενους όλα τα απαιτούμενα δημόσια έγγραφα σε προσβάσιμη μορφή.

Δράσεις ενημέρωσης και κατάρτισης σε θέματα δικαιωμάτων των Ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) προωθούνται για το προ-
σωπικό του δημόσιου τομέα, με σκοπό την ευαισθητοποίηση των υπαλλήλων σε σχέση με την εν γένει συμπεριφορά τους
ως προς τα ΑμεΑ και στόχο τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειάς τους. Ακόμη, προς τον σκοπό της εκπαί-
δευσης των σπουδαστών, αλλά και της επαγγελματικής επιμόρφωσης των καταρτιζομένων σε θέματα δικαιωμάτων και ίσης
μεταχείρισης ΑμεΑ, τα Ανώτατα και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυ-
τοδιοίκησης, η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας θα κληθούν να μεριμνήσουν ώστε
να συμπεριλάβουν στα προγράμματα σπουδών τους και στα επιμορφωτικά σεμινάρια εκπαιδευτικές ενότητες που αφορούν
τα δικαιώματα των ΑμεΑ.Επίσης, η ΕΛΣΤΑΤ, βάσει της νομοθετικής πρωτοβουλίας, θα υποχρεούται να αναπτύσσει, να
παράγει και να δημοσιεύει επίσημα στατιστικά στοιχεία για την αναπηρία στη χώρα. Αυτό αναμένεται να δώσει στην Πολιτεία
τη δυνατότητα να γνωρίσει για πρώτη φορά λεπτομερώς πόσοι είναι οι ανάπηροι στη χώρα και με βάση τα στατιστικά δε-
δομένα να οργανώσει με αποτελεσματικότερο τρόπο τις παρεμβάσεις της για τη βελτίωσή της καθημερινότητάς τους.
Τέλος, καθιερώνονται θεσμικές αλλαγές για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ. Συγκεκριμένα,
με απόφαση του εκάστοτε υπουργού, θα ορίζεται σημείο παρακολούθησης της Σύμβασης σε κάθε υπουργείο. Σε συνέχεια
της πρώτης νομοθετικής πρωτοβουλίας, με απόφαση του πρωθυπουργού θα οριστούν Κεντρικό Σημείο Επαφής στην κυ-
βέρνηση και Συντονιστικός Μηχανισμός Παρακολούθησης της Σύμβασης. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, «είναι πρόδηλο
ότι η κεντρική πολιτική απόφαση της κυβέρνησης είναι η υλοποίηση στην πράξη της Σύμβασης και η θεσμοθέτηση κάθε
αναγκαίου και πρόσφορου μέσου για την επίτευξη αυτού του σκοπού». Πηγή https://www.efsyn.gr

Συγκλόνισε η Μυρτώ «της Πάρου» 
-Πήγε σε εκδήλωση προς τιμήν της στη Λάρισα

Συγκίνησε τους πάντες η 22χρονη – σήμερα πλέον – Μυρτώ «της Πάρου»,

όταν παραβρέθηκε το πρωί της Παρασκευής, σε εκδήλωση της «Animus». Η

Μυρτώ, τιμώμενο πρόσωπο στην εκδήλωση για 10 χρόνια λειτουργίας του

Κέντρου Αποκατάστασης «Animus» έπειτα από 40 μήνες νοσηλείας ολοκλή-

ρωσε το πρόγραμμα αποκατάστασής της και είναι πλέον έτοιμη να πάει σπίτι

της. Η κατάσταση της υγείας της δεν

έχει αποκατασταθεί πλήρως, ωστόσο

οι θεράποντες γιατροί της απέτρεψαν

να μετακινηθεί και να συνεχίσει την

αποκατάστασή της κοντά στο σπίτι και

τους δικούς της. Οι παρευρισκόμενοι

στην εκδήλωση μίλησαν για μία πραγματική μαχήτρια, που δε λύγισε στις δύ-

σκολες δοκιμασίες και κατάφερε να βγει νικήτρια μετά από χρόνια και επώδυνη

αποθεραπεία. Πλέον, η Μυρτώ ανοίγει νέα σελίδα στη ζωή της και το απέδειξε

με την παρουσία της. Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν πολιτικοί και τοπικοί

φορείς, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να μιλά για ένα ελλειπές κοινωνικό κράτος.

«Είχαμε ζήσει την τραγωδία με την Μυρτώ και όλη η Ελλάδα πιστεύω έκλαψε.

Την εποχή της θητείας μου είχε ξεκινήσει εδώ η νοσηλεία της Μυρτούς. Τώρα

ολοκληρώθηκε η προσπάθεια και ήθελα να είμαι παρών σε αυτή την ανθρώ-

πινη στιγμή» δήλωσε ο χαρακτηριστικά. Υπενθυμίζεται ότι η 22χρονη σήμερα

Μυρτώ, είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο με την αποτρόπαια κακοποίησή της

από νεαρό Πακιστανό, ενώ έκανε τις διακοπές της με την οικογένειά της στην

Πάρο στις 22 Ιουλίου του 2012. Τους τελευταίους 40 μήνες η Μυρτώ Παπαδο-

μιχελάκη ακολουθούσε εντατικό πρόγραμμα αποκατάστασης στο Κέντρο Απο-

κατάστασης και Αποθεραπείας ANIMUS. ΠΗΓΗ: NEWSITAMEA.GR

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ

ΔΗΜΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ
Στο Αγκίστρι βρέθηκε ο Όμιλος Εθελοντών κατά
του Καρκίνου ΑγκαλιάΖΩ, ανταποκρινόμενος για
3η συνεχόμενη χρονιά στην πρόσκληση του
Δήμου Αγκιστρίου για ενημέρωση των πολιτών
αναφορικά με την πρόληψη σε ό,τι αφορά στον
καρκίνο. Το θέμα της φετινής εκστρατείας ενημέ-
ρωσης ήταν ο καρκίνος του παχέως εντέρου,
μέσα από το μήνυμα «Ξενάγηση ζωής, διαδρομή
πρόληψης». Στο πλαίσιο της εκδήλωσης την
οποία παρακολούθησαν τόσο οι κάτοικοι όσο και
οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Αγκιστρίου,
μίλησαν οι κ.κ. Ιωάννης Αθανασίου – Δήμαρχος
Αγκιστρίου, Άρτεμις Λαβούτα – Δημοτική Σύμβου-
λος και νοσηλεύτρια του Περιφερειακού Ιατρείου,
Ολυμπία Χαλδαίου-Μπήτρου – πρόεδρος του
Ομίλου ΑγκαλιάΖΩ, Dr. Σταύρος Καρακατσάνης,
Γαστρεντερολόγος – Ηπατολόγος, Στυλιανή Πα-
παντωνίου – αγροτική γιατρός. Το πρόγραμμα
περιλάμβανε ομιλία και συζήτηση με τους παρευ-
ρισκόμενους για τον τρόπο διάγνωσης των συμ-
πτωμάτων που μπορούν να προσβάλλουν το
παχύ έντερο, και «ξενάγηση» στο τρισδιάστατο
φουσκωτό ομοίωμα του παχέως εντέρου. Μέσα
από την διαδρομή αυτή, κάτοικοι και μαθητές
είχαν τη δυνατότητα να δουν τόσο την κατάσταση
ενός υγιούς παχέως εντέρου, όσο και την μορφο-
λογία των ασθενειών του.
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ΡΕΚΟΡ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ
Συγκεκριμένα και σε σχέση με το 2015, παρατηρήθηκε αύξηση 13% στην ανακύκλωση
υλικών συσκευασίας που μεταφράζονται σε 547 χιλιάδες τόνους. Σύμφωνα με την Ελληνική
Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για
το 2016, όπως προέκυψαν από τη λειτουργία των προγραμμάτων ανακύκλωσης υλικών συ-
σκευασίας που οργανώνει με τη συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)
και τους Δήμους της χώρας: «Η Ανακύκλωση Συσκευασιών στους μπλε κάδους πέτυχε την

υψηλότερη επίδοση από την αρχή της λειτουργίας της».  Όπως έγινε γνωστό, στο τέλος του 2016, οι μπλε κάδοι που
ήταν τοποθετημένοι στις γειτονιές των Δήμων έφτασαν τους 157.000, ενώ παράλληλα τα οχήματα που η ΕΕΑΑ έχει
παραχωρήσει στους ΟΤΑ για την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων υλικών ήταν συνολικά 493. Επίσης, με το 91% των
ΟΤΑ να έχουν συνάψει συνεργασία με την ΕΕΑΑ, τα έργα Ανακύκλωσης Συσκευασιών εξυπηρετούν πλέον σχεδόν το
94% του πληθυσμού της χώρας.Ακόμα πιο εντατική ήταν και η ανάπτυξη των έργων του Μπλε Κώδωνα, ένα χωριστό
ρεύμα ανακύκλωσης για τη γυάλινη συσκευασία που καλύπτει τις ανάγκες των σημείων και των περιοχών με επαγ-
γελματικές δραστηριότητας όπου καταναλώνεται μεγάλη ποσότητα προϊόντων σε γυάλινη συσκευασία (π.χ. εστιατόρια,
μπαρ, καφέ κτλ). Με σχεδόν 7.200 μπλε κώδωνες να έχουν τοποθετηθεί συνολικά σε ιδιωτικό και σε δημόσιο χώρο με
τη συνεργασία 213 ΟΤΑ για την εξυπηρέτηση 16.024 επιχειρήσεων, τα αποτελέσματα της ανακύκλωσης. Σημειώνεται
πως οι συμβεβλημένες με την ΕΕΑΑ επιχειρήσεις έφτασαν ήδη τις 1.893 γεγονός που αποδεικνύει έμπρακτα την εμ-
πιστοσύνη της επιχειρηματικής κοινότητας στο έργο, την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα της ΕΕΑΑ. 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ 
ΑΚΡΑΙΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Όπως προβλέπει διεθνή έρευνα, το παγκόσμιο «αποτύπωμα» των ακραίων
πυρκαγιών θα αυξηθεί στη Γη μελλοντικά. Η Ελλάδα και άλλες χώρες της Με-
σογείου, όπως η Τουρκία, η Γαλλία και η Ισπανία, είναι ανάμεσα σε αυτές που
κατ' εξοχήν κινδυνεύουν με περισσότερες ακραίες πυρκαγιές στο μέλλον, σύμ-
φωνα με μια νέα διεθνή επιστημονική μελέτη. Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή Ντέιβιντ Μπάουμαν του αυ-
στραλιανού Πανεπιστημίου της Τασμανίας, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό για θέματα περιβάλλοντος
"Nature Ecology and Evolution", δημιούργησαν μια παγκόσμια βάση δορυφορικών δεδομένων για 23 εκατομμύρια
πυρκαγιές που συνέβησαν στο διάστημα 2002-2013. Από αυτές, η έμφαση δόθηκε στις 468 πιο ακραίες σε έκταση και
ένταση. Οι ερευνητές δημιούργησαν ένα μοντέλο πρόβλεψης, που παίρνει υπόψη του τις εκτιμήσεις για την κλιματική
αλλαγή και κάνει προβλέψεις για τις πιθανές μελλοντικές πυρκαγιές. Η πρόβλεψη είναι ότι η ανατολική Αυστραλία και
η Μεσόγειος απειλούνται με περισσότερες ακραίες πυρκαγιές τις επόμενες δεκαετίες. «Οι προβλέψεις μας είναι μια
αύξηση σε αυτές τις περιοχές κατά 20% έως 50% στον αριθμό των ημερών που θα ευνοούν το ξέσπασμα ακραίων
πυρκαγιών, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις να αναμένονται στο υποτροπικό νότιο ημισφαίριο και στις ευρωπαϊκές χώρες
της Μεσογείου» δήλωσε ο Μπάουμαν. Η μελέτη προβλέπει ότι γενικότερα το παγκόσμιο «αποτύπωμα» των ακραίων
πυρκαγιών θα αυξηθεί στη Γη μελλοντικά. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, «οι ακραία έντονες πυρκαγιές σχετίζονται
με ανώμαλα καιρό, όπως ξηρασίες, ανέμους ή ερημοποίηση».

ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΘΥΜΑΤΑ ΦΕΡΝΕΙ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
Νέα διεθνής επιστημονική έρευνα αναφέρει ότι η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας φέρνει
παγκοσμιοποίηση και της ρύπανσης, "εξάγοντας" κάθε χρόνο σχεδόν 1 εκατ. πρόωρους θα-
νάτους σε άλλες χώρες και από παθήσεις που συνδέονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση,
όπως έμφραγμα, εγκεφαλικό και καρκίνο των πνευμόνων.  Αυτό είναι το συμπέρασμα που
προκύπτει η οποία αποκαλύπτει επίσης πως για πρώτη φορά σε πόσο μεγάλο βαθμό η παγ-
κοσμιοποίηση της παραγωγής και του εμπορίου έχει επιφέρει επίσης παγκοσμιοποίηση και

«εξαγωγή» της ρύπανσης του αέρα. Σύμφωνα με την μελέτη, είναι κυρίως οι ανεπτυγμένες καταναλώτριες και εισαγωγικές
χώρες αυτές που «μεταφέρουν» τη ρύπανση στις παραγωγικές αναπτυσσόμενες χώρες, δηλαδή εκεί όπου πλέον γίνεται η
παραγωγή των περισσότερων προϊόντων. Οι ερευνητές από τη Βρετανία, τις ΗΠΑ, την Κίνα και άλλες χώρες, με επικεφαλής
τον χημικό της ατμόσφαιρας Κιανγκ Ζανγκ του Πανεπιστημίου Τσινγκχούα του Πεκίνου, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση
στο περιοδικό "Nature", ανέλυσαν την αερομεταφερόμενη ρύπανση με μικροσκοπικά σωματίδια ΡΜ2,5 (που έχουν διάμετρο
μικρότερη των δυόμισι εκατομμυριοστών του μέτρου και εισχωρούν βαθιά σε όλο το σώμα). Τα εν λόγω σωματίδια, που
εκλύονται από εργοστάσια, αεροπλάνα, πλοία κ.α., ευθύνονται για πάνω από το 90% των πρόωρων θανάτων λόγω της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Οι επιστήμονες υπολόγισαν ότι από τους περίπου 3,5 εκατομμύρια πρόωρους θανάτους μέσα
σε ένα έτος που σχετίζονται με τη ρύπανση από σωματίδια ΡΜ2,5, σχεδόν το 12% (411.000) αφορούν θανάτους από ρύ-
πανση σε άλλη περιοχή του πλανήτη, από αυτή όπου συνέβη ο θάνατος. Επίσης εκτιμούν ότι το 22% των πρόωρων θανά-
των (762.000) σχετίζονται με προϊόντα και υπηρεσίες που παρήχθησαν σε μια χώρα, αλλά καταναλώθηκαν σε άλλη!

Γράφει η Έλενα Τσεβά



ΣΕΛΙΔΑ 16

Τη μείωση της έκπτωσης φόρου κατά 650 ευρώ προβλέπουν τα προσχέδια των
μνημονίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Συν. από σελ. 1… Όπως αναφέρει η «Καθημερινή» σε αυτή την περίπτωση, η μείωση
του αφορολογήτου θα επισπευσθεί και θα εφαρμοστεί μερικώς και το 2019, προκειμένου
να καλυφθεί το εκτιμώμενο δημοσιονομικό κενό. Στα προσχέδια, αναφέρεται η μείωση
της έκπτωσης φόρου κατά 650 ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι πρόκειται για οριζόντια
μείωση ανεξαρτήτως οικογενειακής κατάστασης. Έτσι: Για άγαμο φορολογούμενο η έκ-
πτωση φόρου μειώνεται από τα 1.900 ευρώ σήμερα, σε 1.250 ευρώ και το έμμεσο αφο-
ρολόγητο όριο από 8.636 ευρώ σε 5.685 ευρώ. Για φορολογούμενο με ένα παιδί, η

έκπτωση φόρου από 1.950 ευρώ θα υποχωρήσει σε 1.300 ευρώ και το αφορολόγητο όριο από 8.864 ευρώ σε 5.905
ευρώ. • Για οικογένεια με δύο παιδιά, η έκπτωση φόρου θα διαμορφωθεί σε 1.350 ευρώ από 2.000 σήμερα και το αφο-
ρολόγητο σε 6.135 ευρώ από 9.090 ευρώ. • Τέλος, για φορολογουμένους με τρία παιδιά και άνω, η έκπτωση φόρου
από 2.100 ευρώ θα μειωθεί σε 1.450 ευρώ και το έμμεσο αφορολόγητο θα διαμορφωθεί σε 6.595 ευρώ από 9.545
ευρώ. Το κόστος του μέτρου θα επιβαρύνει τα κατώτερα εισοδήματα, έως 10.000 ευρώ, τα οποία δεν πλήρωναν κα-
θόλου φόρο. Η επιβάρυνση θα περιοριστεί μερικώς, κυρίως για τα εισοδήματα άνω των 15.000-20.000 εάν εφαρμο-
στούν τα αντίμετρα, καθώς σε αυτά περιλαμβάνεται η μείωση του κατώτερου συντελεστή της κλίμακας φορολογίας
εισοδήματα από το 22% στο 20% και του κατώτερου συντελεστή της εισφοράς αλληλεγγύης. Ωστόσο, η ενεργοποίηση
των αντιμέτρων θα γίνει μόνο εάν εκτιμηθεί ότι μετά τη μείωση του αφορολογήτου (η οποία θα γίνει σε κάθε περίπτωση)
το πρωτογενές πλεόνασμα του 2020 θα υπερβεί το 3,5% του ΑΕΠ. Έτσι, για παράδειγμα: • Φορολογούμενος άγαμος
με ετήσιο εισόδημα 8.500 σήμερα δεν πληρώνει φόρο στο ελληνικό Δημόσιο, καθώς καλύπτεται από το αφορολόγητο
όριο. Με τη μείωσή του στις 5.685 ευρώ ο φόρος θα φθάσει στα 620 ευρώ. Στην περίπτωση που ο κατώτερος φορο-
λογικός συντελεστής μειωθεί κατά δύο μονάδες και διαμορφωθεί στο 20%, ο φόρος περιορίζεται στα 450 ευρώ. • Φο-
ρολογούμενος με ένα παιδί, με ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ πληρώνει σήμερα φόρο ύψους 5.450 ευρώ. Με τη μείωση
του αφορολογήτου θα πληρώσει 6.100 ευρώ. Με τη μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή ο φόρος περιορίζεται
στις 5.700 ευρώ. • Φορολογούμενος με δύο παιδιά, με ετήσιο εισόδημα 40.000 ευρώ πληρώνει σήμερα 9.200. Με τη
μείωση του αφορολογήτου ο φόρος θα ανέλθει στις 9.850 ευρώ. Με μειωμένο τον πρώτο φορολογικό συντελεστή ο
φόρος διαμορφώνεται στις 9.450 ευρώ. • Φορολογούμενος με ένα παιδί και ετήσιο εισόδημα 50.000 ευρώ πληρώνει
σήμερα φόρο 13.850. Με τη μείωση του αφορολογήτου ο φόρος θα αυξηθεί στις 14.500 ευρώ. Στην περίπτωση που
μειωθεί ο πρώτος συντελεστής, ο φόρος διαμορφώνεται στις 14.100 ευρώ. Το αφορολόγητο όπως και οι περικοπές
στις συντάξεις που θα εφαρμοστούν το 2019 έχουν συμφωνηθεί ήδη μεταξύ της κυβέρνησης και των θεσμών και δεν
αναμένονται ουσιαστικές αλλαγές στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης. Πηγή: www.dikaiologitika.gr

Η κοινωνία προσαρμόζεται στις ανάγκες των Ατόμων με αναπηρία 
Σε αυτό το πνεύμα, που αποτελεί άλλωστε και την πεμπτουσία της Σύμβασης του οργανι-
σμού Ηνωμένων εθνών (ΟΗΕ) για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, κινείται νομο-
σχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση. Βασική επιδίωξη της νομοθετικής πρωτοβουλίας, που
παρουσιάζει σήμερα η «Εφ.Συν.», είναι η μετάβαση της αντιμετώπισης της αναπηρίας από
το ιατρικό (και κατ’ επέκταση ατομικό) μοντέλο στο κοινωνικό (δηλαδή το συλλογικό) μοντέλο.
Να πάψουν, με απλά λόγια, τα ατομα με αναπηρία να αντιμετωπίζονται ως «αδύναμοι ασθε-
νείς» και να αποτελέσουν ενεργά μέλη μιας κοινωνίας που τα εντάσσει ισότιμα σε κάθε κοι-
νωνική και οικονομική πτυχή της. Σε αυτό το σκεπτικό μάλιστα εντάσσεται και η αλλαγή στον

ορισμό της αναπηρίας. Ως ατομα με αναπηρία ορίζονται με τις προωθούμενες διατάξεις «τα άτομα με μακροχρόνιες
σωματικές, ψυχικές, διανοητικές ή αισθητηριακές αδυναμίες οι οποίες, σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια, μπορούν
να παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία επί ίσοις όροις με τα υπόλοιπα μέλη
του κοινωνικού συνόλου». Με αυτόν τον γενικό όρο θα πρέπει να συμφωνούν ενδεχόμενοι νεότεροι ειδικοί ορισμοί. Η
Σύμβαση του ΟΗΕ -μια παγκόσμια νίκη του αναπηρικού κινήματος- αν και αποτελεί νόμο της χώρας από το 2012, ακόμη
δεν έχει εφαρμοστεί στην πράξη. Ετσι λοιπόν, το νομοσχέδιο που αναμένεται να θέσει προς διαβούλευση το αργότερο
εντός του Μαΐου ο υπουργός Επικρατείας, Χριστόφορος Βερναρδάκης, έρχεται όχι μόνο να καλύψει ένα μεγάλο νομικό
κενό, αλλά και να διασφαλίσει διεθνώς κατοχυρωμένα δικαιώματα για πλήθος συμπολιτών μας, που υπολογίζονται του-
λάχιστον στο 10% των κατοίκων της χώρας μας (1.000.000 άνθρωποι, σύμφωνα με ποσοστά της Παγκόσμιας Οργά-
νωσης Υγείας και κρατικών φορέων – επίσημη απογραφή δεν υπάρχει). Πηγή https://www.efsyn.gr


