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ΣΕΛΙΔΑ 1

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΤΑΣΕΙΣ 

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΝ

ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΞΩ ΑΠΟ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Την κινητοποίηση διοργάνωσαν η Συντονιστική Επι-

τροπή Αγώνα Αναπήρων (ΣΕΑΑΝ), ο Ενιαίος Σύλλο-

γος Γονέων και Κηδεμόνων ΑμΕΑ Αττικής και το

Σωματείο Εργαζομένων σε Μονάδες Ιδρύματα Σχολεία

Ειδικής Αγωγής (ΣΕΜΙΣΕΑ). Η κινητοποίηση στιγματί-

στηκε από μεγάλης διάρκειας ένταση, όταν κατέβηκαν

τα ρολά της εισόδου του υπουργείου, με αποτέλεσμα

οι διαδηλωτές να αντιδράσουν, καθώς τα ανέβασαν

και μπήκαν στην είσοδο του υπουργείου, προχωρών-

τας σε συμβολική κατάληψη, ζητώντας συνάντηση

με την ηγεσία του υπουργείου Υγείας... Συν. σελ. 3 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ
Το Κέντρο Εργασίας Αναπήρων «Συνεργασία - Δημιουργία»

σε συνεργασία με την εταιρεία Κωτσόβολος παρέχει δωρεάν

εκμάθηση του προγράμματος KODE για Η/Υ. Πρόκειται για ένα

πρόγραμμα που υποστηρίζεται από ακαδημαϊκούς και επιστή-

μονες του BCA College και θα δώσει τη δυνατότητα σε ανθρώ-

πους που έχουν θέληση για μάθηση να εξελίξουν τις γνώσεις

τους και να αναπτύξουν ψηφιακές δεξιότητες... Συν. σελ. 4

“ΔΙΕΝEΡΓΕΙΑ mANtoux ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚoYΣ 

ΣΤΑΘΜΟYΣ ΤΟΥ Δ. ΦΥΛHΣ ΑΠo ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚo

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚo ΣΤΑΘΜo ΆΝΩ ΛΙΟΣIΩΝ”Συν. σελ. 8

ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ 

ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 80%
Συγκεκριμένα εγκύκλιο σχετικά

με την φορολογική μεταχείριση των

αμοιβών που λαμβάνουν τα φυ-

σικά πρόσωπα με ποσοστό ανα-

πηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις

εκατό (80%) εξέδωσε ο Διοικητής

της ΑΑΔΕ κ. Πιτσιλής. Όπως ορίζει

η εγκύκλιος Πιτσιλή…Συν. σελ. 4

ΣΥΓΝΩΜΗ, ΛΑΘΟΣ!!! 
«ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ» ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΕΦΚΑ ΣΕ 400.000 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ.. 

Συγκεκριμένα, 400.000 ασφαλισμένοι δικαιούνται επιστρο-

φές καθώς οι κρατήσεις του ΕΦΚΑ έγιναν με βάση τα εισο-

δήματα του 2015 και όχι με αυτά του 2016… Συν. σελ. 3

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ... Συν. σελ. 3

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΑΡΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ

ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ AEGEAN
Η AEGEAN AIR, αρνήθηκε την μεταφορά σε πτήση οικογένειας ατόμων με

προβλήματα όρασης. Η άρνηση μεταφοράς της οικογένειας… Συν. σελ. 4

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΟΥ ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟ

ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ !!!



ΣΕΛΙΔΑ 2

ΧΡΥΣΟΣ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ
Στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Αλέξανδρος Παπαδάτος,

καθώς κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 130 κιλών ελ-

ληνορωμαϊκής πάλης στην Σαμψούντα της Τουρκίας, που γίνονται οι

23οι Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Κωφών. Χαμόγελα για τον Αλέξανδρο

Παπαδάτο στην Σαμψούντα της Τουρκίας! Ο Έλληνας αθλητής κατέ-

κτησε το χρυσό μετάλλιο στους 23ους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

Κωφών και ανέβηκε στο

πρώτο σκαλί του βάθρου!

Ο Παπαδάτος, που δεν

είχε στο πλευρό του τον

ομοσπονδιακό τεχνικό,

Νίκο Αποστόλου, λόγω

αποβολής από κάρτες που

είχε από προηγούμενα

παιχνίδια, επικράτησε

στον τελικό των 130κ ελλη-

νορωμαϊκής πάλης με 4-1

στα σημεία του Ρώσου

Εβγκενί Ζελτούκιν.

Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑΚΗ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ
ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΛΛΑΖΟΥΝ

ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
Μία νέα έρευνα θεωρεί ότι οι ζωές των

ατόμων με αναπηρίες μπορούν να αλ-

λάξουν ριζικά με την ανάπτυξη των αυ-

τόνομων οχημάτων, αλλά οι αλλαγές

πρέπει να γίνουν πριν αρχίσει η παρα-

γωγή τους. Η έρευνα από το Ruderman

Foundation επισημαίνει ότι τα αυτόνομα

οχήματα έχουν σημαντική προοπτική να μειώσουν τα εμπόδια μετα-

φοράς για άτομα με αναπηρίες στην Αμερική. Η έρευνα αναλύει τομείς

οι οποίοι έχουν προτάσεις για άτομα με συγκεκριμένες αναπηρίες.

Άτομα με προβήματα ακουής θα μπορούν να βοηθηθούν με οπτικά

συστήματα και δυνατότητες οδηγιών, τα άτομα με νοητική υστέρηση

θα μπορούν να ωφεληθούν από συστήματα με ελάχιστη πολυπλοκό-

τητα, ενώ και τα άτομα τα οποία είναι υπεύθυνα για την φροντίδα ατό-

μων με αναπηρίες θα βρουν χρήσιμα το GPS και απομακρυσμένες

κάμερες παρακολούθησης για θέματα ασφάλειας. Για τα άτομα με φυ-

σικές αναπηρίες η προτεραιότητα είναι η εύκολη πρόσβαση με αυτό-

ματη ράμπα και με φωνητική καθοδήγηση για τον έλεγχο του οχήματος

όταν βρίσκονται μέσα σε αυτό. Όμως για να επωφεληθούν τα άτομα

με διάφορες μορφές αναπηρίας στον μέγιστο βαθμό οι ανωτέρω λύσεις

πρέπει να σχεδιαστούν και εφαρμοστούν όσο πιο νωρίς γίνεται στο

σχεδιαστικό και κατασκευαστικό κομμάτι των οχημάτων. Διότι αν δεν

γίνει αυτό τότε πιθανόν τα άτομα με αναπηρίες να βρεθούν αντιμέτωπα

με ακριβές και μη αποτελεσματικές λύσεις σχετικά με την προσβασι-

μότητα.  Στην Αμερική υπάρχουν πρόσφατες εκτιμήσεις ότι 1 στα 5 ενή-

λικα άτομα έχει κάποιας μορφής αναπηρία. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι

σχεδιάζοντας αυτόνομα οχήματα για την κοινότητα των ατόμων με ανα-

πηρίες έχει την δυνατότητα να βοηθήσει τα άτομα αυτά βελτιώνοντας

σημαντικά την ποιότητα ζωής τους. Επομένως εαν τα αυτόνομα οχή-
ματα είναι μία επανάσταση, ας είναι μία επανάσταση για όλους. 



ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕ ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΝ 
ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Συν. από σελ. 1... Βασικό τους σύνθημα, «Δώστε λεφτά για

Πρόνοια – Υγεία και όχι παροχές για την πλουτοκρατία».

Ειδικότερα, η ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής

αναφέρει: «Κόβουν θεραπείες από τα παιδιά με αναπηρία

και χρόνιες παθήσεις. Δεν μπορούμε να δεχτούμε τον 21ο

αιώνα με τέτοια γιγάντια ανάπτυξη της επιστήμης τα παι-

διά μας, οι άνθρωποί μας να κινδυνεύουν να μείνουν

βαριά ανάπηροι ή να κινδυνεύει η ζωή τους επειδή εμείς

δεν μπορούμε να πληρώνουμε στο εμπορευματοποιημένο

σύστημα υγείας, πρόνοιας, ειδικής αγωγής. Όταν, πριν

από 40 και 50 χρόνια αυτά σε κάποιες χώρες ήταν εξα-

σφαλισμένα και δωρεάν με υψηλή ποιότητα για το σύνολο

των παιδιών, για το σύνολο των λαών, γιατί τα κράτη τους είχαν άλλο σύστημα και άλλες προτεραιότητες. Διεκδικούν:

– Καταβολή εδώ και τώρα (μέσα στο καλοκαίρι) όλων των οφειλόμενων από τον ΕΟΠΥΥ σε γονείς και ασθενείς για

τις θεραπείες τους με την κατάθεση των δικαιολογητικών ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν όλα τα παιδιά κα-

νονικά τις θεραπείες τους από το Σεπτέμβρη.– Κάλυψη 100% από τον κρατικό προϋπολογισμό όλων των θερα-

πειών που έχουν ανάγκη τα παιδιά με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις. – Να σταματήσει η σφαγή των ΚΕΠΑ. –

Κανένας ανάπηρος και χρονίως πάσχοντας χωρίς τα αναγκαία για να ζήσει (επίδομα, σύνταξη αναπηρίας.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ
Συν. από σελ. 1... Η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών και η Ανεξάρτητη

Αρχή Δημοσίων Εσόδων(ΑΑΔΕ), επιμένουν στην άποψη ότι τα προνοιακά

επιδόματα που λαμβάνουν από το κράτος χιλιάδες άτομα με αναπηρία κάτω

του 80%, καθώς και άτομα με αναπηρία 80% και άνω, τα οποία δεν είναι

τυφλά ή δεν είναι κινητικά ανάπηρα, πρέπει να επιβαρύνονται με ειδική ει-

σφορά αλληλεγγύης. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θεωρούν τα επιδόματα

αυτά ως εισοδήματα, απαλλασσόμενα μεν από το φόρο εισοδήματος, αλλά

υπαγόμενα σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Έτσι, χιλιάδες ΑμεΑ καλούνται να

πληρώνουν άδικα την εισφορά αυτή. Ταυτόχρονα, επειδή τα ποσά των προ-

νοιακών επιδομάτων θεωρούνται «εισόδημα», προσαυξάνουν τεχνητά τα συ-

νολικά ετήσια οικογενειακά εισοδήματά τους, με αποτέλεσμα να χάνουν απαλλαγές κι εκπτώσεις από τον ΕΝΦΙΑ,

καθώς και άλλα κοινωνικά επιδόματα, που χορηγούνται με κριτήριο το ύψος του ετησίου οικογενειακού εισοδήματος. 

ΣΥΓΝΩΜΗ, ΛΑΘΟΣ!!! «ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ» ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΚΑ ΣΕ 400.000 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ..
Συν. από σελ. 1… Δεδομένου ότι τα εισοδήματα του 2015 ήταν μεγαλύτερα

από αυτά του 2016 προκύπτουν οι διαφορές οι οποίες πρέπει να επι-

στραφούν. Μάλιστα η μείωση των εισοδημάτων του 2016 ξεπερνά σε

πολλές περιπτώσεις ακόμα και το 35%. Συμψηφισμός ή επιστροφή χρη-

μάτων. Στο πλαίσιο αυτό στον ΕΦΚΑ επεξεργάζονται τον τρόπο που θα

επιστραφούν στους δικαιούχους τα χρήματα.  Σύμφωνα με την εφημερίδα

δύο είναι τα σενάρια που επεξεργάζονται στελέχη του Ταμείου: του συμ-

ψηφισμού και της επιστροφής χρημάτων. Επικρατέστερη λύση ωστόσο είναι η αυτή του μεικτού συστήματος. Όσοι

δηλαδή δικαιούνται μεγάλες επιστροφές ένα μέρος των χρημάτων θα επιστραφεί και στο υπόλοιπο θα γίνει συμψη-

φισμός για τις μελλοντικές εισφορές ενώ όσοι έχουν μικρές επιστροφές είναι πιθανότερο να γίνει απλά συμψηφισμός.

Ο νόμος ορίζει ότι η βάση υπολογισμού είναι το εκκαθαρισμένο εισόδημα του πιο πρόσφατου οικονομικού έτους,

δηλαδή οι εισφορές του 2017 βγαίνουν με το εισόδημα του 2016, αφού εκκαθαριστεί. Παράδειγμα. Ατομική επιχεί-

ρηση με εισόδημα 27.996 ευρώ το 2015 πληρώνει χαράτσι 639 ευρώ, ενώ η εισφορά με το εισόδημα του 2016 που

είναι 18.583 ευρώ διαμορφώνεται στα 427 ευρώ. Αποδεικνύεται δηλαδή ότι μέχρι τώρα πλήρωνε καπέλο 49%. Στο

επτάμηνο λοιπόν του 2017 ο επαγγελματίας πληρώνει χαράτσι 4.473 ευρώ (639Χ7=4.473), ενώ βάσει εισοδήματος

2016 η πραγματική εισφορά επταμήνου είναι 2.989 ευρώ (427Χ7=2.989). Ο ΕΦΚΑ του χρωστάει για το επτάμηνο

1.484 ευρώ που θα το κλείσει με συμψηφισμό, δηλαδή με μικρότερο χαράτσι τους επόμενους μήνες.



ΣΕΛΙΔΑ 4

ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 80%
Συν. από σελ. 1… το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος που αποκτών-

ται στο πλαίσιο υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης.

Περαιτέρω ορίζεται ότι για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίστα-

ται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες βάσει έγγραφων συμβάσεων

παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νο-

μικές οντότητες τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδο-

μήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από

ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον

δεν έχει την εμπορική ιδιότητα, ούτε διατηρεί επαγγελματική εγκατάσταση που είναι διαφορετική από την κατοικία

του. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά ει-

σόδημα από μισθωτή εργασία Εξάλλου, με τις διατάξεις του ΚΦΕ προσδιορίζονται οι μορφές των ακαθάριστων

εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις. Επιπρόσθετα ορίζεται ότι απαλλάσσονται του φόρου,

μεταξύ άλλων εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμι-

σθία που χορηγούνται σε αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ
Όσοι ενδιαφέρονται παρακαλούνται να δηλώσουν εγκαίρως συμμε-

τοχή στα τηλέφωνα του φορέα:  210- 24 80 235 και 210-24 81 717 ή

να επισκεφτούν τις εγκαταστάσεις μας: Κρητικού Πελάγους 1, Άνω

Λιόσια. Το πρόγραμμα KoDE με μια ματιά: 3 online μαθήματα (διδα-

κτικές ενότητες) - 4 έμπειροι καθηγητές - 51 διδακτικές ενότητες - 34

.ώρες βίντεο παρακολούθησης - 35’-45’ η κάθε παρακολούθηση

Το νέο KoDE της Κωτσόβολος δίνει 

δύναμη στους νέους να δημιουργήσουν στην ψηφιακή εποχή

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΑΡΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ AEGEAN
Συν. από σελ. 1… με το 16 μηνών τέκνο και τους δύο σκύλους - οδηγούς αποτελεί κατάφωρη

παραβίαση του Κανονισμού ΕΚ 1107/2006 σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με ανα-

πηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς, όσο και του

Ν.4074/2012 «Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του

Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες»

και αυτού του ίδιου του Συντάγματος της χώρας. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν προ ενός έτους η

εν λόγω εταιρεία είχε αποδεχθεί και υλοποιήσει χωρίς πρόβλημα παρόμοια μεταφορά της

οικογένειας τρεις φορές χωρίς επίκληση λόγων ασφαλείας ή παράβασης των ισχυόντων

ευρωπαϊκών και διεθνών κανονισμών ασφαλείας. Ούτε οι Κανονισμοί της ΙΑΤΑ ούτε οι Οδη-

γίες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) θέτουν προϋποθέσεις εξυπηρέτησης πα-

ρόμοιες με αυτές που επικαλείται η εταιρεία, πολύ δε περισσότερο η εθνική και ευρωπαϊκή

νομοθεσία. Η αβάσιμη άρνηση της εταιρείας να μεταφέρει την προαναφερθείσα οικογένεια

με τους δύο σκύλους οδηγούς παραπέμπει σε αναχρονιστικές αντιλήψεις και ανεπίτρεπτες

συμπεριφορές παρελθουσών δεκαετιών, που καθόλου δε συνάδουν με το σύγχρονο πρό-

σωπο που η εταιρεία προβάλει στα ΜΜΕ και το καταναλωτικό κοινό, αλλά ούτε βέβαια και με αυτό μιας σύγχρονης και

βραβευμένης πρόσφατα για πολλοστή φορά ευρωπαϊκής αεροπορικής εταιρίας. Τα άτομα με αναπηρία είναι πολίτες

και καταναλωτές με ίσα δικαιώματα, οι δε σκύλοι οδηγοί ουδεμία σχέση έχουν με τα κατοικίδια συντροφιάς.

ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ
ΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ

ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΗ
Τον γύρο του διαδικτύου κάνει η φωτογραφία με έναν πα-

τέρα ο οποίος διέσχισε το φαράγγι της Σαμαριάς, κρατώντας

στην πλάτη του την κόρη του, η οποία είναι ΑμΕΑ. Η φωτογρα-

φία ανέβηκε στην σελίδα του Ορειβατικού Συλλόγου Χανίων. 
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ΣΤΟ ΝΕΡΟ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Είναι από τα δύσκολα αλλά και απλά προβλή-

ματα για να λύσεις: μικρά παιδιά με προβλήματα

κινητικότητας να θέλουν να χρησιμοποιήσουν μια

πισίνα ή να κάνουν τη βουτιά τους με την οικογέ-

νεια. Το Little Mermaid είναι ένα βοήθημα για να

επιπλέει ένα παιδί. Έρχεται με τιμόνι για τα χέρια

και βοηθά ένα παιδί να βρίσκει την πορεία του αυ-

τόνομα. ΠΗΓΗ: I-DIADRomI

ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ ΑΥΤΟ!! Η ΠΡΩΤΗ ΔΙΠΛΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΧΕΡΙΩΝ ΣΕ ΠΑΙΔΙ
Ένα αγόρι από τις ΗΠΑ που έγραψε ιστορία πριν από δύο χρόνια όταν

υποβλήθηκε στην πρώτη διπλή μεταμόσχευση χεριών, μπορεί πλέον να

παίζει μπέιζμπολ, να τρώει μόνος του και να γράφει. Στην πρώτη δημο-

σίευσή τους σε ιατρική επιθεώρηση για την εξέλιξή του, οι γιατροί του

χαρακτηρίζουν τη μεταμόσχευση «επιτυχημένη» και αναφέρουν ακόμα

ότι μπορεί να ντύνεται μόνος του και να χρησιμοποιεί χωρίς βοήθεια την

τουαλέτα, ενώ αποκτά ολοένα περισσότερο την αίσθηση των νέων χε-

ριών. Παρόλο, δε, που τα χέρια του είναι ξένα, ο εγκέφαλός του τα έχει

αποδεχθεί ως δικά του, σύμφωνα με ιατρικές εξετάσεις που του έχουν

κάνει. Ο μικρούλης Zion Harvey από τη Βαλτιμόρη είχε χάσει τις άκρες

χείρες του το 2010, εξαιτίας σηψαιμίας. Στην διπλή μεταμόσχευση χε-

ριών υποβλήθηκε στις αρχές Ιουλίου 2015, σε ηλικία 8 ετών. Η μεταμόσχευση είχε διαρκέσει πάνω από 10 ώρες και

είχε πραγματοποιηθεί από τέσσερις χειρουργικές ομάδες, στις οποίες συμμετείχαν συνολικώς 40 γιατροί, νοσηλευτές

και λοιπό προσωπικό. Όπως γράφουν οι γιατροί του στην επιθεώρηση The Lancet Child and Adolescent Health, μέσα

σε οκτώ μήνες από την εγχείρηση ο Ζάιον χρησιμοποιούσε ψαλίδια και μολύβια για να ζωγραφίζει και να κάνει χειρο-

τεχνίες, ενώ στον ένα χρόνο κρατούσε γερά με τα δύο χέρια ένα μπαστούνι του μπέιζμπολ. «Ο Ζάιον εξακολουθεί να

κάνει σημαντική πρόοδο», δήλωσε στο BBC η δρ Σάντρα Άμαραλ, επικεφαλής της ιατρικής ομάδας στο Νοσοκομείο

Παίδων της Φιλαδέλφεια που έχει αναλάβει να παρακολουθεί την αποκατάστασή του. «Μπορεί πια να γράφει το όνομά

του αρκετά καθαρά και να χειρίζεται το μπαστούνι του μπέιζμπολ με πολύ καλύτερο συγχρονισμό, ενώ η αίσθηση των

χεριών του βελτιώνεται συνεχώς. Έτσι, μπορεί πια να αγγίζει το μάγουλο της μητέρας του και να το νιώθει». Η δρ Άμα-

ραλ είπε επίσης ότι υπάρχουν ενδείξεις πως ο εγκέφαλός του αναδιοργανώθηκε, ώστε να λαμβάνει και τα μηνύματα

από τα νέα χέρια. Ο ίδιος ο Ζάιον, είχε δηλώσει πέρυσι για την κατάστασή του: «Το μοναδικό πράγμα που είναι δια-

φορετικό είναι ότι αντί να μην έχω χέρια, έχω δύο. Παραμένω το ίδιο παιδί που όλοι ήξεραν, την εποχή που δεν είχα

χέρια. Η διαφορά είναι ότι έλειπε ένα κομμάτι απ’ τη ζωή μου, αλλά τώρα είναι πια ολοκληρωμένη». «Ο Ζάιον είναι ο

πιο γενναίος άνθρωπος που έχω δει στη ζωή μου», είπε από την πλευρά του στον βρετανικό Guardian, ο δρ Σκοτ Λι-

βάιν, επικεφαλής της χειρουργικής ομάδας που έκανε την μεταμόσχευση.

SPARSH SHAH: 

ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΜΕ

ΑΤΕΛΗ ΟΣΤΕΟΓΕΝΕΣΗ
Είναι μόλις 13 χρόνων και αφή-
νει ήδη το δικό του σημάδι σε αυτό
τον κόσμο. Ο Sparsh Shah γεννή-
θηκε με μια πολύ σπάνια ανίατη
ασθένεια που ονομάζεται ατελής
οστεογένεση. Τα οστά του σώμα-
τος είναι τόσο εύθραυστα που μπορεί να σπάνε συνεχώς και χωρίς
εμφανή αιτία. Ο Spash έχει ήδη 130 σπασμένα οστά στο σώμα του.
Αυτή τη στιγμή γυρίζει τον κόσμο “διδάσκοντας” πώς καταφέρνει να
κάνει τα όνειρα του πραγματικότητα και να πετυχαίνει σε ό,τι δημι-
ουργεί μέσω της μουσικής, που είναι η μεγάλη του αγάπη. Είναι ήδη
γνωστός για τις μοναδικές διασκευές δικής του έμπνευσης (Pur-
erhythm = Pure + Rhythm) στα τραγούδια του Eminem. Το πρώτο
τραγούδι που τον ενέπνευσε ήταν το «Not Afraid» (γιατί άραγε;!). Με
αυτό έκανε την πρώτη του μεγάλη επιτυχία και εκατομμύρια views
στα κοινωνικά δίκτυα σε όλο τον κόσμο. Σπουδάζει κλασική μουσική
και έχει μεγάλα όνειρα. Τραγουδάει μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους
και πολλές φορές μόνο για κοινωφελείς σκοπούς, βοηθώντας να
συγκεντρωθούν υπέρογκα ποσά! Μιλάει συνεχώς για ευγνωμοσύνη,
πίστη στις δυνάμεις μας και στη δυνατότητα να καταφέρνουμε τα
πάντα, αρκεί να στοχεύουμε ψηλά χωρίς φόβο! Θεωρεί ότι είναι πολύ
σημαντικό, όχι μόνο να πετυχαίνουμε πράγματα και στόχους, αλλά
να βοηθάμε τους άλλους και να τους δίνουμε κουράγιο…
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ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Έτοιμο προς χρήση είναι ένα σημαντικό έργο για τα άτομα με αναπηρία

στο δήμο Νέας Προποντίδας. Πρόκειται για την εφαρμογή συστήματος υπο-

δομής βασικού εξοπλισμού ΑΜΕΑ σε εννέα παραλίες του Δήμου. Ο εξοπλι-

σμός αποτελείται από αμφίβια τροχήλατα οχήματα και ειδικούς διαδρόμους

για πρόσβαση στο νερό ατόμων μειωμένης κινητικότητας, καθώς και τοπο-

θέτηση χημικών τουαλετών στα αντίστοιχα σημεία. Η τοποθέτηση των δια-

δρόμων και των αμαξιδίων είναι πλησίον του ναυαγοσώστη και οι παραλίες

στις οποίες έχει γίνει η τοποθέτηση είναι της Σαχάρας, της Ν.Καλλικράτειας,

των Μυκονιάτικων, του Αγ.Μάμα, της Ποτίδαιας, των Ν.Μουδανιών, της

ακτής Διονυσίου, των Φλογητών και των Ν.Πλαγίων. Τουαλέτες έχουν το-

ποθετηθεί σε 26 καίρια σημεία σε όλο το μήκος και πλάτος του Δήμου Νέας Προποντίδας, με σκοπό την εξυπηρέτηση

των πολιτών. Βασικό σημείο αποτελούν οι λαϊκές αγορές στις δύο μεγάλες δημοτικές ενότητες, όπου έχουν τοποθετηθεί

τουαλέτες, 4 στη Ν.Καλλικράτεια και 6 στη λαϊκή των Ν.Μουδανιών. Όλες οι τουαλέτες καθαρίζονται ανελλιπώς καθη-

μερινά. “Η πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στις παραλίες μας αποτελεί δικαίωμα αλλά και δείγμα πολιτισμού.

Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που κατορθώσαμε να δώσουμε στο Δήμο μας την ευκαιρία στα άτομα με αναπηρία να

απολαμβάνουν τις όμορφες παραλίες μας”, δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Ν.Προποντίδας, Εμμανουήλ Καρράς.

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ: ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ…
Κανένας σεβασμός στο συνάνθρωπο… Δυστυχώς έχουμε αναφερθεί ξανά σε

περίεργες θέσεις πάρκινγκ που επιλέγουν  ορισμένοι συμπολίτες μας όμως αυτή

τη φορά ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Αυτή την φορά κάποιος πάρκαρε στην

πλαϊνή πόρτα του δημαρχείου της Ναυπάκτου με αποτέλεσμα υπάλληλος που έχει

πρόβλημα αναπηρίας να μην μπορεί να περάσει. Το θέμα ανέδειξε στην σελίδα

του στο facebook ο σύλλογος Αλκυόνη τονίζοντας  κάτι που ξεχνούν ορισμένοι

«ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ». ΠΗΓΗ: NAFPAKtIANEWS.GR

ΒΟΛΟΣ ΡΑΜΠΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Μια από τις πρώτες παρεμβάσεις που προτίθεται να υλοποιήσει η νέα διοίκηση του

Εμπορικού Συλλόγου Βόλου, μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες συγκρότησης της σε

σώμα, θα είναι η τοποθέτηση ειδικών κατασκευών στις εισόδους εμπορικών καταστη-

μάτων για την απρόσκοπτη πρόσβαση των ατόμων με κινητικά προβλήματα. Αυτές οι

κατασκευές θα είναι ράμπες που θα αποσπώνται από τις εισόδους των μαγαζιών, τα

οποία θα τις τοποθετήσουν, ενώ στα ίδια καταστήματα θα υπάρχει ειδική σήμανση στις

προθήκες τους, έτσι ώστε να ενημερώνονται οι συνάνθρωποι μας με αναπηρίες για τις

εμπορικές επιχειρήσεις που έχουν την υποδομή να τους υποδεχτούν. ΠΗΓΗ: tRt

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Λίγο πριν την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης του περιφερειακού συμ-

βουλίου, παρουσιάστηκε ο ανελκυστήρας που τοποθετήθηκε στην αίθουσα,

προκειμένου να μπορεί να είναι προσβάσιμη από άτομα με αναπηρίες και κι-

νητικές δυσκολίες. Ήταν μια πρωτοβουλία του πρώην προέδρου , Γιώργου

Κωτσίδη. «Όπου δεν υπάρχει πρόσβαση και υπάρχει αποκλεισμός, περιορί-

ζεται η δημοκρατία. Σήμερα κάνουμε ένα άλμα στη δημοκρατία», τόνισε ο πε-

ριφερειάρχης, ζητώντας να «σπάσει η αναπηρία όπου υπάρχει» και με στόχο

να υπάρξει ανάπτυξη. Από την πλευρά του ο πρόεδρος του συλλόγου ατόμων

με αναπηρία Μιχάλης Μήγγος ευχαρίστησε την περιφερειακή αρχή, λέγοντας

ότι θα συνεχίζει να μιλάει για τα κακώς κείμενα, με στόχο να διορθωθούν, και να σταματήσει ο κοινωνικός αποκλει-

σμός των ατόμων με αναπηρία. Από την πλευρά του ο αντιπεριφερειάρχης Π. Πλακεντάς τόνισε πως το έργο θα

βοηθήσει τα άτομα με ειδικές ικανότητες να αποκτούν πρόσβαση στην αίθουσα της δημοκρατίας, του περιφερειακού

συμβουλίου. ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου Φώτης Κεχαγιάς είπε ότι το ασανσέρ αυτό ήταν μια υπο-

χρέωση της περιφερειακής αρχής που άργησε να γίνει, ενώ ο πρώην πρόεδρος κ. Κωτσίδης μίλησε με συγκίνηση,

λέγοντας πως είναι μια ξεχωριστή στιγμή, εκφράζοντας την ικανοποίησή του από το όλο εγχείρημα. Το έργο στοίχισε

21.000 ευρώ και πλέον δίνει πρόσβαση στις υπηρεσίες της Π.Ε. Κοζάνης. ΠΗΓΗ: PRLoGoS.GR
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Το Πρόβλημα Ναρκωτικά και το Ποιμαντικό Έργο της Εκκλησίας
Απόφοιτος του Τμήματος Ποιμαντικής και  Κοινωνικής Θεολογίας 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Παναγιώτης Μακρής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Μικρή και γενική περιγραφή των ναρκωτικών ουσιών
Ο όρος ναρκωτικά πιστεύεται ότι προτάθηκε από το Γαληνό για να περι-

γράψει δραστικές ουσίες οι οποίες μουδιάζουν ή νεκρώνουν, προκαλώντας

απώλεια των αισθήσεων ή παράλυση. Στη φαρμακολογία ο όρος ναρκωτικά

χρησιμοποιείται για ένα σύνολο φαρμάκων-ουσιών τα οποία δημιουργούν πλη-

θώρα αντιδράσεων και αποτελεσμάτων στο κεντρικό νευρικό σύστημα (Κ.Ν.Σ).

Ο όρος αυτός είναι γενικός και κλίνει μέσα του πολλές κατηγορίες φαρμάκων-

ναρκωτικών όπως: 1) τα κατασταλτικά του Κ.Ν.Σ 2) τα διεγερτικά του Κ.Ν.Σ ή

συμπαθητικομιμητικές ουσίες 3) τα παραισθησιογόνα και 4) τις εισπνεόμενες

πτητικές ουσίες ή διαλύτες. Αναπτύσσοντας τα προαναφερθέντα θα ήθελα να

τοποθετηθώ ως προς τα γενικά χαρακτηριστικά και τις παρενέργειές τους.

1) Κατασταλτικά του Κ.Ν.Σ: Σε αυτή τη κατηγορία τοποθετούνται όλες οι ουσίες που δρουν κατασταλτικά στο Κ.Ν.Σ.

Οι τρείς κυριότερες ουσίες που απαρτίζουν τη κατηγορία αυτή είναι τα βαρβιτουρικά, οι βενζοδιαζεπίνες και τα οπιούχα. -

1.α) Βαρβιτουρικά - Χαρακτηρίζονται έτσι όλες οι ουσίες οι οποίες προέρχονται από το βαρβιτουρικό οξύ, το οποίο όμως δεν

έχει καταπραϋντικές ιδιότητες. Οι ιδιότητές του απαντώνται στα παράγωγά του,  τα οποία χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες ανά-

λογα με τη ταχύτητα δράσεώς τους: τα ταχείας ή βραχείας δράσεως, τα μέσης και τα μακράς. Σε μία γενικότερη κατηγορία

ανήκουν τα υπνωτικά. Τα βαρβιτουρικά δεν καταστέλλουν τον πόνο. Όταν η χρήση τους γίνει σε μικρές δόσεις προκαλούν

ηρεμία χωρίς υπνηλία ενώ σε μεγάλες ποσότητες καταστέλλουν την αναπνοή και οδηγούν σε κωματώδη κατάσταση. Τα συμ-

πτώματα που παρουσιάζονται από τη χρήση των βαρβιτουρικών είναι η μείωση της σωματικής καθώς και της διανοητικής

ικανότητας, η δυσαρθρική ομιλία και η άμβλυνση των συναισθημάτων, του τρόπου εξωτερίκευσης και μια συναισθηματική

εξασθένιση που τον καθιστά ευάλωτο και πιθανότατα διαχειρίσιμο. Η ξαφνική διακοπή ή μείωση λήψεως της ουσίας προξενεί

συμπτώματα τα οποία φανερώνουν το ότι ο οργανισμός είναι άμεσα εξαρτώμενος από αυτά. - 1.β) Βενζοδιαζεπίνες - Είναι

τα λεγόμενα ηρεμιστικά και τα οποία είναι ελεγχόμενα από το νόμο διότι είναι εύκολο να γίνει κατάχρηση λόγο της σωματικής

και ψυχολογικής εξάρτηση που προκαλείται από τις ουσίες αυτές. Αρχικά χορηγούνταν ως φάρμακα για τη διευκόλυνση του

ύπνου και την διαχείριση του άγχους. Σε μικρές ή μέτριες δόσεις προκαλούν ηρεμία και εξαλείφουν το στρες και το άγχος

ενώ σε μεγάλες προξενούν υπνηλία, εξασθένηση της πνευματικής διαύγειας και μείωση των αντανακλαστικών. - 1.γ) Οπιούχα

ή Οπιοειδείς ουσίες. Ως οπιούχα ονομάζουμε τις ουσίες που η φαρμακολογική τους δράση είναι ταυτόσημη με εκείνη της

μορφίνης. Στην ομάδα αυτή ανήκουν τα αλκαλοειδή του οπίου, τα ημισυνθετικά και τα συνθετικά παράγωγα του οπίου.

2) Διεγερτικά του Κ.Ν.Σ ή Συμπαθητικομιμητικές ουσίες - Οι ουσίες της κατηγορίας αυτής δρουν διεγερτικά στο

Κ.Ν.Σ. Το γεγονός ότι κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα οδήγησε στην κατάχρησή τους. Και σε αυτή την ομάδα έχουμε τρείς βασικές

ουσίες οι ποίες είναι οι αμφεταμίνες, η κοκαΐνη και το κάτ (Khat). - 2.α) Αμφεταμίνες - Παρασκευάσθηκαν συνθετικά το 1887

και η εκτεταμένη χρήση τους έγινε σαράντα τρία χρόνια αργότερα το 1930 για θεραπευτικούς σκοπούς. Οι αμφεταμίνες χρη-

σιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια πολλών πολέμων προκειμένου να αυξηθεί το όριο απόδοσης τόσο των στρατιωτών όσο και

των ίδιων των ηγετών τους. Σαν ουσία φαίνεται να μιμείται τη κοκαΐνη και να ενεργοποιεί το Κ.Ν.Σ. Η συστηματική λήψη με-

γάλων δόσεων και ειδικά ενέσιμης μορφής προκαλεί σοβαρές ψυχολογικές διαταραχές όπως άγχος, το οποίο φτάνει έως και

την τοξική ψύχωση. Το σύνδρομο στερήσεως σπάνια καταλήγει να είναι θανατηφόρο και συνήθως υποχωρεί μετά από 4-5

ημέρες χωρίς κάποια θεραπεία. - 2.β) Κοκαΐνη - Προέρχεται από την επεξεργασία του φυτού κόκα (ErythroxylonCoca). Ανήκει

στις δημοφιλέστερες ουσίες που χρησιμοποιούν οι τοξικομανείς χωρίς όμως να φτάνει στα χέρια τους στη καθαρή της μορφή.

Συμπεριλαμβάνεται στα ισχυρά διεγερτικά του Κ.Ν.Σ, βραχείας δράσεως. Χρησιμοποιείται επίσης και ως τοπικό αναισθητικό

από την ιατρική χωρίς όμως να προκαλεί εθισμό. Δεν θα μπορούσαμε όμως να πούμε το ίδιο και για τη κοκαΐνη που διακινείται

στο παράνομο εμπόριο και η οποία φέρει το όνομα καθαρή βάση κοκαΐνης (FreeBase) ή κρακ (Crack). Κατατάσσεται στις

πιο γνωστές εθιστικές ουσίες και πέραν του εθισμού, δημιουργεί σοβαρές βλάβες στο νευρικό σύστημα, στη καρδία και τους

πνεύμονες. - 2.γ) Κατ (Khat) -  Είναι μια ουσία η οποία παράγεται από τα φύλλα του φυτού CathaEdulis. Όταν τα φύλλα ξε-

ραθούν η ουσία χάνεται, για αυτό το λόγο η κατάχρησή του δεν είναι συνηθισμένη παρά μόνο στις περιοχές που ακμάζει. Σε

περίπτωση όμως κατάχρησης προξενεί ψυχολογική εξάρτηση, ανορεξία και ελάττωση της αποδοτικότητας στην εργασία. 

3) Παραισθησιογόνα - Τα παραισθησιογόνα είναι μια κατηγορία ουσιών τα οποία όταν εισάγονται στον οργανισμό

εξακολουθούν να κρατούν τις πνευματικές λειτουργίες οι οποίες είναι υπεύθυνες για την αντίληψη, τη σκέψη και τα αισθή-

ματα σε υψηλά επίπεδα. Χρησιμοποιούνταν από τα αρχαία χρόνια από διάφορους πολιτισμούς σε θρησκευτικές και μη τε-

λετές. Δύο από αυτά είναι το LSD και το PCP. - 3.α) LSD - Το LSD ανακαλύφθηκε τυχαία το 1918 από την βιομηχανική

εταιρία φαρμάκων Sandoz στην Ελβετία. Είναι από τις ισχυρότερες ψυχοτρόπους ουσίες και είναι αρκετά επικίνδυνη για

τους χρήστες. Οι μορφές με τις οποίες διακινείται είναι σε σκόνη, χάπια, κάψουλες και διάλυμα. Δημιουργεί παραισθήσεις

χρωμάτων, αντικειμένων και χώρου. Όσον αφορά τα συναισθήματα, το LSD προκαλεί ευφορία ή κατάθλιψη και άγχος.

Έτσι έχουμε σαν αποτέλεσμα αυτοτραυματισμούς, ακόμα και αυτοκτονίες. - 3.β) PCP - Στην αρχή το PCP χρησιμοποιήθηκε

ως αναισθητικό όμως όταν αποκαλύφθηκε ότι δημιουργεί παραισθήσεις αποσύρθηκε και πέρασε στα χέρια των παράνομων

κυκλωμάτων. Είναι μια ουσία που δημιουργεί βίαιη συμπεριφορά στους χρήστες κάνοντάς τους να νιώθουν ευτυχείς, δυ-

νατοί καθώς και άτρωτοι. Επίσης εμφανίζει υπερδραστηριότητα και εγρήγορση. Παρόλα αυτά έχουμε τη καταθλιπτικού

τύπου δράση του PCP, η οποία είναι υπεύθυνη για την κατάθλιψη, τη δυσφορία, το άγχος και την επιθετικότητα.

4) Εισπνεόμενες Πτητικές ουσίες ή Διαλύτες - Αυτή η ομάδα αποτελεί ξεχωριστό κεφάλαιο ανάμεσα στις το-

ξικές ουσίες και οι οποίες μπαίνουν στον οργανισμό με την εισπνοή. Η δράση τους είναι συνήθως κατασταλτική και με-

ρικές φορές και διεγερτική. Προκαλούν καταστολή των κεντρικών λειτουργιών του σώματος όπως είναι η αναπνοή και

ο σφυγμός. Αν ληφθούν σε υπερβολική ποσότητα παρατηρείται μέθη, φωτοφοβία, ναυτία κ.α.



ΣΕΛΙΔΑ 8

“ΔΙΕΝEΡΓΕΙΑ mANtoux ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚoYΣ 

ΣΤΑΘΜΟYΣ ΤΟΥ Δ. ΦΥΛHΣ ΑΠo ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚo

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚo ΣΤΑΘΜo ΆΝΩ ΛΙΟΣIΩΝ”
Ο Εκπαιδευτικός Υγειονομικός Σταθμός ΕΕΣ Άνω Λιοσίων σε στενή συ-

νεργασία με το Δήμαρχο κύριο Χρήστο Παππού του Δήμου Φυλής, ο οποίος

υπάγεται στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.)

και στα πλαίσια προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής υγείας στην κοι-

νότητα, επισκέφθηκε με την επιστημονική ομάδα αποτελούμενη από τον παι-

δίατρο και τις νοσηλεύτριες-επισκέπτριες του ΕΥΣ ΕΕΣ Άνω Λιοσίων τους

παιδικούς σταθμούς του Δήμου Φυλής με σκοπό τη διενέργεια της δερμοαντίδρασης mantoux και τον έλεγχο των βι-

βλιαρίων υγείας των παιδιών για τυχόν ελλείψεις. Η Δράση αυτή πραγματοποιήθηκε μετά την άριστη συνεργασία με

τον πρόεδρο των παιδικών σταθμών Φυλής κο Σταματάκο και την άμεση ανταπόκριση και συμμετοχή από τους προ-

έδρους κο Καμαρινόπουλο και κο Κούρκουλο καθώς και της προϊσταμένης  κας  Σταματοπούλου επεκτείνεται σε

όλους τους παιδικούς σταθμούς των Άνω Λιοσίων και Ζεφυρίου. Η συγκεκριμένη έλαβε χώρα στους παρακάτω παι-

δικούς σταθμούς: “ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΙΠΠΟΤΕΣ - “Η ΛΙΜΝΗ ΤΩΝ ΚΥΚΝΩΝ” - “ΜΙΚΡΕΣ ΠΑΤΟΥΣΕΣ” - “Ολοκληρω-

μένη Φροντίδα” - “ΔΡΟΣΟΣΤΑΛΙΔΕΣ” - “ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ” - “ΟΝΕΙΡΟΚΗΠΟΣ” - “Η ΦΕΓΓΑΡΟΣΤΡΑΤΑ”.

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΕΛΕΙΠΕ!! 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ / ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΑΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Η Επιτροπή Προσβασιμότητας - που συστάθηκε από το

Πανευρωπαϊκό Σωματείο Αναπήρων και Ατόμων με Ειδικές

Ανάγκες «Συνεργασία- Δημιουργία» που έχει έδρα το Δήμο

Φυλής και παράρτημα στο Δήμο Ασπροπύργου και από το

Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Αττικής που έχει έδρα

το Δήμο Ελευσίνας, σε συνεργασία με εκπροσώπους του Συλ-

λόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και άλλους επιστήμονες -

επαναφέρει το μείζον ζήτημα της Προσβασιμότητας / Κινητι-

κότητας των ΑΜΕΑ στους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας

Δυτικής Αττικής και ζητά την ανάληψη δύο (2) συγκεκριμένων ενεργειών / δράσεων από την Περιφέρεια Αττικής για

την βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη αντιμετώπιση του προβλήματος, ως ακολούθως: Τρέχοντα έργα που εμπε-

ριέχουν στοιχεία προσβασιμότητας πολιτών Η πρώτη (βραχυπρόθεσμη) δράση αφορά σε όλα τα τρέχοντα έργα της

Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής που εμπεριέχουν στοιχεία κινητικότητας και προσβασιμότητας πολιτών (δηλ.

έργα διαμόρφωσης Δημοσίων / Κοινοχρήστων Χώρων, έργα οδοποιίας, κτιριακά έργα κλπ, αλλά όχι έργα ύδρευσης

, αποχέτευσης κλπ τα οποία δεν εμπεριέχουν στοιχεία κινητικότητας πολιτών). Το ζητούμενο είναι να εισαχθεί ένα

υποχρεωτικό διαδικαστικό βήμα τόσο στη φάση Μελέτης όσο και στη φάση Κατασκευής των έργων αυτών, κατά το

οποίο η Επιτροπή Προσβασιμότητας, μέλη της οποίας είναι ΑΜΕΑ και εξειδικευμένοι επιστήμονες, θα ελέγχει εμπει-

ρικά και επιστημονικά και θα εξασφαλίζει ότι τα προτεινόμενα δομικά στοιχεία του έργου επαρκούν σχεδιαστικά και

κατασκευαστικά έκαστο μεμονωμένα αλλά και στο σύνολό τους και εξασφαλίζουν την τελική, ουσιαστική λειτουργικό-

τητα και αποτελεσματικότητα του παραδιδομένου  έργου, σε επίπεδο κινητικότητας / προσβασιμότητας. Με αυτό τον

τρόπο οι πόροι που επενδύονται σε κάθε έργο θα είναι αποδοτικοί στην κοινωνία και ειδικότερα στα ΑΜΕΑ ενώ ταυ-

τόχρονα θα αποφεύγεται η σπατάλη / αστοχία επένδυσης πόρων που παρατηρείται ευρύτατα σήμερα σε έργα απο-

σπασματικά που π.χ. δεν συνθέτουν προσβάσιμους διάδρομους κίνησης αλλά ασύνδετες μεταξύ τους ράμπες σε

αδιάβατα πεζοδρόμια.  Εξασφάλιση Προσβασιμότητας στα Αστικά Κέντρα των Δήμων με τη διαδικασία Μελέτης Κα-

τασκευής Η δεύτερη (μεσοπρόθεσμη) δράση αφορά στην συστηματική εξασφάλιση προσβασιμότητας και βιώσιμης

αστικής κινητικότητας στο δημόσιο / κοινόχρηστο χώρο των αστικών κέντρων των πέντε Δήμων της Περιφερειακής

Ενότητας Δυτικής Αττικής, όπου έχουν την έδρα τους οι υπηρεσίες, τα καταστήματα και τα ιδρύματα προς και από τα

οποία κινούνται συνήθως οι πολίτες για τις καθημερινές τους εξυπηρετήσεις. Ζητούμε από την Περιφέρεια Αττικής

να αναλάβει το κόστος και να φέρει σε πέρας τη διαδικασία Μελέτης Κατασκευής για τους πέντε Δήμους της

Δυτικής Αττικής ήτοι: Δ. Ασπροπύργου, Δ. Ελευσίνας, Δ. Μάνδρας – Ειδυλλίας, Δ. Μεγαρέων, Δ. Φυλής. 


