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ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΝ ΤΑ 
ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Από Τρίμηνη έως και εξάμηνη παράταση

αναμένεται να δοθεί στην καθολική εφαρ-

μογή του πιλοτικού προγράμματος απονο-

μής προνοιακών επιδομάτων… Συν. σελ. 5.

ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΥΣΟΣΜΙΑ ΣΕ ΔΥΤΙΚΗ
ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ  

Σειρά άμεσων ενεργειών προκειμένου να επιτα-
χυνθεί η ταυτοποίηση της πηγής του προβλήμα-
τος δυσοσμίας που αντιμετωπίζει...Συν. σελ. 15

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ

ΤΑ ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Μεταξύ των κρατών με τις μεγαλύτε-

ρες ανισότητες ως προς την πρό-

σβαση στην εκπαίδευση των ατόμων

με περιορισμό ή αναπηρία (από 16 ετών και άνω) συγκαταλέγεται

η Ελλάδα, με το βαθμό εκπροσώπησής τους να μειώνεται σημαν-

τικά όσο αυξάνεται το επίπεδο της εκπαίδευσης… Συν. σελ. 9

ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ
ΟΔΟ ΑΝΕΡΓΟΙ ΚΑΙ ΑΜΕΑ

Σελ. 7

ΥΠΟ ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ
Η ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ
- ΈΛΕΓΧΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2050

H οικονομική εφημερίδα Handesblatt πα-
ρατηρεί ότι «όσο περνά ο χρόνος γίνεται όλο
και πια σαφές πως η ολοκλήρωση του προ-
γράμματος δεν σημαίνει και το τέλος των
όρων που θέτουν οι δανειστές… Συν. σελ. 13

ΣΚΟΠΙΑΝΟ: ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ
ΤΣΙΠΡΑΣ - ΖΑΕΦ. ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

Η ονομασία «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» φαίνε-

ται ότι είναι, σύμφωνα με ανεπίσημες διαρροές τόσο στην

Αθήνα όσο και στα Σκόπια, η συμβιβαστική λύση στην οποία

κατέληξαν ο Νίκος Κοτζιάς και ο Νίκολα Ντιμιτρόφ έπειτα από

την τελευταία συνάντησή τους στις Βρυξέλλες…Συν. σελ. 13 

ΣΧΕΔΟΝ ΟΙ ΜΙΣΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ
ΧΡΩΣΤΑΝΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ Η

ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ
Σχεδόν οι μισοί Έλληνες είχαν το 2016
ληξιπρόθεσμα χρέη στην εξυπηρέτηση του
στεγαστικού δανείου ή του ενοικίου τους,
στην πληρωμή λογαριασμών ΔΕΚΟ ή σε
αγορές με δόσεις, σύμφωνα με τα νεότερα
στοιχεία της Eurostat…Συν. σελ. 16

Α.Σ. ΠΟΛΙΣ ΑΙΓΑΛΕΩ - 
3Ο Aegean 7’s ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΡΑΓΚΜΠΥ
ΓΗΠΕΔΟ ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ - ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Σελ. 2



...Συνέχεια από το προηγούμενο
Ένα φορτίο γεμάτο λάθη, εγωισμούς και προβλήματα που αν το κουβαλάει

αυτός που του ανήκει μπορεί να το αντέξει περισσότερο απ’ αυτόν που του το

φόρτωσαν και είναι υποχρεωμένος να αντιμετωπίσει. Αυτός είναι ο κόσμος μας

σήμερα. Ο ένας φορτώνει στον άλλον τα προβλήματά του περιμένοντας λύσεις

από το πουθενά. Όμως για να φυτέψεις ένα φυτό, ρίχνεις πρώτα τον σπόρο, μετά

πρέπει να ποτίσεις, να καλλιεργήσεις και να ταλαιπωρηθείς για να φτάσεις στο

αποτέλεσμα. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και σε όλες τις υπόλοιπες ενέργειες ζωής

των φυτών, των ζώων, των ανθρώπων κτλ. Με τα σημερινά δεδομένα πιο αδύ-

ναμος κρίκος και πιο φιλάσθενος είναι ο άνθρωπος με τα προβλήματά του που

εκτός από το κακό που κάνει στον εαυτό του, επηρεάζει και όλο το υπόλοιπο σύ-

στημα. Αν όμως ρωτήσουμε χιλιάδες ανθρώπους να μας εξηγήσουν ποια είναι

τα προβλήματα, δε θα ξέρουν ούτε καν να μας απαντήσουν. Για τον πόνο, τρέ-

χουν όλοι στο γιατρό. Για το νόμο, τρέχουν όλοι στο δικηγόρο. Για την κατσαρόλα

τρέχουν όλοι στο μεροκάματο. Για τις πραγματικές ανάγκες που επηρεάζουν τα

πάντα, δεν είδα κανέναν να τρέχει, να σκέφτεται, ή να προτείνει κάτι καινούριο

που θα επιτρέπει στον ανθρώπινο οργανισμό να ζήσει ευτυχισμένος όπως τα

φυτά και τα ζώα που δεν μπορούν να δημιουργήσουν τα προβλήματα που δημι-

ούργησε ο άνθρωπος στον κόσμο μας σήμερα...       Συνέχεια στο επόμενο...

ΣΕΛΙΔΑ 2

Α.Σ. ΠΟΛΙΣ ΑΙΓΑΛΕΩ - Τμήμα Rugby - 
EGALEO CITY - 3Ο Aegean 7’s Cup

26 ΜΑΪΟΥ 2018 - ΓΗΠΕΔΟ ΑΚΡΑΤΗΤΟΥ - ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη στο γήπεδο του Ακράτητου στα Άνω

Λιόσια, το τουρνουά ράγκμπι «3ο Aegean 7’s Cup», που διοργάνωσε

ο Αθλητικός Σύλλογος Πόλις Αιγάλεω. Ακολουθεί η κατάταξη των νι-

κητών. Άντρες: 1) Attica Sprigboks RFC 2) Athens Spartans RFC 3)

Egaleo City RF - Γυναίκες: 1) Amazons TLV North 2) Patras Rugby

FC 3) Athens Spartans RFC 4) Amazons TLV South.





ΣΕΛΙΔΑ 4

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ – ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ
Από 3% ως και 10% οι αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις μετά την αλ-

λαγή στις κρατήσεις – Οι περισσότεροι συνταξιούχοι θα δουν αυξήσεις

από 10 ως 20 ευρώ τον μήνα – Τα αναδρομικά που προκύπτουν, ανάλογα

με τη σύνταξη και πότε θα τα πάρουν οι συνταξιούχοι. Οι κρατήσεις στις

επικουρικές συντάξεις αλλάζουν από αυτόν τον μήνα και περίπου 200.000

συνταξιούχοι θα δουν μικρές αυξήσεις. Στην πλειοψηφία τους, περίπου

150.000 άτομα θα δουν αυξήσεις 10 με 20 ευρώ το μήνα, ωστόσο θα

υπάρξουν και μεγαλύτερα ποσά, ανάλογα με το ύψος της επικουρικής.

ΈΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑ ΘΥΡΙΔΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟ 2018
Kατασχέσεις και δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχειών σε έξι στους δέκα

φορολογούμενους (59%) που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και στους

οποίους είναι δυνατό να επιβληθούν μέτρα είσπραξης σχεδιάζει για το τρέ-

χον έτος η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Για το 2018 οι κατασχέσεις

αναμένεται να επεκταθούν σε επιπλέον 150.000-200.000 οφειλέτες του ελ-

ληνικού Δημοσίου μέχρι το τέλος της χρονιάς καθώς στόχος της ΑΑΔΕ είναι

η μείωση του στοκ των ληξιπρόθεσμων οφειλών και την αύξηση των δημο-

σίων εσόδων. Στο πλαίσιο αυτό, η φορολογική διοίκηση διευρύνει τους

ελέγχους για όσους έχουν χρέη προς το ελληνικό Δημόσιο ενώ σχεδιάζονται

και ηλεκτρονικά συστήματα για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Το σύστημα θα έχει τις ακόλουθες

εφαρμογές: - Παρακολούθηση ταυτότητας οφειλέτη και οφειλών. - Παρακολούθηση και αυτοματοποίηση συμψηφι-

σμών. - Διαχείριση ηλεκτρονικών κοινοποιήσεων, ειδοποιήσεων και επιδόσεων. - Παρακολούθηση και αυτοματο-

ποίηση λήψης μέτρων είσπραξης. - Εφαρμογή ενημέρωσης των φορολογουμένων για θέματα οφειλών.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΙΛΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ
ΠΛΑΚΑΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΙΝΕΙ ΚΑΙ ΚΑΘΗΛΩΝΕΙ

Η πολλαπλή σκλήρυνση (Multi-

ple Sclerosis – MS) ή Σκλήρυνση

Κατά Πλάκας (ΣΚΠ) είναι μια κατά-

σταση που μπορεί να επηρεάσει

τον εγκέφαλο και το νωτιαίο μυελό.

Τα συμπτώματα της πάθησης μπο-

ρεί να είναι απρόβλεπτα και ίσως

μοιραία. Το καινούργιο ελληνικό

φιλμάκι για την Πολλαπλή Σκλήρυνση που συγκινεί και καθηλώνει.

Διαγιγνώσκεται συνήθως σε άτομα ηλικίας 20-40 ετών και επί της

ουσίας, αυτό που κάνει είναι να επιτίθεται στο κεντρικό νευρικό

σύστημα, δηλαδή στον εγκέφαλο, το νωτιαίο μυελό και τα οπτικά

νεύρα. 2.300.000 άνθρωποι παγκοσμίως, νοσούν από αυτή. Σε

σοβαρές περιπτώσεις ο ασθενής μπορεί να παραλύσει, να τυφλω-

θεί και να αισθανθεί μούδιασμα στα άκρα. Η Πολλαπλή Σκλή-

ρυνση είναι ανίατη αφού πρόκειται για αυτοάνοση κατάσταση, κάτι

που σημαίνει ότι το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται στο ίδιο το

σώμα. Οι ειδικοί δεν είναι σαφείς σχετικά με το τι προκαλεί το ανο-

σοποιητικό σύστημα να επιτεθεί στο σώμα. Το καινούργιο ελλη-

νικό φιλμάκι για την Πολλαπλή Σκλήρυνση που συγκινεί και

καθηλώνει. Ένα μικρό ντοκιμαντέρ για όσους εκτιμούν τη ζωή, δη-

μιουργήθηκε από τον σκηνοθέτη Χρήστο Μουστάκα, με πρωτα-

γωνίστρια τη Γιούλικα Σκαφιδά, και σε έκτακτη συμμετοχή τον

Jerome Kaluta. Στο συγκινητικό βίντεο των μόλις 15 περίπου λε-

πτών καταγράφεται η δύναμη της θέλησης αυτών των ανθρώπων. 

ΟΥΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΤΕΛΟΣ
Ένα νέο κύμα αποσυμφόρησης των εφοριών

και συγκεκριμένα των τμημάτων Μητρώου και

οχημάτων των φορολογούμενων ετοιμάζει η

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται

για πολύ συνηθισμένες συναλλαγές που αναγ-

κάζουν τους φορολογούμενους να πραγματο-

ποιούν άσκοπες επισκέψεις στις εφορίες.

Επισκέψεις οι οποίες κοστίζουν σε χρόνο και τα-

λαιπωρία στους φορολογούμενους και την ίδια

ώρα στερούν πολύτιμους ανθρώπινους πόρους

από τη φορολογική διοίκηση. Σύμφωνα με τον

σχεδιασμό της ΑΑΔΕ μέχρι το τέλος του έτους

δεν θα είναι υποχρεωτική η επίσκεψη των φο-

ρολογούμενων στην εφορία για τις εξής συναλ-

λαγές και γνωστοποιήσεις: έγγαμη σχέση,

σύναψη συμφώνου συμβίωσης διαζύγιο, διά-

σταση συζύγων, αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας,

αλλαγή αριθμού αστυνομικής ταυτότητας,

κλοπή οχήματος, καταστροφή οχήματος, από-

συρση οχήματος. Σημειώνεται ότι για τις παρα-

πάνω συναλλαγές που αφορούν στα οχήματα

έχει δημιουργηθεί τα τελευταία δυο χρόνια τερά-

στιο πρόβλημα κατά την προσπάθεια διασταυ-

ρώσεων για τον εντοπισμό ανασφάλιστων ΙΧ.



ΣΕΛΙΔΑ 5

ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΝ ΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Συν. από σελ.1… Το πιλοτικό πρόγραμμα, που έχει ξεκινήσει ήδη στην

Αττική, θέτει για πρώτη φορά σε εφαρμογή το πλήρως ψηφιοποιημένο

σύστημα του ηλεκτρονικού φακέλου αναπηρίας. Οσα άτομα με αναπηρία

υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτημα στο νέο σύστημα θα απαλλάσσονται

από το παράβολο των 46 ευρώ για εξέταση στις υγειονομικές επιτροπές

ΚΕΠΑ. Σύμφωνα με την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, την οποία

συμβουλεύεται το ΔΝΤ, έχει γίνει αρκετή δουλειά από τους αρμόδιους,

ωστόσο η έκθεση χαρακτηρίζει «προβληματική» την επιστημονική και

τεκμηριωμένη αποτίμηση του πιλοτικού προγράμματος έως τον Ιούλιο για την έναρξη της εφαρμογής του σε ολό-

κληρη τη χώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό μπορεί να γίνει έως τον Οκτώβριο και η καθολική εφαρμογή να

ξεκινήσει με την έλευση της νέας χρονιάς. Στόχος είναι οι ανάπηροι σταδιακά να λαμβάνουν πλέον από μια ενιαία

Αρχή τα επιδόματά τους, σε σταθερή ημερομηνία μέσω της δημιουργίας ηλεκτρονικού φακέλου αναπηρίας.

ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΤΗΣ ΚΩ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΦΕΡΟΝΤΑΙ ΝΑ ΒΙΑΖΑΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ 10 ΚΑΙ 15 ΕΤΩΝ, ΣΤΗ ΛΕΡΟ

Αποτροπιασμός στην κοινωνία της Λέρου μετά το άκουσμα της εί-

δησης ότι γονείς συνελήφθησαν από την Αστυνομία με την κατηγορία

ότι βίαζαν τα ανήλικα παιδιά τους, ηλικίας 10 και 15 ετών. Τα δύο με-

γαλύτερα παιδιά της οικογένειας, 25 και 20 ετών φαίνεται να ήταν και

αυτά θύματα των γονιών τους, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το πε-

ρίπου 20 ετών αγόρι φέρεται να είναι άτομο με ειδικές ανάγκες. Ο

57χρονος πατέρας ο οποίος εργάζεται στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο

του νησιού και η 47χρονη μητέρα συνελήφθησαν με την κατηγορία

της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Το έγκλημα ξεσκεπάστηκε

όταν το κορίτσι της οικογένειας μεταφέρθηκε με ακατάσχετη αιμορ-

ραγία στο νοσοκομείο της Λέρου και εξεταζόμενη από τον Παιδίατρο και Γυναικολόγο διαπιστώθηκε ότι είχε πέσει

θύμα βιασμού. Οι γονείς συνελήφθησαν, ενώ ο πατέρας, έπειτα από ολονύχτια ανάκριση, ομολόγησε. Ο 52χρονος

και η 47χρονη γυναίκα του, φέρονται όχι μόνο βίαζαν τα παιδιά τους, αλλά τα χτυπούσαν σχεδόν καθημερινά.

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΟ Κ.Ε.Α.

Το ελληνικό φόρουμ προσφύγων επισκέ-

φτηκε το Κ.Ε.Α. «Συνεργασία – Δημιουργία»

με σκοπό την έναρξη συνεργασιών για πολ-

λαπλές δραστηριότητες που θα προκύψουν

και από τις δύο πλευρές. Σύντομα θα λει-

τουργήσει στο Κέντρο μας μια νέα υπηρεσία

polyethnic με την ονομασία «Ράβε – Ξή-

λωνε» που θα μπορούν οι συμπολίτες μας

να φτιάχνουν ή και να επιδιορθώνουν τα

παλιά ή τα καινούρια ενδύματά τους. Δίπλα

ακριβώς από το ράβε - ξήλωνε, θα υπάρχει

και χώρος για το «ανταλλάξ» που θα μπορεί

ο καθένας να αφήνει ότι δεν χρειάζεται

όπως και να παίρνει ότι του χρειάζεται. Στα

δύσκολα χρόνια που ζούμε, η συνεργασία

είναι απαραίτητ προυπόθεση για να επιβιώ-

σει η οποιαδήποτε δράση. Εκτός τούτου,

όλοι αυτοί οι ξεριζωμένοι μετανάστες που

ζουν στη χώρα μας, ανήκουν στις ειδικές κα-

τηγορίες και έχουν τις ίδιες ανάγκες μ’ εμάς.

Βασιλική Νικοπούλου



Πρώτη συνεδρίαση ειδικής επιτροπής ΑμεΑ του Δήμου Λεμεσού - Εισηγήσεις για διορθωτικές παρεμβάσεις

για θέματα που αντιμετωπίζουν τα Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στην παραλιακή λεωφόρο, στην οδό Γλάδ-

στωνος, καθώς και στην περιοχή του Κάστρου, τέθηκαν στην πρώτη συνεδρία της ειδικής επιτροπής για θέ-

ματα ΑμεΑ, του Δήμου Λεμεσού. Συγκεκριμένα, έγιναν εισηγήσεις για επιτόπου επισκέψεις Δημοτικών Συμβούλων

και λειτουργών του Δήμου, ώστε να καταγραφούν τα προβλήματα και να υποβληθούν στην Επιτροπή Τροχαίας

και Κυκλοφοριακών Θεμάτων του Δήμου Λεμεσού για εξέταση. Τέθηκε, επίσης, η εισήγηση για υλοποίηση της υφι-

στάμενης μελέτης διαχείρισης προβλημάτων ΑμεΑ στην περιοχή του Κάστρου, με σκοπό να γίνουν διορθωτικές

επεμβάσεις στις υφιστάμενες υποδομές, ώστε να γίνουν πιο φιλικές για τα άτομα με κινητικά προβλήματα. 

ΣΕΛΙΔΑ 6

Αθλητισμός για ΑΜΕΑ στο πανεπιστημιακό γυμναστήριο Πατρών - Στο πρόγραμμα Erasmus sport Equal sport

for all συμμετέχει το τμήμα υγιεινής του Πανεπιστημίου της Πάτρας στο οποίο συμμετέχουν ΑΜΕΑ που προπο-

νούνται σε έξι αθλήματα. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 1,5 χρόνο και συμμετέχουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Μια ακόμη πρωτοπόρα δράση υλοποιείται από τον Δήμο Τρικκαίων, σε επίπεδο άμεσης χρήσης της τεχνο-

λογία από ΑμεΑ - Πρόκειται για το πρόγραμμα «Έκφραση Λόγου» που αποτελεί τον ειδικό τρόπο αντιμετώπισης

δυσκολιών στη γραφή, ανάγνωση και αποκωδικοποίηση συμβόλων, το οποίο παρουσιάστηκε από τον δημιουργό

του, Δημήτρη Χουλιαρό, ειδικό παιδαγωγό, πρώην διευθυντή ΚΕΔΔΔΥ Λάρισας στο Μουσείο Τσιτσάνη. Το πρόγραμμα

– που εκπονήθηκε στη διάρκεια του μεταπτυχιακού του δημιουργού του στο πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης – αποτε-

λείται από τρία υποπρογράμματα, βοηθά συμπολίτες με προβλήματα ανάγνωσης, κυρίως ΑμεΑ, σε θέματα δυσλεξίας,

δυσγραφίας, δυσαριθμησίας, κ.λπ. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Τρικκαίων έχεο ολοκληρώσει ήδη τη διαδικασία προ-

σαρμογής της επίσημης ιστοσελίδας του με βάση τις Κοινοτικές Οδηγίες, ώστε να είναι προσβάσιμη από τα ΑμεΑ.

Μια πρόσληψη για ΑμΕΑ στις Φυλακές Χίου - Ο Παγχιακός Σύλλογος ΑμεΑ ενημερώνει τα μέλη του άτομα

με αναπηρία, που είναι μόνιμοι κάτοικοι Χίου (εντοπιότητα) ότι εκδόθηκε η 6Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ

(ΦΕΚ 17/22.5.2018/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων ογδόντα οκτώ

(588) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη στε-

λέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.

Μεταξύ των 11 θέσεων που έχουν προκηρυχθεί για το  Κατάστημα Κράτησης Χίου περιλαμβάνεται και μία θέση

ΔΕ Φύλαξης για άτομο με ποσοστό αναπηρίας 50% και πάνω. Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυ-

πωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης λήγει με την πάροδο της 2ας Ιουλίου 2018, ημέρας Δευτέρας. 

Ξεκίνησε από το μεσημέρι της Παρασκευής 1/6, η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το Επίδομα Παιδιού

2018, μέσω της ειδικής πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνι-

κής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ). Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους είτε μέσω

της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr) είτε από την ιστοσελίδα της ΗΔΙΚΑ (www.idika.gr). Οι δικαιούχοι θα

μπορούν να εισέρχονται με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασής τους στο TAXISnet.

Νέο γύρο ανατροπών στην Παιδεία, με βουτιά στο... παρελθόν, ετοιμάζει ο Κ. Γαβρόγλου. Ουσιαστικά

επανέρχονται οι δέσμες που είχαν καθιερωθεί το 1983 και ίσχυσαν μέχρι και το 1999. Όπως αναφέρει το

σχέδιο του υπουργείου Παιδείας, θα δίνεται η δυνατότητα στους αποφοίτους των γενικών λυκείων να ει-

σαχθούν μόνο με το απολυτήριό τους σε κάποιες σχολές, περιορισμένης ζήτησης. Ουσιαστικά η απευθείας ει-

σαγωγή στο πανεπιστήμιο με μόνο κριτήριο τον βαθμό του απολυτηρίου θα γίνεται σε λίγες σχολές και κυρίως

σε σχολές με χαμηλή ζήτηση, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να σηκώσουν το βάρος των εισακτέων.

Εντός του Αυγούστου αναμένεται να εκδοθούν τα φετινά εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ. Ο φόρος θα

πρέπει να πληρωθεί σε τέσσερις μηνιαίες δόσεις, από τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο ενώ ανοικτό

είναι το ενδεχόμενο να δοθεί και φέτος μια ακόμη δόση έως τον Ιανουάριο 2019. Για τον υπολογισμό

του φετινού ΕΝΦΙΑ υπάρχει η μεγάλη εκκρεμότητα του καθορισμού των νέων αντικειμενικών αξιών στα

ακίνητα οι οποίες θα είναι ευθυγραμμισμένες, βάσει μνημονιακής δέσμευσης, με τις εμπορικές αξίες. Οι

νέες τιμές ζώνης αναμένεται να καθοριστούν με υπουργική απόφαση το αργότερο έως τις 20 Ιουνίου.

Σε εντατικούς μνημονιακούς ρυθμούς αναμένεται να εισέλθει το επόμενο διάστημα η Βουλή προκειμένου

να ψηφιστούν δεκάδες μέτρα που συνδέονται με την ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης. Σύμφωνα με

πληροφορίες στον κυβερνητικό προγραμματισμό περιλαμβάνεται η νομοθέτηση όλων των προαπαιτούμενων

εως το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου καθώς και η συμφωνία για την ονομασία των Σκοπίων εφόσον επιτευχθεί

συμφωνία. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα κατατεθούν στην Βουλή το Μεσοπρόθεσμο

Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2022, ρυθμίσεις για τον νόμο Κατσέλη, τον εξωδικαστικό συμβιβα-

σμό και το νέο πλαίσιο επιβολής ΕΝΦΙΑ ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει νομοσχέδιο για τις ανώνυμες εταιρείες. 



ΣΕΛΙΔΑ 7

ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ
ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΣΤΗ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

Όλοι μαζί μια μεγάλη αγκαλιά χωρίς διακρίσεις και προβλήματα της καθημερινό-

τητας. Τα μάτια όλων έλαμπαν από χαρά και κανείς δε μπορούσε να ξεχωρίσει ανά-

μεσά τους τον Δήμαρχο κ. Αριστείδη Βασιλόπουλο, τον Πρόεδρο των Ηπειρωτών

κ. Μάκη Κιάμο ή την Πρόεδρο των ΑμεΑ κ. Ρούλα Πατίλη. Ο Εκδότης της Φωνής

των ΑμεΑ κ. Γ. Ρεθυμιωτάκης κατενθουσιαμένος δήλωσε ότι «η φωνή της καρδιάς

όλων έγιναν τραγούδι, χορός και αγάπη γι’ αυτό και οι παρευρισκόμενοι ήταν τόσο

ικανοπποιημένοι και χαρούμενοι». Όλοι μαζί μίλησαν για το πώς η Φιλαδέλφεια θα

γίνει πιο φιλική και πιο προσβάσιμη για όλους και ιδιαίτερα για τις ευπαθείς κατη-

γορίες συμπολιτών μας. Εμείς, ευχόμαστε καλή επιτυχία σε ότι θα μπορούσε να ωφελήσει όχι μόνο τα άτομα με αναπηρία

αλλά και όλους τους πολίτες εξ ολοκλήρου κάνοντας προσβάσιμες και φιλικές τις διαδρομές στην όμορφη Φιλαδέλφεια. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΑΠΟ ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ
Στη δημιουργία επαγγελματικού Εργαστηρίου Εστίασης, στο οποίο οι καταρτιζόμενοι με σχετική

υποστήριξη λειτουργούν ως δομή τροφοδοσίας  για τις ανάγκες ολοκλήρου του Κέντρου, δυναμι-

κότητας ενενήντα ατόμων, συνέβαλε η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ, Εταιρία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού

Εφοπλισμού, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων

Με Ειδικές Ανάγκες (ΚΕΑ/ΑΜΕΑ), φορέα παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ένταξης ατόμων

με ελαφρά νοητική υστέρηση. Οι ενέργειες στήριξης και αρωγής στο ΚΕΑ/ΑΜΕΑ καταδεικνύουν για

άλλη μια φορά τη διαρκή προσφορά της ναυτιλιακής κοινότητας σε φορείς και δομές που περιθάλ-

πουν ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Η ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ ιδρύθηκε από μέλη της Ενώσεως Ελλή-

νων Εφοπλιστών και έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση κοινωφελών προγραμμάτων.

ΑΝΕΡΓΟΙ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ
Όλοι οι άνεργοι και τα ΑμεΑ θα διέρχονται χωρίς να πληρώνουν από τους σταθμούς διοδίων της

Εγνατίας οδού. Η σχετική πρόβλεψη θα περιλαμβάνεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού για την

παραχώρηση του αυτοκινητόδρομου, όπως έγινε γνωστό από πηγή του ΤΑΙΠΕΔ μετά την εφ’ όλης

της ύλης συνάντηση του προέδρου του Ταμείου, Αρη Ξενόφου, με το κλιμάκιο των θεσμών. Η διευ-

κρίνιση έχει μεγάλη σημασία μετά την τελευταία «επίθεση» του Χρήστου Σπίρτζη στο ΤΑΙΠΕΔ για

το μέλλον της Εγνατίας. Να σημειωθεί ότι η ευεργετική διάταξη ισχύει σήμερα, με απόφαση που

έχει υπογράψει πριν από ένα χρόνο ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αλλά είχε διορθωθεί

μετά από παρέμβαση του ΤΑΙΠΕΔ που είχε ζητήσει να ισχύσει ώς την ιδιωτικοποίηση της Εγνατίας.

80 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΑ
Με κοινή υπουργική απόφαση καθορίστηκε ο αριθμός των προσλήψεων που θα γίνουν

για την μεταφορά των μαθητών με αναπηρία με σχολικά λεωφορεία. Σύμφωνα με την

απόφαση ο αριθμός κατά κατηγορία εκπαίδευσης του προσωπικού με σχέση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απαιτείται για την κάλυψη των εποχικών αναγ-

κών μεταφοράς των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των Σχολι-

κών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) με ιδιοκτησιακό καθεστώς και

δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης σε σχολικά λεωφορεία ως ακολούθως και για τη διάρκεια

του σχολικού έτους από την 1/9/2018 μέχρι την 30/6/2019 δηλαδή για 10 μήνες: Τριάντα

εννέα (39) οδηγοί κατηγορίας ΔΕ. - Σαράντα ένας (41) συνοδοί κατηγορίας ΔΕ.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΠΟΛΥΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ
Τα εγκαίνια του Ειδικού Πολυαισθητηριακού Χώρου-«Σκοτεινό Δωμάτιο»

πραγματοποιήθηκαν στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών,

την Παρασκευή 25 Μαΐου. Η αίθουσα αποτελεί ευγενική χορηγία του Κοινωφε-

λούς Ιδρύματος Αλέξανδρου Ωνάση προς το Ειδικό Νηπιαγωγείο Τυφλών Καλ-

λιθέας και προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί από όλες τις υπηρεσίες που

στεγάζονται στο ΚΕΑΤ, το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλών Καλλιθέας, το Ειδικό

Νηπιαγωγείο Τυφλών Καλλιθέας, το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Τυφλοκωφών Καλλιθέας, το Κέντρο Δημιουργικής Απασχό-

λησης για Παιδιά με Αναπηρία Όρασης «Μπέττυ Λεωτσάκου», το Τμήμα Εκπαίδευσης και το Προνηπιακό Τμήμα του ΚΕΑΤ.

Πρόκειται για ένα επιπρόσθετο ποιοτικό εργαλείο εκπαίδευσης, χρήσιμο για πολλές ειδικότητες καθώς μπορεί να αξιοποι-

ηθεί από εργοθεραπευτές, εκπαιδευτές κινητικότητας και προσανατολισμού, ψυχολόγους και άλλους επαγγελματίες.
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ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΒΙΑ
Σύμφωνα με έρευνες στην Ευρώπη, στην Αυστραλία,

και τις ΗΠΑ διαπιστώνεται ότι περισσότερο από το 1/2 του

αριθμού των γυναικών με αναπηρία, έχουν υποστεί σω-

ματική κακοποίηση, σε σύγκριση με το 1/3 των γυναικών

που δεν έχουν αναπηρία. Οι γυναίκες και τα κορίτσια με

αναπηρία διατρέχουν συχνά μεγαλύτερο κίνδυνο βλάβης

ή κακοποίησης, παραμέλησης ή αμελούς μεταχείρισης και

εκμετάλλευσης. Συχνά είναι θύματα σεξουαλικής κακοποί-

ησης και βιώνουν την κοινωνική περιθωριοποίηση από

τους άνδρες. Επίσης, πολύ συχνά πέφτουν θύματα βίας

από ένα μέλος της οικογένειας ή από το ίδιο το άτομο που

τις φροντίζει και σπανίως προβαίνουν σε καταγγελία,

λόγω της εξάρτησης που έχουν από τον φροντιστή τους

και λόγω της μη οικονομικής τους ανεξαρτησίας. Σύμφωνα

δε με τις ίδιες έρευνες, οι Γυναίκες ΑμεΑ που διαβιώνουν

σε κλειστές ιδρυματικές δομές, φέρονται να είναι ιδιαίτερα

ευάλωτες στη βία και τη σεξουαλική κακοποίηση.

Η MICROSOFT ΚΑΘΙΣΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΑ ΒΙΝ-
ΤΕΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΕ ΠΑΙΚΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Η Microsoft και η Apple έχουν μεγάλα σχέδια για να βοηθή-

σουν τα άτομα με αναπηρία να διαμορφώσουν το τεχνολογικό

μέλλον και να το απολαύσουν καλύτερα. Η Microsoft εισάγει

ένα προσαρμοστικό χειριστήριο για την κονσόλα Xbox και τους

υπολογιστές της, το οποίο θα βοηθά τους παίκτες με αναπηρία

να παίζουν παιχνίδια. Και η Apple φέρνει το πρόγραμμα Every-

one Can Code σε σχολεία για ανθρώπους που είναι κωφοί ή

τυφλοί, ή αντιμετωπίζουν κάποιον άλλον περιορισμό προσβα-

σιμότητας. Το χειριστήριο της Microsoft, το οποίο θα κοστίζει

100 δολάρια όταν κυκλοφορήσει αργότερα φέτος, δεν διαθέτει

τα τυπικά κουμπιά A/B/Y/X, κουμπιά κατεύθυνσης, σκανδάλες,

κλπ. Αντίθετα, έχει δύο μεγάλα κουμπιά και έναν αριθμό θυρών

στο πίσω μέρος, επιτρέποντας στους παίκτες να προσαρμό-

σουν το χειριστήριο στις ατομικές ανάγκες τους. Τα κουμπιά

μπορούν να τοποθετηθούν σε αναπηρικό αμαξίδιο ή τραπέζι,

και τα μεγάλα μαύρα κουμπιά μπορούν να πατηθούν κι από το

πόδι του χρήστη. Η Apple, εντωμεταξύ, πρόκειται να παρου-

σιάσει δωρεάν μαθήματα για τυφλούς και κωφούς προγραμμα-

τιστές εφαρμογών αυτό το φθινόπωρο. Θα συνεργαστεί,

αρχικά, με οκτώ σχολεία για τυφλούς και κωφούς στην Καλι-

φόρνια, τη Νέα Υόρκη, το Ώστιν και άλλες τρεις τοποθεσίες. Η

εταιρεία φιλοξενεί επίσης εκδηλώσεις και συναντήσεις σχετικά

με την προσβασιμότητα για τους πελάτες της όλο τον μήνα.

ALEXIA SLOANE: ΤΥΦΛΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΑ..
Η Αλεξία Σλόαν (Alexia Sloane) ήταν μόλις δέκα ετών,

αλλά... προσλήφθηκε ως διερμηνέας στο Ευρωπαϊκό Κοι-

νοβούλιο στις Βρυξέλλες...Η Αλεξία εξαιρέθηκε από το

νόμο που απαγορεύει την εργασία στα παιδιά, γιατί μιλά

άπταιστα Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά, και Κινέζικα, τώρα

μαθαίνει γερμανικά και έκανε σπουδαία δουλειά ως διερ-

μηνέας. Η μικρούλα Αλεξία είναι τυφλή. Έχασε την όρασή

της στην ηλικία των δύο ετών, αφότου διαγνώστηκε όγκος

στον εγκέφαλο και υπέστη εξαντλητική χημειοθεραπεία.

Είναι τρίγλωσση από τη γέννησή της, αφού η μητέρα της,

η οποία είναι δασκάλα είναι κατά το ήμισυ Γαλλίδα και κατά

το ήμισυ Ισπανίδα, ενώ ο πατέρας της, Ρίτσαρντ, είναι Άγ-

γλος. Άρχισε να μιλάει και να επικοινωνεί και στις τρεις

γλώσσες πριν χάσει την όρασή της, αλλά και μετά προ-

σαρμόστηκε γρήγορα. Από την ηλικία των τεσσάρων ετών,

έμαθε ανάγνωση και γραφή με τη μέθοδο Braille. Όταν

ήταν έξι ετών, η Αλεξία πρόσθεσε τη γλώσσα Mandarin

στο... χαρτοφυλάκιό της. Σύντομα θα έχει και τα πτυχία

όλων των ξένων γλωσσών που γνωρίζει και τώρα μαθαίνει

και Γερμανικά σε σχολείο του Καίμπριτζ. Η μικρή Αλεξία

διδάσκει σε μας τους μεγαλύτερους την υπομονή, την επι-

μονή και πως όταν θέλεις να κάνεις κάτι πάντα βρίσκεται

ο τρόπος να γίνει αυτό που επιθυμείς πραγματικότητα!

ΠΑΛΕΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΙ
ΠΟΥ ΈΧΟΥΜΕ ΌΛΟΙ ΣΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ..

Σε όλη την παιδική της ηλικία, η Dana Anhalt γινόταν όλο και

πιο άρρωστη και στα 37 της είχε χάσει την ικανότητα να περ-

πατάει ή να χρησιμοποιεί τα χέρια της. Μερικές φορές, η καλλι-

τέχνιδα από το Huntington της Νέας Υόρκης είχε φτάσει να

ζυγίζει 31 κιλά, σύμφωνα με την σελίδα της στο GoFundMe.

«Πονούσα πάρα πολύ. Η λίστα με τα συμπτώματά μου ήταν τε-

ράστια. Ένιωθα όλα τα συστήματά μου να καταρρέουν.» Η An-

halt ζούσε σε ένα σπίτι

γεμάτο με μαύρη μούχλα.

Μαζί με άλλα χημικά στο

περιβάλλον της είχαν πυρο-

δοτήσει μία πολύ άσχημη

αντίδραση. Ειδικοί είδαν

πως είχε αρκετά γενετικά

ελαττώματα που απέτρε-

παν το σώμα της από το να

αναγνωρίσει τις ξένες ουσίες και έτσι είχε έντονες φλεγμονές και

πόνο. Στην περίπτωσή της, η ιατρική ομάδα την συμβούλεψε

να αλλάξει σπίτι και να αφήσει τα περισσότερα από τα υπάρ-

χοντά της πίσω. Παρά τις δυσκολίες, η Anhalt ελπίζει να βγει

κάτι θετικό από την ασθένειά της. Τώρα σκοπεύει να υποστηρί-

ζει άλλους ανθρώπους με πολύπλοκα ιατρικά προβλήματα.
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ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Συν. από σελ.1… σύμφωνα με στοιχεία του 2016. Τα παραπάνω συμπεραίνει έρευνα του Κέντρου

Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ, που εκπονήθηκε σε συνεργασία με το «Παρατηρη-

τήριο Θεμάτων Αναπηρίας» της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), με τίτλο:

«Βασικά μεγέθη Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης: Διακρίσεις και Ανισότητες στην Εκπαίδευση και

στην Εργασία». Συγκεκριμένα, τα ΑμεΑ παρουσιάζουν σημαντικά υψηλότερες πιθανότητες να στα-

ματήσουν τη φοίτησή τους στις χαμηλότερες βαθμίδες της εκπαίδευσης σε σχέση με τα άτομα χωρίς

αναπηρία, καταγράφοντας σημαντικά χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο και υψηλότερα ποσοστά πρό-

ωρης εγκατάλειψης της εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι το 2016, το 42,8%

των ατόμων στην Ελλάδα που είχαν ολοκληρώσει το πολύ έως και την κατώτερη δευτεροβάθμια εκ-

παίδευση, ήταν άτομα με αναπηρία (ή περιορισμό δραστηριότητας). Τα παραπάνω συσχετίζονται και

με τα ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το 2011, η συμμετοχή των

ΑμεΑ στην τυπική εκπαίδευση (15-64 ετών) ανερχόταν στο 1,4% (κατατάσσοντας την Ελλάδα στην

25η θέση μεταξύ 28 των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και στη μη τυπική εκπαίδευση στο 0,6% (22η θέση). Πα-

ράλληλα, το ποσοστό πρόωρης εγκατάλειψης από την εκπαίδευση ή κατάρτιση στα ΑμεΑ ανερχόταν στο 39,2% (6η υψηλότερη

θέση στην ΕΕ). Εξάλλου, η Ελλάδα κατέχει τον υψηλότερο δείκτη ανεργίας των ατόμων με περιορισμό/αναπηρία, ηλικίας 16-

64 ετών, σε ποσοστό που ανέρχεται στο 37,2% στην ΕΕ-28 και ταυτόχρονα τον δεύτερο χαμηλότερο δείκτη απασχόλησης

των ΑμεΑ, με ποσοστό 30,5% (στοιχεία 2011). Τέλος, από την έρευνα γίνεται φανερό ότι, με βάση τους «δείκτες φτώχειας ή

κοινωνικού αποκλεισμού», τα άτομα με αναπηρία ανήκουν σε μία πολύ ευάλωτη οικονομικά κατηγορία, αφού καταγράφονται

πολύ υψηλά ποσοστά κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού: Η Ελλάδα κατατάσσεται 2η στην ΕΕ-28, με τον δείκτη

φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού των ΑμεΑ (16-59 ετών) να φτάνει στο 51,9% και συγκαταλέγεται μαζί με άλλα 11 κράτη-

μέλη (Βουλγαρία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Μάλτα, Κροατία, Λετονία, Ισπανία, Κύπρος, Πορτογαλία και Ιταλία) στην

ομάδα των χωρών της ΕΕ με υψηλό δείκτη φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού και ταυτόχρονα χαμηλό ΑΕΠ ανά κάτοικο.

CAREER FAIR.4ALL: ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΟΝΤΑΣ ΑΤΟΜΑ
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Career Fair.4all, η Ημέρα Καριέρας για

άτομα με αναπηρία, που διοργάνωσε για 3η χρονιά η ethelon. Το Career

Fair.4all, η εκδήλωση θεσμός πλέον της ethelon, ολοκληρώθηκε για τρίτη

συνεχόμενη χρονιά φέρνοντας σε επαφή άτομα με αναπηρία με τον εται-

ρικό κόσμο με στόχο την προσφορά ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην

αγορά εργασίας. Η Ημέρα Καριέρας για Άτομα με Αναπηρία έλαβε χώρο

το Σάββατο 12 Μαΐου 2018 στο Σεράφειο του Δήμου Αθηναίων με την

υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση και της kariera.gr. Στο

χώρο ήταν παρούσες 21 εταιρείες, οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας  CVex-

perts και Career Sign για την ενδυνάμωση του βιογραφικού των υποψηφίων καθώς και ΜΚΟ που ασχολούνται με διάφορες

μορφές αναπηρίας για να συμβουλέψουν το κοινό. Το Career Fair.4all λειτούργησε ως σύνδεσμος μεταξύ του επαγγελματικού

χώρου και ατόμων με αναπηρία, μια μοναδική ευκαιρία και για τις δύο πλευρές: από τη μία άτομα με αναπηρία διεκδικούν

μια θέση εργασίας στην οποία μπορούν να αξιοποιήσουν τις δεξιότητες και τα ταλέντα τους, ενώ από την άλλη, οι εταιρείες

γνωρίζουν τις ανάγκες διαφόρων τύπων αναπηριών και επίδοξους εργαζόμενους που έχουν να τους προσφέρουν πολλά.

ΖΗΣΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ «DANCE FOR LIFE» ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΦΥΡΑ ΖΩΗΣ ΑΜΕΑ
Ο Εθελοντικός Πολυχώρος Παιδιών & Νέων με Αναπηρία της Γέφυρα Ζωής

διοργανώνει όπως κάθε χρόνο ένα Ζumbathon για την οικονομική ενίσχυση του

Πολυχώρου, instructors με τις σχολές τους απ’ όλη την Ελλάδα αλλά κι από

άλλα μέρη της Ευρώπης, ενώνονται για τον σκοπό αυτό, προσφέροντας στο

κοινό ένα μοναδικό θέαμα. Φέτος η Γέφυρα Ζωής κάνει την υπέρβαση και προ-

σκαλεί τον ιδρυτή της Zumba® Βeto Perez, που έρχεται για πρώτη φορά στην

Ελλάδα για ένα φαντασμαγορικό , μοναδικό Show , για καλό σκοπό !!! Ο Διά-

σημος Κολομβιανός χορογράφος και ιδρυτής του Zumba®Fitness θα ταξιδέψει

στην Αθήνα για να ηγηθεί της εκδήλωσης «Dance For Life»: του μεγαλύτερου

μαθήματος Zumba Master Class που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, στις

εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Ποδηλατοδρόμιου στο O.A.K.A., χιλιάδες χο-

ρευτές από την Ελλάδα και την Ευρώπη θα έχουν την ευκαιρία να παρασύρουν

σε λάτιν ρυθμούς χιλιάδες συμμετέχοντες σε ένα από τα φαντασμαγορικότερα χορευτικά show που θα έχουν πραγματοποιηθεί

ποτέ στην Ελλάδα! Μία από τις ειδικεύσεις που μπορεί να αποκτήσει ένας Zumba Instructor είναι και το Zumba Gold, μια

ειδική πιστοποίηση για να μπορεί να διδάξει σε άτομα με αναπηρία. Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της ενέργειας

αυτής, αναμφίβολα, είναι η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης απέναντι στην κοινωνική ένταξη των ατόμων με Αναπηρία. 
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ΙΚΑΡΙΑ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

Ο Δήμος Ικαρίας καταθέτει πρόταση για ένταξη σε πρό-

γραμμα χρηματοδότησης ώστε να δημιουργηθούν εγκα-

ταστάσεις σε 4 παραλίες του νησιού μας, οι οποίες θα

επιτρέπουν την ανεμπόδιστη πρόσβαση στη θάλασσα

συμπολιτών και επισκεπτών ΑΜΕΑ. Οι παραλίες που

προτείνονται είναι η Μεσακτή στην Β. Ικαρία, η παραλία

των Θερμών και οι παραλίες Καραβοστάμου και Ευδή-

λου. Από την αντιπολίτευση προτάθηκε και η παραλία

του Φάρου. Ο Δήμος Ικαρίας επίσης ανακοινώνει ότι θα

προσλάβει ένα άτομο ειδικότητας ναυαγοσώστη για την

παραλία της Μεσακτής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού

δικαίου για το χρονικό διάστημα των 3 μηνών.

ΚΡΗΤΗ: ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
ΤΟΥΡΙΣΤΑ ΑΜΕΑ ΠΟΥ ΑΡΡΩΣΤΗΣΕ

Σε σοβαρή καταγγελία προχώρησε πελάτης ΑμεΑ για ξενοδοχείο

στην περιοχή της Αμμουδάρας, στο Ηράκλειο Κρήτης. Πελάτης του

ξενοδοχείου που ήταν ΑμεΑ και κινείτο με αμαξίδιο, αντιμετώπισε

κάποιο πρόβλημα με την υγεία του. Από το ξενοδοχείο κλήθηκε

κατευθείαν μόνο ιδιωτικός

γιατρός ο οποίος, σύμφωνα

πάντα με την καταγγελία, ζή-

τησε για την επίσκεψη 250 €.

Στη συνέχεια, ακολουθώντας

οι υπεύθυνοι του ξενοδο-

χείου την ίδια τακτική, αντί να

εξασφαλίσουν τη μεταφορά

του ανθρώπου σε δημόσιο νοσοκομείο, κάλεσαν ασθενοφόρο ιδιω-

τικής πάλι κλινικής που ζητούσε 1.000€ ! Ο τουρίστας ακούγοντας

το υπερβολικό ποσό δεν δέχτηκε να πληρώσει και να μεταφερθεί

στην ιδιωτική κλινική. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα όσα καταγ-

γέλλονται, το ξενοδοχείο από την αρχή δεν έδωσε επιλογές στον

πελάτη του, δεν τον ενημέρωσε δηλαδή για τη δυνατότητα που είχε

να μεταφερθεί και να εξεταστεί σε δημόσιο νοσοκομείο. Αντίθετα

του παρουσίασε μόνο τη λύση του ιδιώτη γιατρού και της ιδιωτικής

κλινικής με το αντίστοιχο φυσικά υψηλότατο κόστος.

ΣΟΒΑΡΟ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ ΤΟ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΕ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗ

Μόνο στη Ρόδο, η στάθμη του νερού στο

φράγμα Γαδουρά είναι κάτω από το όριο επι-

φυλακής, εξαιτίας των λίγων βροχοπτώσεων

που έχουν παρατηρηθεί από την αρχή της

Άνοιξης. Σοβαρό κίνδυνο λειψυδρίας αναμέ-

νεται να αντιμετωπίσουν φέτος το καλοκαίρι

η Ρόδος όπως και άλλα νησιά στα Δωδεκά-

νησα όπως και περιοχές στη Κρήτη. Πτώση του υπόγειου υδροφόρου

ορίζοντα έως και 12 μέτρα παρατηρείται επίσης στον κάμπο της Μεσ-

σαράς στη Κρήτη ενώ από φέτος την Άνοιξη παρατηρούνται προβλή-

ματα υδροδότησης σε περιοχές του Ηρακλείου και των Χανίων.

ΠΑΝΕΛΛHΝΙΟ ΠΡΩΤAΘΛΗΜΑ ΚΟΛYΜΒΗΣΗΣ ΑΜΕΑ - OAKA - ΑΘΗΝΑ/19,20 ΜΑΪΟΥ
ΣΕΡΡΕΣ: Εννέα χρυσά, ένα ασημένιο και τρία χάλκινα μετάλλια με πέντε πανελλήνια

ρεκόρ ήταν ο απολογισμός της παρουσίας των αθλητών του τμήματος κολύμβησης του

Μ.Γ.Σ. Πανσερραϊκού-ΑμεΑ. Οι κολυμβητές και οι κολυμβήτριες του Μ.Γ.Σ. Πανσερραϊκού-

ΑμεΑ ήταν: η Σταυρούλα Σίσκου με 3  χρυσά μετάλλια και δύο Πανελλήνια ρεκόρ στα 50 και

100 μέτρα ελεύθερο, η Χαρίκλεια Σταγιοπούλου με 3  χρυσά και 2 χάλκινα μετάλλια, ο Στέλιος

Λιούλιος με  2  χρυσά, 1 ασημένιο και 1  χάλκινο μετάλλιο και ο Γιώργος Μαυροπετσάκης

με 3 χρυσά και τρία Πανελλήνια ρεκόρ στα 50 και 100 ελεύθερο και 50 μέτρα ύπτιο. 

ΈΒΡΟΣ: Συνολικά 39 μετάλλια και πιο

συγκεκριμένα, 29 χρυσά, 8 αργυρά και 2 χάλκινα, προστέθηκαν στις συνε-

χιζόμενες επιτυχίες των αθλητών του Αθλητικού Συλλόγου Ατόμων με Ανα-

πηρίες Έβρου «ΚΟΤΙΝΟΣ». Οι οκτώ αθλητές του Συλλόγου, κατέκτησαν

και ισάριθμα νέα πανελλήνια ρεκόρ, όπως και μεγάλο αριθμό ατομικών.

Αναλυτικά οι αθλητές που διαγωνίστηκαν : Αθανάσιος Ταλιαντζής, 5 χρυσά,

4 νέα πανελλήνια ρεκόρ, Μαρία Κυριακίδου, 6 χρυσά, 3 νέα πανελλήνια

ρεκόρ, Μαρίνα-Νικολέτα Λαζαρίδου, 6 χρυσά, 3 νέα πανελλήνια ρεκόρ,

Μαρία Ποτουρίδου, 5 χρυσά, 1 αργυρό, 2 νέα πανελλήνια ρεκόρ, Μαρία

Συναπίδου, 3 χρυσά, 1 αργυρό, 1 χάλκινο, 2 νέα πανελλήνια ρεκόρ, Ραφαήλ-Γαβριήλ Μαλαδάκης, 2 χρυσά, 3 αργυρά, Τηλέ-

μαχος Πανταζίδης, 1 χρυσό, 2 αργυρά, Νικόλαος Παπαδόπουλος, 1 χρυσό, 1 αργυρό και Δημήτρης Γκουτσίδης, 1 χάλκινο.

ΑΡΚΑΔΙΑ: ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ
ΕΤΡΕΞΑΝ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΟ ΤΥΡΟ |

ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το Tyros

Run 2018 George Marneris που διεξήχθει την

Κυριακή, 27 Μαΐου 2018. Η παραθαλάσσια κω-

μόπολη της Αρκαδίας, στην Νότια Κυνουρία, φι-

λοξένησε για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

περισσότερους από 450 αθλητές και συνοδούς

από την Ελλάδα και από το εξωτερικό και μαζί

με τους κατοίκους έδωσαν μία διαφορετική πνοή

στο γραφικό χωριό και στη γύρω περιοχή.
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ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ: «ΆΝΑΨΕ ΠΡΑΣΙΝΟ»
ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ

Ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίηση του, φθάνει το έργο «
Κατασκευή χώρων Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας φρον-
τίδας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και Στέγης Υποστηριζόμενης
Διαβίωσης Ατόμων με Νοητική υστέρηση», μετά την προκή-
ρυξη, από πλευράς του Δήμου Εορδαίας, Ανοιχτής Ηλεκτρο-
νικής διαδικασίας Επιλογής του Αναδόχου. Ο προϋπολογισμός
της σημαντικής αυτής κοινωνικής δομής,  ανέρχεται στα 3 εκα-
τομμύρια 200 χιλιάδες Ευρώ και χρηματοδοτείται από πιστώ-
σεις του Π ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς
πόρους. Θα στεγαστεί στο κτίριο του πρώην Γηροκομείου που
παραχώρησε η Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης – Πρεσπών και
Εορδαίας, κοντά στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας,
και θα φιλοξενεί 50 συνολικά άτομα με Ειδικές ανάγκες και
Νοητική υστέρηση. Οι προσφορές των ενδιαφερομένων θα
υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης
ptomitheus .gon. gr μέχρι την Παρασκευή 8 Ιουνίου.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ: ΜΗΝΥΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Μία πρωτότυπη ιδέα με φυλλάδια υλοποίησαν μαθητές και

δάσκαλοι του 6ου Δημοτικού Καλαμάτας για την ευαισθητο-

ποίηση των πολιτών όσον αφορά την προσβασιμότητα των

ΑΜΕΑ και τη μετακίνηση μέσα στην πόλη. Έναυσμα αυτής

της προσπάθειας αποτέλεσε μαθήτρια του σχολείου η οποία

αντιμετωπίζει κινητικές δυσκολίες. Έτσι, αφού έγινε συζή-

τηση μεταξύ μαθητών και δασκάλων αποφασίστηκε να

βγουν στην περιοχή της Ράχης και όχι μόνο - και να δουν

από κοντά τα προβλήματα που δημιουργούνται για τα άτομα

με αναπηρία. Οι συμμετέχοντες μάζεψαν φωτογραφίες δικές

τους και από το διαδίκτυο - από την Καλαμάτα και μόνο,

είδαν ποιες δυσκολίες υπάρχουν σχετικά με την προσβασι-

μότητα στη Ράχη (δρόμοι, πλατεία, πάρκο). Στη συνέχεια

πήραν μέρος στο πρόγραμμα "Μπες στη θέση μου", στο

οποίο οι μαθητές χρησιμοποίησαν οι ίδιοι αμαξίδια, που

τους τα παρείχε η Επιτροπή Εθελοντισμού Δήμου Καλαμά-

τας. Επίσης ενημερώθηκαν πάνω στο θέμα της τυφλότητας,

ενώ είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το σχολείο έχει και

Τμήμα Ενταξης Κωφών – Βαρηκόων. Τυπώθηκαν συνολικά

1.000 φυλλάδια ,τα οποία μοιράστηκαν από τους ίδιους τους

μαθητές προχτές. Τα παιδιά είχαν κοντά τους, τους Ευανθία

Μπουρνιά (μαθήτρια), Γιώργο Λαζαρίδη (Σύλλογος “Δια-

φορο-ζώ”) και Γιάννη Χαραλαμπόπουλο (Σωματείο Τυφλών).

Η διανομή έγινε σε διάφορους κεντρικούς δρόμους της

πόλης, σε καταστήματα, αλλά και ... σε αυτοκίνητα τα οποία

είχαν παρκάρει παράνομα πάνω σε θέσεις ΑΜΕΑ.ΚΑΛΥΦΘΗΚΕ Η ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ
ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΑΣΘ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ

Εγκρίθηκε δαπάνη, ύψους

2.143.727,00 ευρώ, σε βάρος

της πίστωσης του προϋπολο-

γισμού εξόδων του υπουρ-

γείου Εργασίας, Κοινωνικής

Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλ-

ληλεγγύης, Ε. Φ. 33-220 ΚΑΕ 9273, οικονομικού έτους 2018,

προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη ανεξόφλητων οφειλών

προς τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης

(ΟΑΣΘ) για την ελεύθερη μετακίνηση των ΑμεΑ έτους 2017,

μετά από σχετική απόφαση της υπουργού Εργασίας Έφης

Αχτσιόγλου, η οποία αναρτήθηκε στη «Διαύγεια».

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΧΟΡΟΥ ΑΜΕΑ
ΞΕΣΗΚΩΣΑΝ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Με μουσική, χορό και χαμόγελα γέμισε το απόγευμα της Παρασκευής 25

Μαΐου το κέντρο της Θεσσαλονίκης για το 8ο Αντάμωμα Πολιτιστικών Συλλόγων

Νομού Θεσσαλονίκης και ομάδων χορευτών ΑμεΑ. Την εκδήλωση άνοιξε η

Μπάντα του Τμήματος Μουσικής της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσα-

λονίκης, και την σκυτάλη πήραν, η χορευτική ομάδα «ΣΙΡΡΙΣ», Παράρτημα

(πρώην) ΚΑΑμεΑ Σερρών του Κ.Κ.Π.Κ.Μ., η χορευτική ομάδα «Dance end the

mind», ο Λαογραφικός Σύλλογος Κρητών Θεσσαλονίκης «Αγρίμια», η χορευτική

ομάδα «ΧΑΡΤΑΕΤΟΙ Ι ΚΑΙ ΙΙ», παράρτημα Αριστοτέλης του Κ.Κ.Π.Κ.Μ., χορευτικό τμήμα Συλλόγου ΑμεΑ «Φίλιππος», χο-

ρευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης «Ήπειρος», Κέντρο Ημερήσιας Απασχόλησης του Ι.Α.Α. και Κ.Κ.Π.Κ.Μ., και η «Ένωση

Ποντίων Ωραιοκάστρου και Φίλων. "Είναι σημαντικό για εμάς που γίνεται για δεύτερη φορά στο κέντρο της πόλης. Από εδώ

και πέρα τα παιδιά μας θα γίνονται κάθε χρόνο και καλύτεροι" τόνισε ο αντιπρόεδρος του Κ.Κ.Π.Κ.Μ., Μίλτος Οικονόμου. 
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ΣΤΟ «ΚΟΚΚΙΝΟ» ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Παραμένουν στο «κόκκινο» οι τιμές των υγρών καυσίμων με την αμόλυβδη σε κάποιες

περιοχές, όπως η Ικαρία και η Αμοργός ξεπερνά τα δύο ευρώ το λίτρο ενώ σε πολλές

περιοχές ιδιαίτερα στις Κυκλάδες η  βενζίνη είναι μία ανάσα από τα 2 ευρώ. Η έκρηξη

στις τιμές των καυσίμων έγινε κάτι παραπάνω από αισθητή στους καταναλωτές που επέ-

λεξαν να εκδράμουν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος ιδιαίτερα δε όσους βρέθηκαν σε

νησιά, όπως η Ανδρος, η Πάρος, η Μύκονος αλλά και η Σύρος όπου οι τιμές έχουν πάρει

«φωτιά». Ηδη ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Υγρών Καυ-

σίμων, Γιώργος Ασμάτογλου έχει προειδοποιήσει πως αν δεν μειώθούν οι εξοντωτικοί

φόροι στα καύσιμα τότε η τιμή τους θα φτάσει στα 2,5 ευρώ το λίτρο. Ωστόσο την ίδια ώρα ο υπουργός Περιβάλλοντος και

Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης έχει καταστήσει σαφές πως αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει, καθώς δεν μπορεί να μειωθεί ο Ει-

δικός Φόρος Κατανάλωσης. Η μέση τιμή πανελλαδικά στις 24 Μαίου, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων,

ήταν στα 1,645 ευρώ  το λίτρο η αμόλυβδη και στο 1,417 το ντίζελ κίνησης. Η εκτόξευση των τιμών οφείλεται στην άνοδο των

διεθνών τιμών των καυσίμων στην Ελλάδα όμως ο βασικός παράγοντας  των υψηλών τιμών,  έχει σχέση και με την υψηλή

φορολόγηση των καυσίμων(ΕΦΚ & ΦΠΑ), όταν π.χ. σε ένα λίτρο αμόλυβδης βενζίνης οι φόροι είναι περίπου 0,94 €.

ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΙΙ» 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Από τις 29 Μαϊου άνοιξε το «Εξοικονομώ κατ΄οίκον ΙΙ» για την  για την υποβολή

αίτησης χρηματοδότησης από τράπεζα για τις περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας,

Ιονίου, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης. Στην ηλε-

κτρονική πλατφόρμα, μπορούν όσοι έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα να επιλέ-

ξουν αν θα προχωρήσουν στη λήψη δανείου. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιλέξει

τη λήψη δανείου, θα ακολουθεί (εντός 30 ημερών) πιστοληπτικός έλεγχος από

την εμπλεκόμενη τράπεζα, ώστε (εντός 75 ημερών) να εγκριθεί το δάνειο. Αν όμως επιλέξει τη μη λήψη δανείου, η αίτηση θα

προωθείται προς οριστική υπαγωγή. Για την αποφυγή φόρτου στο πληροφοριακό σύστημα, ακολουθείται ο διαχωρισμός της

επικράτειας σε  ομάδες Περιφερειών, και η τμηματική ενεργοποίηση της συγκεκριμένης επιλογής, με το εξής πρόγραμμα: Περι-

φέρειες Δυτ. Μακεδονίας, Ιονίου, Στ. Ελλάδας, Πελοποννήσου, Β. Αιγαίου, Κρήτης, Περιφέρειες Αττικής, Ν. Αιγαίου. Διευκρινίζεται

ακόμη ότι: Το ποσό για την επιχορήγηση θα παραμένει δεσμευμένο μέχρι και 75 ημέρες από την ημερομηνία έναρξης υποβολής

αίτησης δανείου για την οικεία Περιφέρεια (σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα). Εντός του διαστήματος αυτού θα πρέπει να εγ-

κριθεί το δάνειο ή ο ενδιαφερόμενος να «θέσει» την αίτηση σε κατάσταση «προς υπαγωγή» χωρίς τη λήψη δανείου.

ΥΓΕΙΑ : ΠΡΩΤΙΑ-ΝΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ
Η Ελλάδα και οι άλλες χώρες της νότιας Ευρώπης (Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος, Μάλτα)

έχουν τα υψηλότερα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας στην Ευρώπη, καθώς περίπου

ένα στα πέντε παιδιά (ποσοστό 18% έως 21% ανάλογα με τη χώρα) είναι παχύσαρκο.

Αυτό προκύπτει από τα τελευταία στοιχεία για τα έτη 2015-2017 που παρουσίασε ο

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για

την Μελέτη της Παχυσαρκίας στη Βιέννη. Τα χαμηλότερα ποσοστά παιδικής παχυ-

σαρκίας, από 5% έως 9% του συνόλου των παιδιών, υπάρχουν σε Γαλλία, Νορβηγία,

Ιρλανδία, Λετονία και Δανία. Ο δρα Ζοάο Μπρέντα, επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Γρα-

φείου του ΠΟΥ για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των Μη Μεταδιδόμενων Ασθενειών,

δήλωσε ότι «σε χώρες όπως η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ελλάδα, παρόλο που τα ποσοστά είναι υψηλά, έχει

υπάρξει μια σημαντική μείωση, που οφείλεται στην πολύ σημαντική προσπάθεια, την οποία αυτές οι χώρες έχουν κάνει τα

τελευταία χρόνια για τον έλεγχο της παιδικής παχυσαρκίας». Στο ίδιο συνέδριο τονίσθηκε ότι υπέρβαροι και παχύσαρκοι κιν-

δυνεύουν περισσότερο με τουλάχιστον 12 διαφορετικούς καρκίνους, , πέντε περισσότερους από ό,τι πριν μια δεκαετία, σύμ-

φωνα με μια νέα έκθεση του Παγκόσμιου Ταμείου Έρευνας για τον Καρκίνο (WCRF), που δόθηκε στη δημοσιότητα.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2018: ΈΩΣ ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ
Έως τις 11 Ιουνίου μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους όσοι θέλουν να επιθυμούν

να συμμετάσχουν στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού και εκδρομών που εκπονούνται

φέτος μέσω του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας, αλλά και άλλων παροχών. Όπως ανακοί-

νωσε η διοίκηση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

(ΟΠΕΚΑ), ειδικά για το νέο παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα, που υλοποιείται για πρώτη

χρονιά φέτος, η υποβολή αιτήσεων γίνεται απευθείας στην ιστοσελίδα του Οργανισμού

(www.opeka.gr). Για το 2018 υλοποιούνται επτά προγράμματα, τα οποία είναι τα εξής: 1) Κοινωνικός τουρισμός 6ήμερων

διακοπών 2) Ιαματικός τουρισμός 3) Παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα 4) Τετραήμερες εκδρομές 5) Δωρεάν βιβλία 6) Δω-

ρεάν εισιτήρια θεάτρου 7) Χρηματικά βοηθήματα σε πολύτεκνες μητέρες συνταξιούχους ή ασφαλισμένες του ΕΦΚΑ-ΟΓΑ. 
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ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Η εικόνα του άντρα που είχε σκύψει στον κάδο απορριμ-

μάτων αναζητώντας λίγο φαγητό σόκαρε τους περαστικούς το

μεσημέρι της Παρασκευής δίπλα στον Πύργο Αθηνών. Οι ει-

κόνες είναι αδιάψευστος μάρτυρας της κατάστασης που υπάρ-

χει ακόμα στην Ελλάδα. Αν και τα τηλεοπτικά φώτα έχουν

σβήσει στις λαϊκές αγορές ,όπου μετά το 2010 η μάχη για μια

σακούλα οπωροκηπευτικά έκανε το γύρο του κόσμου, αμέ-

τρητες οικογένειες ζουν μέχρι σήμερα από τα συσσίτια.

ΥΠΟ ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ - ΈΛΕΓΧΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2050
Συν. από σελ. 1… Και μετά την εκπνοή του προγράμματος στήριξης η Αθήνα

θα παραμείνει σε καθεστώς εποπτείας, όπως προκύπτει από το κείμενο του

‘Συμπληρωματικού Μνημονίου‘ της Κομισιόν. Στις 40 σελίδες του κειμένου

αναφέρονται οι λεπτομέρειες των ελέγχων που θα κληθούν να διασφαλίσουν

ότι και μετά τις 20 Αυγούστου διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και δημοσιονο-

μική πειθαρχία θα συνεχιστούν. Ως προς τις περικοπές και τους στόχους του

προϋπολογισμού η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη δεσμευθεί. Το κείμενο της

Κομισιόν ωστόσο κάνει λόγο για τη δυνατότητα φορολογικών αυξήσεων ήδη

από την 1 Ιανουαρίου του 2019 σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο. Μια κακή

είδηση για τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος θέλει να νικήσει στις επόμενες βου-

λευτικές εκλογές». Την ίδια στιγμή, δεν αποκλείεται να προστεθούν και άλλοι όροι σε περίπτωση που ο Αλέξης Τσίπρας λάβει

την πολυπόθητη ελάφρυνση χρέους. Ούτως ή άλλως η Ελλάδα θα πρέπει να μάθει να ζει με τους τακτικούς ελέγχους των

δανειστών για πολλές ακόμα δεκαετίες. Μέχρι το τέλος του προγράμματος τον Αύγουστο η Ελλάδα θα έχει λάβει συνολικά

273 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τους κανόνες του ΕΜΣ μια χώρα θα βρίσκεται σε καθεστώς επιτήρησης μέχρι να αποπληρώσει

το 75% του χρέους της. Στην περίπτωση της Ελλάδα αυτό σημαίνει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν το νωρίτερο μέχρι το 2050».

ΣΚΟΠΙΑΝΟ: ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ
ΤΣΙΠΡΑΣ - ΖΑΕΦ. ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

Συν. από σελ. 1… Η εναλλακτική πρόταση φαίνεται ότι μάλλον είναι «Δημοκρατία

της Ανω Μακεδονίας», αλλά σε κάθε περίπτωση η σκοπιανή πλευρά φέρεται να έχει

δεχθεί, κατόπιν και πιέσεων ιδιαίτερα από την πλευρά του Βερολίνου, την εφαρμογή

της νέας ονομασίας τόσο για διεθνή όσο και για εσωτερική χρήση (erga omnes).

Ωστόσο, επισήμως, η Αθήνα αποφεύγει οποιοδήποτε σχόλιο για το περίγραμμα της

συμφωνίας ή οτιδήποτε άλλο. «Βόρεια Μακεδονία» είναι, σύμφωνα με μέσα ενημέ-

ρωσης των Σκοπίων, το όνομα που έχει συμφωνηθεί ανάμεσα στον έλληνα πρωθυ-

πουργό Αλέξη Τσίπρα και τον ομόλογό του της ΠΓΔΜ Ζόραν Ζάεφ. Δεν είναι, ωστόσο,

γνωστό αν θα υιοθετηθεί με τη σλάβικη εκδοχή Severna Makedonia ή στην αγγλική North Macedonia. Πληροφορίες αναφέ-

ρουν ότι η ιθαγένεια θα είναι Citizen of Northern Macedonian και η γλώσσα θα παραμείνει Μακεδονική (Makedoniski), χωρίς

να έχει διευκρινιστεί αν ο όρος θα παραμείνει αμετάφραστος. Στο σημείο αυτό υπάρχει ακόμη σκοτάδι. Κατά ορισμένες πλη-

ροφορίες, η Αθήνα εμφανίζεται να προσφέρει ένα περιθώριο 12 μηνών για την ολοκλήρωση της συνταγματικής αναθεώρησης.

Κλειδί θα είναι με ποιο τρόπο θα λάβει η Αθήνα τις απαραίτητες εγγυήσεις, αν π.χ. υπάρξει σχετική πρόβλεψη στο Κοινό

Ανακοινωθέν της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, καθώς όπου η διαδικασία κύρωσης της ένταξης μίας χώρας είναι σχετικά

σύντομη. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το φθινόπωρο, τον Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο, ο σχεδιασμός προβλέπει διεξαγωγή

δημοψηφίσματος στα Σκόπια όπου κυκλοφόρησε η φήμη ότι το δημοψήφισμα θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στις 8 Σε-

πτεμβρίου, ανήμερα της επετείου της κήρυξης της ανεξαρτησίας της χώρας από την πρώην ενωμένη Γιουγκοσλαβία.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ

Στη δημόσια διαβούλευση αναρτήθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο περιλαμβάνει διατάξεις για τη βελτίωση της θέσης των εργαζομένων και την

πληρέστερη προστασία των δικαιωμάτων τους. Με το σχέδιο νόμου εισάγονται ρυθμίσεις για την αποτελεσματικό-

τερη αντιμετώπιση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας και τίθενται για πρώτη φορά κανόνες στο καθεστώς

των εργολαβιών. Επίσης, επιλύονται ασφαλιστικά ζητήματα σε όφελος των ασφαλισμένων και γίνεται μία ολοκλη-

ρωμένη παρέμβαση υπέρ των ασυνόδευτων στη χώρα μας ανηλίκων- υπηκόων τρίτων χωρών. Οι άξονες που κι-

νείται το εν λόγω νομοσχέδιο είναι: Καταπολέμηση αδήλωτης εργασίας - Κανόνες στις εργολαβίες - Πρακτική

άσκηση και μαθητεία σε επιχειρήσεις - Ασφαλιστικά θέματα - Προστασία ασυνόδευτων ανηλίκων.



ΣΕΛΙΔΑ 14

ΜΑΘΗΜΑ ΖΩΗΣ: ΣΗΚΩΘΗΚΕ ΟΡΘΙΟ ΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΑΝ.
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Ένα ολόκληρο αμφιθέατρο, φοιτητές, συγγενείς, φίλοι και καθηγητές, σηκώ-

θηκε όρθιο και προσέφερε παρατεταμένο χειροκρότημα στον Νείλο Ψαθά, αρι-

στούχο απόφοιτο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών

Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που έλαβε χθες το πτυχίο του. Ο

27χρονος Λαρισαίος με εκ γενετής τετραπληγία, κατάφερε όχι μόνο να ολοκλη-

ρώσει τις σπουδές του και να πάρει το πτυχίο του, αλλά να βραβευτεί ως ο αρι-

στούχος του τμήματός του. Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στην ορκωμοσία

των αποφοίτων του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολο-

γιστών, χθες το πρωί, στο αμφιθέατρο του Τμήματος Χωροταξίας της Πολυτεχνι-

κής Σχολής. Ο 27χρονος νέος έδωσε μαθήματα ζωής και ενέπνευσε σε όλους

πολύτιμα μηνύματα για τη ζωή. Πάνω στο αναπηρικό του αμαξίδιο, με τους φύ-

λακες-αγγέλους του στο προσκέφαλό του, τη μητέρα του που του κρατούσε το μι-

κρόφωνο και τον πατέρα του που του κρατούσε το χαρτί με τον όρκο, ο Νείλος

Ψαθάς εκφώνησε τον όρκο της αποφοίτησής ως ο αριστούχος του τμήματός του.

Το αμφιθέατρο σείστηκε από το παρατεταμένο χειροκρότημα, τόσο όταν του απο-

νεμήθηκε το πτυχίο του, όσο και όταν ο κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής, Θανάσης Λουκάς, τον βράβευσε ως πρωτεύ-

σαντα απόφοιτο, με βαθμολογία 8,08. Ο Νείλος Ψαθάς ήταν αυτός που εκφώνησε τον όρκο της αποφοίτησης. Συγκλονισμένοι

γονείς φοιτητών έδιναν συγχαρητήρια ένας προς ένας στον αριστούχο απόφοιτο και την οικογένειά του με τη λήξη της τελετής

ορκωμοσίας, όπως επίσης οι συμφοιτητές του και οι καθηγητές του που βίωσαν από κοντά τον αγώνα του 27χρονου. Κατά

τα διάρκεια των σπουδών του, ο Νείλος Ψαθάς εργαζόταν ταυτόχροναείτε part time είτε full time από απόσταση σε εταιρεία

ως προγραμματιστής. Μάλιστα εξακολουθεί να εργάζεται, και όπως ανέφερε θα συνεχίσει πάνω στο αντικείμενό του. Ο ίδιος

θέλησε να μοιραστεί ένα πολύτιμο μάθημα ζωής: «Οπου υπάρχει ελπίδα υπάρχει και ζωή», είπε χαρακτηριστικά. 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΙΤΗΣ: «ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ»

Ένα ατύχημα του άλλαξε τη ζωή αλλά παράλληλα τον

έκανε πιο δυναμικό και έτοιμο για όλα...Ο λόγος για τον

Μιχάλη Σείτη. Πώς παρατηρεί ο ίδιος την κοινωνική συ-

νείδηση απέναντι στα άτομα με αναπηρία; «Οταν βλέ-

πεις κόσμο που συνεχίζει να παρκάρει σε θέσεις που

προορίζονται για άτομα με ειδικές ανάγκες, δεν υπάρχει

κοινωνική συνείδηση. Για να καταλάβεις, εγώ δεν παρ-

κάρω σε αυτές τις θέσεις, γιατί πιστεύω ότι δεν έχω τόση

ανάγκη για να παρκάρω σε αυτές τις θέσεις και βλέπεις

άλλους που πάνε πρώτοι πρώτοι. Είναι τραγικό» Εκμε-

ταλλεύεται τη δημοσιότητα που έχει χάρη στον αθλητι-

σμό αλλά και που απέκτησε από το «DWTS» ώστε να

προωθήσει τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία;

«Κάνω ό,τι μπορώ γενικά για να βοηθήσω. Με πρώτο

μέλημα μου, τα παιδάκια. Αλλά πιστεύω ότι αυτό είναι

κάτι που θα έπρεπε να το κάνουμε όλοι. Ανεξαρτήτως

κοινωνικής ομάδας ή δημοσιότητας. Για παράδειγμα,

όταν βλέπουμε ένα αμάξι να παρκάρει σε θέση που δεν

πρέπει να παρκάρει πρέπει να του το λέμε και όχι να κοι-

τάμε αλλού», λέει στο Tv Έθνος ο ίδιος.

Ο ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΕΙ
ΧΟΡΟ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ 
ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μια σχολή χορού για άτομα με αναπηρία και όχι μόνο. Εδώ γί-
νονται όλοι μια αγκαλιά. Στην σχολή dependance η Αννα Βαλάρη
παραδίδει μαθήματα χορού σε παιδιά με αναπηρίες. Αλλά όχι μόνο.
Με την βοήθεια του παραολυμπιονίκη της κολύμβησης Χρήστου
Ταμπαξή, μαθαίνει τους μαθητές της να χορεύουν μαζί με τα παιδιά
με ειδικές ανάγκες και να σέβονται έτσι την διαφορετικότητα..Μόλις
μπαίνεις στην σχολή, εντυπωσιάζεσαι. Δυνατή μουσική, νέα παιδιά
που χορεύουν δυναμικά και από την μισάνοιχτη πόρτα το βλέμμα
μαγνητίζει ένα αναπηρικό αμαξίδιο. Και όμως ο άνθρωπος αυτός,
αν και καθηλωμένος στο αμαξίδιο, είναι αυτός που ξεκινάει πρώτος
το χορό. Πρωταγωνιστής της βραδιάς λοιπόν, ένας πρωταγωνιστής
της ζωής. Ο παραολυμπιονίκης της κολύμβησης Χρήστος Ταμπα-
ξής που έχει δοξάσει την Ελλάδα αμέτρητες φορές και έχει συμμε-
τάσχει σε 6 Παραολυμπιάδες, φέροντας πίσω 2 χρυσά , 2 ασημένια
μετάλλια, αλλά και αρκετά παγκόσμια ρεκόρ, τον τελευταίο καιρό
παρακολουθεί μαθήματα χορού, λειτουργεί όμως με την παρουσία
του στο μάθημα ως «δάσκαλος» επιμονής, παραδίδοντας μαθή-
ματα...ζωής. «Ο χορός μου άρεσε από μικρός, μας λέει ο Χρήστος
Ταμπαξής. Όταν σταμάτησα τον πρωταθλητισμό, ήθελα να βρω
κάτι να κάνω. Τα τελευταία 2 χρόνια το χω ρίξει στο χορό, και περνώ
αρκετά από τα απογεύματα μου στη σχολή. Ραντεβού στο Θεατρο
Elyse στην παράσταση που ετοιμάζουμε».
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519 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΠΗΡΑΝ
"ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ" ΓΙΑ ΤΟ 2018

Βραβεύτηκαν επίσης 15 μαρίνες και 1 σκάφος αειφόρου

τουρισμού – Δεύτερη παγκοσμίως η Ελλάδα. Περισσότερες

από πέρυσι είναι οι ακτές που βραβεύτηκαν με «Γαλάζια

Σημαία» για το 2018. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα πα-

ραμένει στη 2η θέση στον κόσμο, ανάμεσα σε 47 χώρες,

ενώ η χώρα μας κατείχε το 12% των συνολικών βραβεύ-

σεων. Πρώτη στην Ελλάδα αναδείχθηκε φέτος, με 89 ση-

μαίες, η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής. Συνολικά, η

Διεθνής Επιτροπή βράβευσε φέτος 3.687 ακτές, 679 μαρί-

νες και 55 σκάφη αειφόρου τουρισμού σε όλο τον κόσμο.

Το Πρόγραμμα «Γαλάζια Σημαία» αποτελεί το πλέον ανα-

γνωρίσιμο και διαδεδομένο διεθνώς οικολογικό σύμβολο

ποιότητας στον κόσμο. Απονέμεται από το 1987, σε ακτές

και μαρίνες οι οποίες πληρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις

βράβευσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βράβευση

μίας ακτής με τη «Γαλάζια Σημαία», είναι η ποιότητα υδά-

των σε αυτήν να είναι «Εξαιρετική». Καμία άλλη διαβάθ-

μιση της ποιότητας, ακόμα και «Καλή», δεν είναι αποδεκτή

από το Πρόγραμμα. Η βράβευση έχει διάρκεια ενός έτους.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΜΟΝΑΔΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΉΠΕΙΡΟ

Έως το τέλος του καλοκαιριού αναμένεται να έχουν ολο-

κληρωθεί οι εργασίες για τη μονάδα διαχείρισης αποβλήτων

στην Ήπειρο η οποία θα λειτουργεί στο Ελευθεροχώρι του

δήμου Δωδώνης. Έως το τέλος του καλοκαιριού αναμένεται

να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες για τη μονάδα διαχείρισης

αποβλήτων στην Ήπειρο η οποία θα λειτουργεί στο Ελευθε-

ροχώρι του δήμου Δωδώνης. Η εγκατάσταση θα αποτελείται

από δύο εργοστάσια, το ένα διαχείρισης σύμμεικτων αποβλή-

των και το άλλο διαχείρισης οργανικών. Πρόκειται για Σύμ-

πραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα και το μεγαλύτερο μέρος

της χρηματοδότησης γίνεται μέσω ΕΣΠΑ. Στη μονάδα θα είναι

δυνατή η παραγωγή ενέργειας από τα σκουπίδια ενώ σε υγει-

ονομική ταφή θα καταλήγει μόλις το 32% των υπολειμμάτων. 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΑΚΟΥΛΑ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΟ
ΒΑΘΥΤΕΡΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ

Στο βαθύτερο σημείο των ωκεανών του πλανήτη μας, στην

Τάφρο των Μαριανών στον Ειρηνικό Ωκεανό, σε βάθος

10.898 μέτρων, οι επιστήμονες βρήκαν μια πλαστική σα-

κούλα. Από τα περίπου 3.500 ανθρωπογενή απορρίμματα

που βρέθηκαν στους βυθούς με τη βοήθεια υποθαλάσσιων

ρομποτικών οχημάτων, πάνω από το ένα τρίτο ήσαν μακρο-

πλαστικά, δηλαδή ορατά κομμάτια πλαστικού μεγαλύτερα

των πέντε χιλιοστών το καθένα. Περίπου το 90% από αυτά

προέρχονταν από πλαστικά μιας χρήσης. Οι ερευνητές της

ιαπωνικής επιστημονικής υπηρεσίας JAMSTEC (Japan

Agency for Marine-Earth Science and Technology), που έκα-

ναν τη σχετική δημοσίευση στο περιβαλλοντικό περιοδικό

«Marine Policy», ανέφεραν, όπως αναμεταδίδει το Αθηναϊκό

Πρακτορείο Ειδήσεων, ότι τα πλαστικά μιας χρήσης είναι

πανταχού παρόντα σε βάθη άνω των 6.000 μέτρων.

ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΣΟΣΜΙΑ ΣΕ
ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Συν. από σελ. 1... περιοδικά η περιοχή του Πειραιά, ιδιαίτερα

ο Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας, και η Δυτική Αττική και

να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας

υγείας αποφασίστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε

στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, υπό τον Αν.

ΥΠΕΝ, Σωκράτη Φάμελλο. Αποφασίστηκε η άμεση κατάρτιση,

σχεδίου διενέργειας μετρήσεων ειδικών ατμοσφαιρικών

ρύπων στην περιοχή

σε συνδυασμό με

κατάλληλη μεθοδο-

λογία επεξεργασίας

τους, προκειμένου

να καταστεί δυνατή

η ταυτοποίηση της

πηγής δυσοσμίας. Η

κατάρτιση του στρα-

τηγικού σχεδίου θα συντονιστεί από την Ειδική Γραμματεία

Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών με τη συμβολή της

ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας, των αρμόδιων

υπηρεσιών του ΥΠΕΝ και των δύο βαθμών Αυτοδιοίκησης.

Το σχέδιο θα περιλαμβάνει προγραμματισμό μετρήσεων

διασφαλίζοντας κατάλληλη περιοδικότητα και χωρική κατα-

νομή, και δίνοντας έμφαση στις περιοχές όπου υπάρχουν

επαναλαμβανόμενα περιστατικά δυσοσμίας και όχλησης

πολιτών. Στο σχέδιο θα περιλαμβάνεται και προμήθεια κα-

τάλληλου εξοπλισμού για τη δειγματοληψία και την επεξερ-

γασία των δειγμάτων. Το σχέδιο αυτό θα λάβει τη μορφή

προγραμματικής σύμβασης, η οποία θα συγχρηματοδοτηθεί

από την Περιφέρεια Αττικής και το Πράσινο Ταμείο. 
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ΣΧΕΔΟΝ ΟΙ ΜΙΣΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΧΡΩΣΤΑΝΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ Η ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ
Συν. από σελ. 1… Η Ελλάδα είχε μακράν το υψηλότερο ποσοστό οφειλετών

ανάμεσα στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους πολίτες που είχαν

ληξιπρόθεσμες οφειλές να ανέρχονται στο 47,9% του πληθυσμού – τη στιγμή

που ο κοινοτικός μέσος όρος ήταν 10,4%. Το 2008, όταν ξέσπασε η οικονο-

μική κρίση, το ποσοστό των οφειλετών στην Ελλάδα ήταν περίπου στο μισό

και ανερχόταν στο 24,4%. Για το 2017, τα προσωρινά στοιχεία καταδεικνύουν

πως το ποσοστό των Ελλήνων οφειλετών έπεσε κατά τρεις μονάδες, στο

44,9%. Η Ελλάδα έχει μακράν το υψηλότερο ποσοστό οφειλετών και στην κα-

τηγορία των νοικοκυριών που βαρύνονται με ληξιπρόθεσμα χρέη στην κατοι-

κία. Συγκεκριμένα, το 15,3% των Ελλήνων είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές στο

στεγαστικό ή στο νοίκι τους, ποσοστό σχεδόν τριπλάσιο σε σχέση με το 5,5%

που είχε καταγραφεί το 2008. Την δεύτερη «κατέλαβε» η Κύπρος, όπου χρέη για την κατοικία είχε το 8,6% του πληθυσμού,

υπερδιπλάσιο συγκριτικά με το 3,4% που είχε διαπιστωθεί στην αρχή της κρίσης. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ήταν 3,5%

12 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΟΙ ΛΟΓΩ ΠΟΛΕΜΟΥ
Οι ένοπλες συρράξεις σε παγκόσμιο επίπεδο εξανάγκασαν την περασμένη χρο-

νιά να εγκαταλείψουν τις εστίες τους σχεδόν 12 εκατομμύρια ανθρώπους, έναν

αριθμό που ήταν ο υψηλότερος της τελευταίας δεκαετίας, αποκαλύπτει έκθεση του

Κέντρου Παρακολούθησης του Εσωτερικού Εκτοπισμού (IDMC), οργανισμού που

καταγράφει τις τάσεις του φαινομένου, η οποία δίνεται στη δημοσιότητα σήμερα. Συ-

νολικά, 11,8 εκατομμύρια άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους

και να μετακινηθούν εντός των συνόρων των χωρών τους το 2017, εξαιτίας των συρ-

ράξεων και της βίας -αριθμός σχεδόν διπλάσιος από τα 6,9 εκατ. ανθρώπους που

αναγκάστηκαν να κάνουν το ίδιο την αμέσως προηγούμενη χρονιά -σύμφωνα με την έκθεση του IDMC και του Νορβηγικού Συμ-

βουλίου για τους Πρόσφυγες (NRC). Αυτός «είναι ο υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί κατά τη διάρκεια της δεκαετίας»,

είπε σε δημοσιογράφους στη Γενεύη η Αλεξάντρα Μπίλακ, διευθύντρια του IDMC. Συνολικά, σε όλο τον κόσμο, περίπου 40 εκα-

τομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί μέσα στις χώρες τους εξαιτίας ένοπλων συρράξεων, τονίζει η έκθεση του Κέντρου.

ΟΗΕ: ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ, ΤΟ 68% ΤΩΝ ΑΝ-
ΘΡΩΠΩΝ ΘΑ ΖΕΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Μέχρι το 2050, σχεδόν επτά στους δέκα ανθρώπους, το 68% του συνολικού πλη-

θυσμού του πλανήτη, θα κατοικεί σε αστικά κέντρα, από 55% σήμερα, σύμφωνα με

μια μελέτη των Ηνωμένων Εθνών που δόθηκε στη δημοσιότητα στη Νέα Υόρκη και

προβλέπει ότι στο άμεσο μέλλον οι πόλεις θα γίνονται ολοένα και μεγαλύτερες. Σύμ-

φωνα με την πρόβλεψη, μέσα στα επόμενα χρόνια ο πληθυσμός των αστικών ζωνών

μπορεί να αυξηθεί κατά 2,5 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Το 90% αυτής της αύξησης αφορά πόλεις στην Ασία και την Αφρική,

αναφέρει η μελέτη που πραγματοποιήθηκε από μια υπηρεσία του ΟΗΕ που χειρίζεται τις οικονομικές και κοινωνικές υποθέ-

σεις. Η αύξηση του αστικού πληθυσμού θα επικεντρωθεί σε λίγες χώρες: η Ινδία, η Κίνα και η Νιγηρία από κοινού θα εκπρο-

σωπούν το 35% της αύξησης αυτής που θα παρατηρηθεί από φέτος μέχρι το 2050. Μέχρι τα μέσα του 21ου αιώνα, η Ινδία

θα αποκτήσει επιπλέον 416 εκατομμύρια αστούς, η Κίνα 255 εκατομμύρια και η Νιγηρία 189 εκατομμύρια. Ο πληθυσμός των

πόλεων, από 751 εκατομμύρια ανθρώπους το 1950 έφτασε φέτος τα 4,2 δισεκατομμύρια. Παρά το σχετικά χαμηλό ποσοστό

αστικοποίησης, η Ασία φιλοξενεί σήμερα το 54% των κατοίκων μεγάλων πόλεων και ακολουθούν η Ευρώπη και η Αφρική, με

ποσοστό 13% η καθεμία. Μέχρι το 2030 ο πλανήτης θα έχει 43 "γιγαντιαίες" πόλεις με πληθυσμό άνω των 10 εκατομμυρίων. 
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Η διαδικασία χρεοκοπίας της Τουρκίας έχει ήδη ξεκινήσει. Μετράει αντίστροφα λοιπόν ο

χρόνος για την Τουρκία, καθώς είναι ένα βήμα πριν την ολοκληρωτική οικονομική κατα-

στροφή. Από την μία ο οικονομικός Αρμαγεδδώνας και από την άλλη ο διπλωματικός πόλε-

μος που έχει ανοίξει με το Ισραήλ, συνθέτουν ένα σκηνικό απόλυτης κόλασης. O

οικονομολόγος Russel Napier θεωρεί ότι η διαδικασία χρεοκοπίας της Τουρκίας έχει ήδη ξε-

κινήσει, γράφει η εφημερίδα Neue Zurcher Zeitung. Οι διαβεβαιώσεις περί του πραγματισμού

του Ερντογαν στα οικονομικά ζητήματα έχουν αντικατασταθεί από φόβους ότι η εμμονή του στην ανάπτυξη καθηλώνει την οι-

κονομία. Ο Τούρκος πρόεδρος δεν υποχωρεί από την εφαρμογή λαϊκιστικών πολιτικών. Η τουρκική οικονομία αναπτύχθηκε

ταχύτερα της κινεζικής το 2017, παρά τις προειδοποιήσεις αναλυτών ότι οι ρυθμοί αυτοί δεν είναι ούτε υγιείς, ούτε βιώσιμοι.


