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ΚΑνενΑσ στο ΠεριθΩριο

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της δράσης κοινωνικής
αλληλεγγύης της ΝΔ «Κανένας στο Περιθώριο» στο Κέντρο Εργασίας Αναπήρων «Συνεργασία-Δημιουργία». Στην συνάντηση συμμετείχαν οι βουλευτές της ΝΔ κα Γεωργία Μαρτίνου και ο Αθανάσιος
Μπούρας, ο πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης ΝΔ και ο Αντιπρόεδρος της Νομαρχιακής οργάνωσης ΝΔ Δυτικής Αττικής... συν. σελ. 13

νεΑ ΔιΑρρΗΞΗ στο Κεντρο
εργΑσιΑσ ΑνΑΠΗρΩν
“συνεργΑσιΑ-ΔΗμιουργιΑ”

Ακόμη μία εβδομάδα ξεκίνησε δυσάρεστα για το Δ.Σ.
και τα μέλη του Κ.Ε.Α. αφού
ερχόμενοι στις εγκαταστάσεις
του Φορέα, βρήκαν και πάλι
σπασμένα παράθυρα και
πόρτες, κατεστραμμένα εργόχειρα των μελών, υλικά από
τα εργαστήρια να λείπουν
καθώς και δημιουργίες των
μελών όπως πίνακες ζωγραφικής και κουμπαράδες. Όσα δεν έχουν γίνει όλα
αυτά τα χρόνια λειτουργίας του Κ.Ε.Α, έγιναν μέσα
σε έναν μήνα. Η μόνη διαφορά από τις προηγούμενες διαρρήξεις είναι το γεγονός πως οι κακοποιοί
συν. σελ. 13
μας άφησαν την υπογραφή τους...

νομοσ γιΑ τΗ ΧρΗσΗ
ΠλΑστιΚου ΧρΗμΑτοσ

το πλαστικό χρήμα γίνεται
και επίσημα το νεό μέσο συναλλαγών για όλους τους Έλληνες πολίτες μετά
τον σχετικό νόμο που θα κατατεθεί στη Βουλή.
Μάλιστα, το υπουργείο Οικονομικών ορίζει πως
όλοι οι φορολογούμενοι για να τύχουν της έκπτωσης φόρου θα πρέπει να πληρώνουν μέσω κάρτας για το διάστημα από 1η Αυγούστου έως και
συν.σελ.2
τέλη Δεκεμβρίου 2016...

ΠεΖοΔρομιΑΚΗ.......................2
μΑσ ενΔιΑΦερουν.................4
εΠι του ΠιεστΗριου................5
FLASH NEWS............................6
ΑμεΑ ΑνΑ τον Κοσμο..........8
ελλΑΔΑ..............................10-11
Η σελιΔΑ του εΚΔοτΗ........13
τΑ νεΑ γιΑ το ΠεριβΑλλον..15

ΑρΑγε ΠΑρεΧει
ευΚΑιριεσ στΑ ΑμεΑ
Η ευρΩΠΗ;

Υπολογίζεται ότι πάνω από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι ζουν με μία
μορφή αναπηρίας ή το 15% περίπου
του παγκόσμιου πληθυσμού...συν. σελ. 4

ΠροσβΑσιμεσ ΠΑρΑλιεσ σε ΚρΗτΗ ΚΑι
ΚερΚυρΑ γιΑ τΑ ΑτομΑ με ΑνΑΠΗριΑ

Ένα μπράβο στην τ.Α. και στους
Δήμους σε Κρήτη και Κέρκυρα
που αναγνώρισαν τη σημασία της
προσβασιμότητας για τα Άτομα με
Αναπηρία και εξόπλισαν κατάλληλα μερικές από τις παραλίες των
νησιών καλώντας τα ... συν. σελ. 11

τι γινετΑι με τον ΚΑινουριο τροΠο
ΠλΗρΩμΗσ τΩν τελΩν ΚυΚλοΦοριΑσ

το υπουργείο οικονομικών αλλάζει όλα όσα ίσχυαν μέχρι
χθες σχετικά με τον τρόπο πληρωμής των τελών κυκλοφορίας
συν. σελ. 10
οχημάτων που είχαν τεθεί σε ακινησία και......

οι γερμανοί ξανάρχονται...

Η άλλοτε ενωμένη ευρώπη με τα κοινά ιδανικά και τους
στόχους μεταξύ των χωρών μελών αποτελεί ανάμνηση. Η οικονομική κρίση και η εφαρμογή πολιτικών λιτότητας, τα τρομοκρατικά χτυπήματα, το προσφυγικό ζήτημα, αναδεικνύουν
τα αδύναμα σημεία της Ε.Ε. και δημιουργούν ένα κλίμα σύγκρουσης και διάσπασης μεταξύ των χωρών που... συν. σελ. 7

@2016

συνέχεια από το προηγούμενο
....Ο καλός ο κόσμος που δεν έμαθε να νοιώθει, να κλαίει να πονάει, ή να καταλαβαίνει τον
πόνο και τα προβλήματα των συνανθρώπων του είναι αυτός που δεν έχει ανακαλύψει ούτε
πρόκειται ποτέ να ψάξει μέσα του για αληθινά ανθρώπινα συναισθήματα αφού ενδιαφέρεται
περισσότερο για την εξωτερική του εμφάνιση. Είναι τόσο πολύ ευάλωτη αυτή η ανθρώπινη
κατηγορία που αν χάσει αυτά που έχει δε μπορεί να κάνει τίποτα, ούτε καν να αντιδράσει και
τις περισσότερες φορές οδηγείται σε ακραίες καταστάσεις όπως αυτοκτονίες κλπ. Όλα αυτά
τα γεγονότα συμβαίνουν μόνο σε αυτές τις κατηγορίες των ανθρώπων που έζησαν στην
οφθαλμαπάτη και όχι στην πραγματικότητα γιατί οι απλοί άνθρωποι, που ξεκινάνε από το
τίποτα έχουν μάθει μόνο να δημιουργούν και να φτιάχνουν, μπορούν δηλαδή εν συγκρίσει
με τους άλλους που λάμπουν να είναι πιο δυνατοί, πιο αποτελεσματικοί αλλά και απαραίτητοι
στο κοινωνικό σύνολο που τους βλέπει και παραδειγματίζεται. Αγαπητέ αναγνώστη, δεν
ξέρω σε ποια κατηγορία ανήκεις ούτε αν συναντώνται οι σκέψεις μας σίγουρα όμως κάποια
στιγμή ο ένας χρειάζεται τον άλλον και όποιος είναι τυχερός και το καταλάβει πρώτος ας
βοηθήσει και τον επόμενο γιατί η ζωή συνεχίζεται με τα ίδια και τα ίδια συνέχεια δείχνοντάς
μας ότι πραγματικά έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον. Τι περισσότερες φορές οι ανάγκες μας
δεν είναι υλικές γιατί ο κόσμος έχει τόσα πολλά αγαθά που υπάρχει πάντα περίσσευμα, περίσσευμα που αν πέσει σε καλά χέρια λύνει προβλήματα διαφορετικά δημιουργεί λαμπερές
καταστάσεις που ο θεός ξέρει τι κρύβουν μέσα τους γιατί όπως ξέρουμε όλοι ό,τι λάμπει δεν
είναι χρυσό και όταν μετατρέπεται σε χρήμα είναι τόσο πολύ βρώμικο που αν κάποιος το
φάει σίγουρα θα πάθει δηλητηρίαση αλλά και αυτοί που το τρώνε με διαφορετικό άδικο τρόπο
κάτι παθαίνουν στο τέλος αλλά δεν το μαρτυράει κανείς. Γιατί άραγε;...... συνεχίζεται

νομοσ γιΑ τΗ ΧρΗσΗ ΠλΑστιΚου ΧρΗμΑτοσ

Η εφορία ανακοίνωσε πως για το πεντάμηνο αυτό
θα κάνει δεκτές μόνο τις αποδείξεις αυτές που γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο, δηλαδή με χρεωτικές ή πιστωτικές κάρτες. Επιπλέον,
μόνο για το έτος 2016 θα γίνουν
δεκτές για την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου οι αποδείξεις από
την πληρωμή με μετρητά. Ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος,
η εφορία θα περιμένει και ανάλογο ύψος αποδείξεων, γεγονός
το οποίο σημαίνει ότι για τις τέσσερις κατηγορίες αφορολόγητου
που ισχύουν μέχρι σήμερα, απαιτείται η κατοχή αποδείξεων που
να αντιστοιχούν στο 10% του εισοδήματος των φορολογουμένων.
Αντίστοιχα για τους φορολογούμενους που έχουν μεγαλύτερο εισόδημα των 9.545 ευρώ, το ποσοστό ελάχιστης δαπάνης με κάρτα
υπολογίζεται στο 15% του εισοδήματός τους, για όσους ξεπερνούν
τις 20.000 ευρώ το ύψος των αποδείξεων πρέπει να ισοδυναμεί
με το 20% του συνολικού εισοδήματος ενώ για όσους έχουν εισόδημα άνω των 40.000 ευρώ οι αποδείξεις μέσω κάρτας πρέπει να
αντιστοιχούν στο 30% του εισοδήματος. Το υπουργείο ανακοίνωσε
πως το μέτρο αυτό θα έχει πολλαπλά οφέλη για την οικονομία
αλλά και για την κοινωνία αφού θα υπάρχει έλεγχος των συναλλαγών και αναμένεται να μειωθεί σημαντικά το ποσοστό της φοροδιαφυγής. Επιπλέον, οι αρχές έχουν προβλέψει την ανταμοιβή σε
ετήσια βάση όσων χρησιμοποιούν κάρτες για τις συναλλαγές τους.
Η ανταμοιβή αυτή, μετά από κλήρωση, μπορεί να περιλαμβάνει
από ταξίδια, αυτοκίνητα έως και ακίνητα στους φορολογουμένους
που είναι συνεπείς με τη χρήση πλαστικού χρήματος.

συν. από σελ. 1...

σελιΔΑ 2

ΑρΑγε ΠΑρεΧει ευΚΑιριεσ στΑ
ΑμεΑ Η ευρΩΠΗ ;

Μία ουσιαστική έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αποτυπώνει τις πραγματικές ανάγκες και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα Άτομα με Αναπηρία. Άραγε υπάρχει
σωστός σχεδιασμός και πρόβλεψη ικανή να εξασφαλίζει την
αξιοπρεπή διαβίωση του μεγάλου αυτού αριθμού ανθρώπων; Ας
μην πάμε πολύ μακριά, ας δούμε την Ευρώπη, την κοιτίδα του
πολιτισμού και του πνεύματος, μια ήπειρος που μπορεί να φημίζεται για την προοδευτικότητά της όμως τα στοιχεία είναι απογοητευτικά με δεδομένο ότι ένας στους τέσσερις ευρωπαίους
πολίτες έχει ένα Άτομο με Αναπηρία στην οικογένειά του. Παρά
το γεγονός πως στις 15 Νοεμβρίου 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ενέκρινε στρατηγική για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης των Ατόμων με Αναπηρία,
οι ευρωπαϊκές χώρες δεν έχει δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις που θα εξασφαλίσουν την προσβασιμότητα των Ατόμων με Αναπηρία στην αγορά εργασίας, την εκπαίδευση, την
κοινωνία. Αναλυτικότερα, το 75% των ατόμων με σοβαρές αναπηρίες ζει στην ουσία αποκομμένο από το κοινωνικό σύστημα
εμφανίζοντας υψηλά ποσοστά ανεργίας και πενιχρό εισόδημα.
Οι ανεπαρκείς πολιτικές, οι πεποιθήσεις και οι προκαταλήψεις,
η έλλειψη παροχής υπηρεσιών, η έλλειψη προσβασιμότητας και
πόρων, αλλά και η χρονοβόρα διαδικασία πιστοποίησης του ποσοστού αναπηρίας αποτελούν τα βασικότερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ. Συνέπεια της ύπαρξης τέτοιων δυσκολιών
είναι η χαμηλή ποιότητα υγείας και παροχής υπηρεσιών, οι περιορισμοί στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην αγορά εργασίας, η αυξημένη ανεργία και η
δημιουργία ισχυρότερων δεσμών
εξάρτησης από τους άλλους γεγονός που σημαίνει μικρότερη συμμετοχή στο κοινωνικό σύνολο. Το
σύστημα βρίσκεται σε λάθος κατεύθυνση αφού δεν προσπαθεί να
καλλιεργήσει και να εξελίξει με
δράσεις και εκπαιδευτικές διαδικασίες τα χαρίσματα των Ατόμων με Αναπηρία, αλλά αντιθέτως λειτουργεί με τέτοιο τρόπο που προάγει και προβάλει την έλλειψη
ικανοτήτων. Ήρθε ο καιρός να καταλάβουν όλοι- πολιτικοί και
απλοί πολίτες- ότι πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές που θα στοχεύουν στην πραγματική βελτίωση της νοσοκομειακής περίθαλψης, των υπηρεσιών στήριξης και αποκατάστασης, στην
δημιουργία δομών που θα ανταποκρίνονται σε κάθε μορφής αναπηρία τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην αγορά εργασίας και
την ενίσχυση και εξέλιξη της προσβασιμότητας στα ΜΜΜ, στην
επικοινωνία και την πληροφόρηση, στην ψυχαγωγία και τη διασκέδαση. Είναι ΑΔιΑνοΗτο στην Ευρώπη του 2016, 1 στα 2
Άτομα με Αναπηρία να μην έχει συμμετάσχει ποτέ σε κάποια δραστηριότητα, πολιτιστική ή αθλητική και να μην έχει πάει ποτέ σε
θέατρο, κινηματογράφο, συναυλία ή βιβλιοθήκη. Η αλλαγή μπορεί
να ξεκινήσει από σένα και από εμένα, από τις τοπικές κοινωνίες
και να επεκταθεί παντού αρκεί να υπάρχει η θέληση και η πίστη
ότι όλοι μαζί μπορούμε να φτιάξουμε καλύτερες και πιο ποιοτικές
συνθήκες διαβίωσης για όλους ανεξαιρέτως χωρίς διακρίσεις,
χωρίς προκαταλήψεις,αλλά με αγάπη και θετικά συναισθήματα.

συν. από σελ. 1...

εμΠοΔιΑ στΗν υΠοβολΗ
ΦορολογιΚΗσ ΔΗλΩσΗσ τΩν
ΑτομΩν με ΑνΑΠΗριΑ

Πρόσφατα τέθηκε στη Βουλή
το ζήτημα των χρονοβόρων
διαδικασιών που είναι αναγκασμένα να ακολουθούν τα Άτομα
με Αναπηρία προκειμένου να
υποβάλουν την φορολογική
τους δήλωση. Για ακόμη μία χρονιά γίνεται αισθητή
η απουσία των κατάλληλων κρατικών μηχανισμών,
ικανών να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ΑμεΑ.
Τα γραφειοκρατικά εμπόδια, η έλλειψη επικοινωνίας
και ενημέρωσης των αρχείων στις δημόσιες υπηρεσίες σε συνδυασμό με τα κενά που παρουσιάζει η
φορολογική νομοθεσία επιβαρύνει την καθημερινότητα των ατόμων αυτών. Συγκεκριμένα, οι επαναλαμβανόμενες εξετάσεις και έλεγχοι από τις
επιτροπές ΚΕΠΑ προκειμένου να εκδοθούν νέες
αποφάσεις πιστοποίησης του ποσοστού αναπηρίας, αποτυπώνει την αναποτελεσματικότητα των
υπηρεσιών του κράτους να εξυπηρετήσουν τους
πολίτες. Παρά το γεγονός ότι τα άτομα μπορεί να
διαθέτουν πρόσφατες αποφάσεις ΚΕΠΑ, το κράτος
ζητά νέες με την δικαιολογία ότι δεν έχει ενημερωθεί
το σύστημα. Έχει όμως αναρωτηθεί το κράτος σε τι
διαδικασία υποβάλλει κάθε τόσο όλα αυτά τα άτομα,
το ψυχολογικό και το σωματικό κόστος ιδιαίτερα για
τα άτομα με βαριές μορφές αναπηρίας; Είναι εξοργιστικό, ιδιαίτερα αν σκεφτεί κανείς τι προσφέρει
αυτή η χώρα στα ΑμεΑ και τι δικαιολογητικά ζητά για
να τους δώσει λιγότερες και από τις βασικές παροχές που τους αναλογούν ενώ σε άλλες χώρες του
εξωτερικού θεωρούνται δεδομένες και αυτονόητες.

εΚΠτΩσεισ στΑ ΑμεΑ
ΑΠο τον οτε

Εκπτώσεις εξήγγειλε ο ΟΤΕ σε
ΑμεΑ για την χρήση/ κίνηση της
τηλεφωνικής τους σύνδεσης. Οι
εκπτώσεις αφορούν στην κίνηση
της κύριας τηλεφωνικής σύνδεσης αξίας 45,36 € το
μήνα, η οποία παρέχεται στους Τυφλούς, Κινητικά
Ανάπηρους και Νεφροπαθείς τελικού σταδίου. Επιπλέον, προβλέπεται έκπτωση αξίας 19,84 € επί της
συνολικής μηνιαίας χρονοχρέωσης, για χρήση υπηρεσιών μετάδοσης δεδομένων (internet-dial up συνδέσεις), η οποία παρέχεται σε τυφλούς, σε μερικώς
τυφλούς, κινητικά ανάπηρους και νεφροπαθείς τελικού σταδίου, με ποσοστό αναπηρίας άνω του
67%. Η δυνατότητα πραγματοποίησης ατελώς
μέχρι και 20 κλήσεων ανά μήνα στην υπηρεσία
πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου 11888 και
11822 και η δωρεάν χρήση της υπηρεσίας Φραγής
Εξερχομένων Κλήσεων, παρέχονται στους τυφλούς
και στα άτομα με σοβαρά προβλήματα όρασης που
έχουν πιστοποιημένα ποσοστό άνω του 67%.

σελιΔΑ 4

ερΧοντΑι ΠροσΩρινεσ συντΑΞεισ ΠεινΑσ!

Με τον πρόσφατο νόμο 4387/2016 (ΦΕΚ Α 85/12-5-2016) με τίτλο «Ενιαίο Σύστημα
Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθμιση Ασφαλιστικού-Συνταξιοδοτικού ΣυστήματοςΡυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιχνιδιών και άλλες διατάξεις» -και
ειδικότερα με το άρθρο 29 αυτού- επέρχονται τροποποιήσεις επί τα χείρω στο ισχύον
νομικό καθεστώς όσον αφορά την προσωρινή σύνταξη, αφού το ύψος της προσωρινής
σύνταξης διαφοροποιείται σε σχέση με το νομοθετικό πλαίσιο που είχε θεσπιστεί με
τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.3996/2011.Ως εκ τούτου, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 1 και 2 του ν.4387/2016, το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την καταβολή της προσωρινής
σύνταξης (που αφορά αιτήσεις συνταξιοδότησης που κρίνονται με τον νέο τρόπο υπολογισμού της σύνταξης) αποτελείται πλέον από το 50% του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών, επί των οποίων υπήρχε υποχρέωση καταβολής
εισφορών για κύρια σύνταξη κατά τους δώδεκα (12) μήνες ασφάλισης που προηγούνται του μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης. Έτσι προκύπτει μείωση του ποσού της προσωρινής σύνταξης κατά 30%!Ο ν.3996/2011
(άρθρο 38) προέβλεπε ότι το ύψος του ποσού της προσωρινής σύνταξης αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 80% της σύνταξης που προκύπτει από το χρόνο ασφάλισης και τις εισφορές ή τις αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη κατά περίπτωση για τον υπολογισμό της σύνταξης. Αναφορικά δε για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ισούταν με τις μεικτές
αποδοχές που έλαβε ο ασφαλισμένος το μήνα Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης ή, σε περίπτωση προγενέστερης διακοπής της ασφάλισής του, τον τελευταίο μήνα απασχόλησής του,
όπως οι αποδοχές αυτές προκύπτουν από τα προσκομιζόμενα ασφαλιστικά βιβλιάρια.Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, το ποσό της προσωρινής σύνταξης διαμορφώνεται κατ’αντιστοιχία με τα ποσοστά της παρ.
2 του άρθρου 27 του νόμου. Συνεπώς, σε συνταξιούχους με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως 79,99% (δεδομένου
ότι πρόκειται να λάβουν το 75% της εθνικής σύνταξης), αντίστοιχα θα χορηγείται το 75% της προσωρινής σύνταξης
που προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω. Σε συνταξιούχους με ποσοστό αναπηρίας από 50% έως και 69,99% (δεδομένου ότι πρόκειται να λάβουν το 50% της εθνικής σύνταξης), αντίστοιχα θα χορηγείται το 50% της προσωρινής
σύνταξης που προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω. Και όλα αυτά τη στιγμή που ο μέσος χρόνος απονομής σύνταξης
στο ΙΚΑ αγγίζει και ξεπερνά σε αρκετές περιπτώσεις (διαδοχική ασφάλιση) τα 2 χρόνια! Αλέξης Μητρόπουλος

ΠροτΑσΗ στουσ θεσμουσ γιΑ ΧΑλΑρΩσΗ τΩν CAPITAL CONTROLS

Πέρασε ένας χρόνος από τότε που επιβλήθηκαν τα capital controls στο τραπεζικό σύστημα της χώρας μας. Ο περασμένος Ιούλιος έχει χαραχθεί στις
μνήμες όλων μας για τις ατελείωτες ουρές έξω από τα ATM των τραπεζών,
την αναταραχή και το έντονο αίσθημα ανασφάλειας που προκλήθηκε σε εκατομμύρια Ελλήνων πολιτών. Σήμερα, το υπουργείο Οικονομικών υπέβαλε
την πρότασή στους θεσμούς για χαλάρωση των capital controls. Η πρόταση
στηρίζεται σε τέσσερα βασικά σημεία: την άρση της απαγόρευσης ανάληψης
μετρητών όταν προέρχονται από νέες καταθέσεις σε μετρητά, την πλήρη
άρση της απαγόρευσης πρόωρης αποπληρωμής δανείων, την αύξηση του
ποσοστού ανάληψης μετρητών από 10% σε 30% των ελεύθερων κεφαλαίων που προέρχονται από το εξωτερικό
και την δυνατότητα ανάληψης μετρητών έως 840 € ανά δύο εβδομάδες. Στους στόχους της κυβέρνησης περιλαμβάνονται η μείωση του χρόνου εκτέλεσης των εμβασμάτων στο εξωτερικό, καθώς και η αύξηση των συναλλαγών
μέσω πιστωτικής κάρτας στο εξωτερικό και σχεδόν άνοιγμα όλων των sites αγορών από το εξωτερικό. Ειδικότερα
οι τελευταίοι στόχοι που σχετίζονται με την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας και την ενδεχόμενη μείωση των
περιορισμών στις συναλλαγές θα αποτελέσουν ένα θετικό μήνυμα για τις αγορές στο εξωτερικό και θα τονώσουν
όσες ελληνικές βιομηχανίες και επιχειρήσεις που εξάγουν τα προϊόντα τους βρίσκονται ακόμα στη χώρα μας.

οι μισθοι στΗν ελλΑΔΑ θΑ μΠορουσΑν νΑ εινΑι υΨΗλοτεροι ΚΑτΑ 20%

Η πρόσφατη έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης έχει ως κεντρικό της θέμα την πορεία
της απασχόλησης στις χώρες της Ε.Ε. από την χρηματοπιστωτική κρίση του 2007 έως σήμερα. Η σύγκριση των επιπέδων της ανεργίας, του ύψους των μισθών, της πρόσβασης σε ανώτατη εκπαίδευση και γενικότερα της απασχόλησης
των περιόδων 2000-2007 και 2008-2015 εγείρει ανησυχίες για το μέλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας. Στους μεγάλους
χαμένους ανήκουν οι χώρες της Μεσογείου - με πρωταγωνίστρια την Ελλάδα- και της Βαλτικής που δραματικές μειώσεις σε μισθούς και θέσεις εργασίας. Ειδκότερα, το ζήτημα της μακροχρόνιας ανεργίας που όπως όλα δείχνουν αποτελεί τη νέα μάστιγα των χωρών, 1 στους τρεις ανθρώπους βρίσκεται εκτός της αγοράς εργασίας για 12 μήνες ή
περισσότερο, ποσοστό που αποτελεί αύξηση 54,6% σε σχέση με το 2007. Επιπλέον, εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του
2017, περίπου 29 εκατομμύρια άνθρωποι θα παραμείνουν εκτός της αγοράς εργασίας, δηλαδή περίπου 6,3 εκατομμύρια περισσότεροι απ' ότι πριν την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Ως προς τα ζητήματα της απασχόλησης και
του ύψους των μισθών, η Ελλάδα καταγράφει ραγδαία πτώση της τάξης του 20% σε μισθούς σε σχέση με ό,τι ίσχυε
το 2007 και θα χρειαστεί μεγαλύτερο χρόνο προσαρμογής για να καταφέρει να επιστρέψει στα προ κρίσης επίπεδα.
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1η εθελοντική Αιμοδοσία Αλεποχωρίου, την Κυριακή, 17 ιουλίου. Πρόκειτια για μία σημαντική δράση που
διοργανώνεται για πρώτη φορά στην περιοχή με στόχο την προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο. Η αιμοδοσία
θα διεξαχθεί στα γραφεία του Συλλόγου “Ενεργοί Πολίτες Αλεποχωρίου” από τις 9.30 έως και τη 13.00.
στιγμές χαλάρωσης και δροσιάς προσφέρει ο Δήμος Ασπροπύργου στους δημότες του. Ο δημοτικός Οργανισμός Άθλησης& Φροντίδας Νεολαίας και Τρίτης Ηλικίας διοργανώνει πρόγραμμα για θαλάσσια μπάνια για τα
μέλη του. Από τις 4 έως και τις 30 Ιουλίου οι δημότες θα μπορούν να απολαύσουν τα μπάνια τους στην παραλία
των Αγίων Θεοδώρων λίγο μετά την Κινέτα Μεγάρων. Η τιμή ανά άτομο σε ημερίσια βάση υπολογίζεται στα 3 ευρώ
ενώ η καταβολή του εισιτηρίου θα γίνεται ανά βδομάδα με κόστος 18 ευρώ. Για πληροφορίες καλέστε: 6974312726.

τη δυνατότητα δωρεάν εξετάσεων προσφέρουν τα πολυϊατρεία του Δήμου Πειραιώς σε δημότες που είναι
άποροι ή αντιμετωπίζουν οικονομική δυσπραγία και αδυνατούν να εξυπηρετηθούν από άλλους φορείς της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Γενικός χειρουργός, γυναικολόγος και φυσίατρος παρέχουν θα τις υπηρεσίες τους στο
κοινό τις εργάσιμες μέρες και ώρες . Για ραντεβού και περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 210-42 02
105. Νέο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης και κατάρτισης για 1400 άνεργους νέους ηλικίας 18-24 ετών στους τομείς
της εφοδιαστικής αλυσίδας και του εξαγωγικού εμπορίου.Το πρόγραμμα κατάρτισης έχει δυνολική διάρκεια 380 ώρες
εκ των οποίων οι120 αφορούν την θεωρητική κατάρτιση και οι υπόλοιπες 260 αφορούν την πρακτική κατάρτιση.
στις4 ιουλίου 2016 αναμένεται να εκδοθεί από την εετΑΑ η πρόσκληση για τους γονείς που επιθυμούν να
υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα δωρεάν φιλοξενίας παιδιών σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς
σταθμούς, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ. Την 1η Αυγούστου, θα γίνει γνωστό ποιοι γονείς είναι ωφελούμενοι του προγράμματος, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με αφορμή την
υπογραφή της κοινής απόφασης από τα συναρμόδια υπουργεία, με την οποία καθορίζεται η νέα διαδικασία εφαρμογής
του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής». Ο αριθμός των παιδιών που θα φιλοξενηθεί δωρεάν για την περίοδο 2016-2017,μέσω του νέου προγράμματος ΕΣΠΑ, υπολογόζεται στα 81.000 παιδιά.
ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τα στεγαστικά και επισκευαστικά δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, που έχουν χορηγηθεί σε 145.000 δημόσιους και δημοτικούς υπαλλήλους, αποφάσισε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Βασικό κριτήριο για τις νέες ρυθμίσεις δανείων αποτελεί η εξασφάλιση βιώσιμης
λύσης, δηλαδή το διαθέσιμο, μετά την πληρωμή της δόσης, εισόδημα να είναι ικανό για τη διαβίωση του δανειολήπτη,
λαμβανομένης υπόψη της οικογενειακής του κατάστασης.Για την επιλογή της κατάλληλης ρύθμισης θα ακολουθούνται
κατά σειρά οι εξής λύσεις:α) επιμήκυνση διάρκειας δανείου,β) μείωση επιτοκίου και γ) διαχωρισμός του δανείου.

Ημερίσια εκδρομή στην τήνο οργανώνει ο σύλλογος γυναικών μαγούλας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει
προσκύνημα στον Ιερό Ναό της Παναγίας της Τήνου, στον Ιερό Ναό της Αγίας Πελαγίας αλλά και μια σύντομη
ξενάγηση στο πανέμορφο νησί των Κυκλάδων. Για πληροφορίες καλέστε στο: 6948238211 & 6945088285.

Δίμηνη παράταση του προγράμματος ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 36 δόσεις, ως τις 30 Σεπτεμβρίου,
αποφάσισε σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ προκειμένου όπως αναφέρει να διευκολύνει τους ενδιαφερόμενους, καθώς αναμένεται αύξηση των αιτημάτων για διακανονισμό. Το πρόγραμμα προβλέπει μηδενική προκαταβολή
και καταβολή της πρώτης από τις 36 δόσεις με την έγκριση του διακανονισμού.Το ευνοϊκό πρόγραμμα ρυθμίσεων τέθηκε
σε ισχύ την 1η Απριλίου αρχικά για τέσσερις μήνες καθώς η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληγε στις 31 Ιουλίου αλλά
σήμερα παρατάθηκε για άλλους δύο.Υπενθυμίζεται ότι από 1ης Ιουλίου τέθηκε σε εφαρμογή έκπτωση 15% στα τιμολόγια
της ΔΕΗ για τους συνεπείς καταναλωτές, η οποία ισχύει για όσους ρυθμίσουν τις οφειλές τους και δείξουν συνέπεια.
το σύστημα “Talk and Play”, δηλαδή “μίλα και Παίξε”, υπόσχεται ένα καλύτερο επίπεδο διαβίωσης στα
Άτομα με Αναπηρία καθώς θα τους επιτρέπει να επικοινωνούν, να ακούν μουσική, να βλέπουν ταινίες και να
εξασκούνται. Πρόκειται για ένα εγχέιρημα που υποστηρίζεται από το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και μετά την ολοκλήρωσή του αναμένεται να παρέχει δωρεάν τις υπηρεσίες του σε εκατοντάδες οικογένειες σε όλη την Ελλάδα.

Ξεκίνησε η παροχή του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης σε όσους ζουν στα όρια της φτώχειας. Εκτός
από οικονομική ενίσχυση, οι δικαιούχοι έχουν και άλλες ευκολίες, όπως στη φαρμακευτική περίθαλψη, αλλά και
στους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας. Η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης δήλωσεότι η κυβέρνηση θα βελτιώσει και θα επεκτείνει το πρόγραμμα και θα το συμπεριλάβει στους προϋπολογισμούς έως το 2020.
Καθαρό ατομικό εισόδημα χαμηλότερο των 1.000 ευρώ τον μήνα θα εμφανίζει στις δηλώσεις του το 90% των
Ελλήνων φορολογουμένων το 2018, μετά την ολοκλήρωση του τρίτου μνημονίου. Ηδη πάνω από το 80% των
φορολογουμένων- δηλαδή περισσότεροι από 6,5 εκατομμύρια πολίτες- δηλώνει ότι έχει καθαρές τριψήφιες μηνιαίες
αποδοχές, ενώ μετά τα μέτρα που ψηφίστηκαν τον Μάιο σε ασφαλιστικό και φορολογικό, η φτωχοποίηση θα συνεχιστεί
με αμείωτο ρυθμό.Μέχρι το 2018, υπολογίζεται ότι επιπλέον 500.000 πολίτες θα σπάσουν το φράγμα των 1.000, κάτι
που σημαίνει ότι 7 εκατομμύρια πολίτες, σε σύνολο 8 εκατομμυρίων, εργαζομένων και συνταξιούχων, θα διαβιούν με
καθαρές αποδοχές κάτω των 12.000 ευρώ τον χρόνο.Παράλληλα, οι χαμηλοί μισθοί στον ιδιωτικό τομέα οδηγούν, αντίστοιχα σε χαμηλές συντάξεις που αναμένεται δυστυχώς να ξεπεράσουν ακόμη και τα ποσοστά του 40-50%.
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οι γερμανοί ξανάρχονται

Πρώτα η
ελλάδα, σήμερα η Μεγάλη
Βρετανία, οι χώρες η μία μετά
την άλλη σκέφτονται να αποχωρήσουν από τον ευρωπαϊκό μηχανισμό και να χαράξουν
χωριστή πορεία μακριά από τις
ασφυκτικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις της Ένωσης. Έντονο
κλίμα ανησυχίας για τις χώρες
που παραμένουν στην Ε.Ε.
σχετικά με τις επιπτώσεις που
θα επιφέρει μία πιθανή αποχώρηση της Μ. Βρετανίας τόσο σε
οικονομικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Ιδίως για τη Γερμανία που παριστάνει τον «ηγέτη» ή τον «κατακτητή» της
Ε.Ε. Ό,τι δεν κατάφεραν να κάνουν οι Γερμανοί το ’40 με
όπλα προσπαθούν να το κάνουν τώρα παίζοντας με την
οικονομία των κρατών της Ε.Ε. Ο τρόπος και η συμπεριφορά τους θυμίζουν πάλι ναζιστικό, καταστροφικό και
απάνθρωπο καθεστώς, δεν φοβούνται άραγε τον ξεσηκωμό του κόσμου και δεν θυμούνται τα αποτελέσματα του
παρελθόντος; Παρά το γεγονός πως έχουν τεθεί οι βάσεις
του ευρωπαϊκού αυτού εγχειρήματος, η κρίσιμη πολιτική
και οικονομική κατάσταση που διανύουμε αυτή την περίοδο φέρνει στο φως όλες τις ελλείψεις και τις ουσιαστικές
διαφορές που έχουν οι χώρες-μέλη μεταξύ τους. Είναι επιτακτική η ανάγκη άμεσου επαναπροσδιορισμού της λειτουργίας της Ε.Ε. χωρίς τη Γερμανία στο τιμόνι,
διαφορετικά η οριστική διάλυση της Ε.Ε. -όπως όλα δείχνουν- είναι θέμα χρόνου.
Γ. Ρεθυμιωτάκης
συν.

από

σελ.1...

το μεγάλο «οΧι» της
βρετανίας στην ε.ε

οι βρετανοί τάχθηκαν υπέρ της απελευθέρωσής τους
από τα ευρωπαϊκά δεσμά, μια απόφαση που σκόρπισε τον
πανικό στους Ευρωπαίουςκαι τις παγκόσμιες αγορές.Τις
πρώτες ώρες της Παρασκευής η πλειοψηφία των Βρετανών πανηγύριζε για το αποτέλεσμα με χαρακτηριστική τη
δήλωση του Νάιτζελ Φάρατζ «Ας καταγραφεί στην ιστορία
η 23η Ιουνίου ως η ημέρα ανεξαρτησίας μας». Το θετικό
κλίμα υπέρ της εξόδου από την Ένωση δεν άργησε να
ανατραπεί αφού την ίδια μέρα μεγάλο μέρος των Βρετανών πολιτών ζητούσε την επανάληψη του δημοψηφίσματος.Πρόκειται για την πρώτη φορά που μία χώρα-μέλος της
ΕΕ κινεί διαδικασίες για την αποχώρησή της.Έντονος προβληματισμός έχει δημιουργηθεί στην Ευρώπη αφού οι συνέπειες για την Ένωση θα είναι σοβαρές. Για κάποιους η
έξοδος της Βρετανίας σηματοδοτεί το τέλος της γερμανικής
κατοχής και το ξεκίνημα μιας νέας περιόδου για τις χώρεςμέλη της ΕΕ.Το βασικό ερώτημα που προκύπτει είναι ποια
θα είναι η μοίρα της Ελλάδας μετά την αποχώρηση της
Βρετανίας, θα σώσει την Ελλάδα από τα ασφυκτικά μέτρα
υπό τον φόβο μιας πιθανής αποχώρησής της ή θα έρθει
αντιμέτωπη με σκληρότερη στάση και καχυποψία από την
πλευρά των δανειστών της; Το σίγουρο είναι ότι η Γερμανία
θα υποστεί ισχυρό ηθικό πλήγμα και αργά ή γρήγορα θα
έρθει σε ρήξη με τις υπόλοιπες χώρες.Εξάλλου,έχει ήδη
αρχίσει να καλλιεργείται κλίμα διάσπασης, καχυποψίας και
αβεβαιότητας εντός της Ένωσης, με τις χώρες να διεκδικούν ενεργά τα οφέλη που μπορούν να έχουν από τη συμμετοχή τους σε αυτή. Όπως όλα δείχνουν, ο αγώνας για
την βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού ονείρου μόλις ξεκίνησε
και θα είναι επώδυνος με μεγάλη χρονική διάρκεια…

Περασμένα μεγαλεία...

εκεί που λέγαμε ότι δεν πάει πιο κάτω, ότι φτάσαμε στον πάτο και
πως από εδώ και πέρα η ελληνική κοινωνία θα μπει σε τροχιά ανάπτυξης, μάθαμε τα νέα από τους θεσμούς και μας κόπηκαν τα φτερά.
Το συμπληρωματικό μνημόνιο που έστειλε η Τρόικα στην κυβέρνηση
επεφύλασσε νέες εκπλήξεις σε όλους τους Έλληνες εργαζόμενους.
Τα επιδόματα γάμου, τριετιών, ανθυγιεινών, τέκνων και σπουδών θα
αποτελούν « περασμένα μεγαλεία» σύμφωνα με τις απαιτήσεις των
δανειστών. Και δεν έφτανε μόνο αυτό, στο τραπέζι τέθηκε και το
θέμα του κατώτατου μισθού- 586 ευρώ- που από 1/1/2017 θα καθοριστεί νέο ποσό χωρίς να περιλαμβάνεται κανένα επίδομα. Ειδική επιστημονική επιτροπή θα είναι αρμόδια γαι
τον καθορίσμό το ύψος του κατώτατου μισθού λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική
οικονομία, τις προοπτικές ανάπτυξης, την ανεργία. Επιπλέον, η προϋπηρεσία παύει να παίζει σημαντικό ρόλο
στον υπολογισμό του μισθού αφού όσα χρόνια και αν έχει δουλέψει κάποιος θα παίρνει μόνο το μισθό του χωρίς
επιδόματα. Ο παραλογισμός των νέων μέτρων δεν έχει τελειωμό, δουλεύεις χρόνια αλλά στην πράξη δεν αναγνωρίζεται από το κράτος, βασικά δικαιώματα καταπατώνται για χάριν της εκταμίευσης των δόσεων και τα εισοδήματα των Ελλήνων πολιτών συρρικνώνονται μέρα με τη μέρα. Αυτές οι αποφάσεις έχουν παρθεί πριν τον
καύσωνα, φανταστείτε τι αποφάσεις θα πάρουν στη συνέχεια ,με θερμοκρασία άνω των 39 βαθμών Κελσίου.
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επιμέλεια: βασιλική νικοπούλου

Ένα “μπράβο” δεν είναι αρκετό

Το Πρωτάθλημα Κολύμβησης
Ατόμων με Αναπηρία IDM Berlin
2016, που φιλοξενήθηκε στη
Γερμανία, ανήκει δικαιωματικά
στους Έλληνες!!! Οι αθλητές
μας έδωσαν ξανά δυναμικό
παρόν με 11 πανελλήνια ρεκόρ
και πολλές διακρίσεις κάνοντας
για ακόμη μία φορά περήφανη
την χώρα μας και τις οικογένειές
τους. Ξεχωριστή ήταν η παρουσία της αθλήτριας Μαρίας Τσάκωνα που μετά από σκληρή
προπόνηση και θυσίες κατάφερε να κατακτήσει 8 μετάλλια
σημειώνοντας 5 πανελλήνια ρεκόρ. Αναλυτικότερα, απέσπασε έξι χάλκινα στο ύπτιο, στο ελεύθερο και στην πεταλούδα, ένα αργυρό (200 μ. μεικτή κολύμβηση) και ένα
χρυσό στα 400 μ. ελεύθερης κολύμβησης. Η 16χρονη
Μαρία αποτελεί ένα παράδειγμα προς μίμηση για όλους
του νέους αφού με την αγάπη της, την αφοσίωση,την οργανωτικότητα και την πειθαρχία απέδειξε πως όταν κάποιος αγαπά πραγματικά αυτό με το οποίο ασχολείται
μπορεί να υπερπηδήσει οποιοδήποτε εμπόδιο και να καταφέρει αυτό που για κάποιους μπορεί να φαίνεται ακατόρθωτο. Ο αθλητισμός εκτός από καλή φυσική κατάσταση
συμβάλλει στη δημιουργία μιας συγκροτημένης προσωπικότητας και ισχυρών φιλικών δεσμών μεταξύ των αθλητών.

ο Χορός είναι μια μορφή τέχνης για όλους

Μια ιδιαίτερη σχολή χορού στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας παραδίδει μαθήματα σε
τυφλές μπαλαρίνες. Πρόκειται για την πρώτη σχολή
χορού που απευθείνεται σε
άτομα με απώλεια όρασης
στη Βραζιλία και βρίσκει μεργάλη ανταπόκριση από τον
κόσμο είναι πραγματικά μεγάλη. Ως γνωστόν, ο χορός,
όπως και κάθε μορφή τέχνης αποτελεί ένα μέσο απελευθέρωσης και έκφρασης ιδεών και συναισθημάτων.
Η μέθοδος διδασκαλίας που εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη σχολή στηρίζεται κατεξοχήν στην αίσθηση της
αφής και στην αντίληψη του σώματος, δηλαδή οι μαθήτριες αγγίζουν το σώμα της δασκάλας χορού και προσπαθούν να κάνουν και αυτές τις ίδιες κινήσεις. Ο
χορός και ιδιαίτερα το μπαλέτο, μπορεί να θεωρείται
μια ιδιαίτερα απαιτητική δραστηριότητα όμως απελευθερώνει τα άτομα με προβλήματα όρασης καθώς τους
δίνει περισσότερη αυτοπεποίθηση και διώχνει τους φόβους που σχετίζονται με την μετακίνηση. Επιπλέον, ο
χορός βελτιώνει την ισορροπία και τη στάση του σώματος και συμβάλλει στην ανάπτυξη φιλικών δεσμών
και διάδοσης του πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των
μαθητευόμενων. Άλλη μια έμπρακτη απόδειξη πως
όταν υπάρχει δύναμη ψυχής, τα πάντα είναι εφικτά,
αρκεί να μην παραιτείσαι ποτέ από τα όνειρά σου.

Πρόγραμμα για την διασφάλιση της μητρικής και της βρεφικής υγείας

Ένα πρόγραμμα που υπόσχεται να αγκαλιάσει τις ανάγκες των εγκύων και
των νεογνών ανακοίνωσαν οι Γιατροί χωρίς Σύνορα. Πρόκειται για το πρόγραμμα “Μητέρα και Παιδί”, διετούς διάρκειας που θα προσφέρει δωρεάν
περίθαλψη σε 8.400 έγκυες γυναίκες και νεογνά που δεν έχουν καμία ή
έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη. Οι έγκυες και
τα παιδιά αποτελούν βασική προτεραιότητα για τους Γιατρούς του Κόσμου
καθώς είναι το πιο ευάλωτο κομμάτι της κοινωνίας. Μόνο το 2014 καταγράφηκαν 92.148 γεννήσεις στην Ελλάδα εκ των οποίων το 86,8% από Ελληνίδες και το 13,2% από αλλοδαπές. Η οικονομική κρίση σε συνδυασμό με
το προσφυγικό και το μεταναστευτικό ζήτημα που βρίσκονται σε έξαρση στη
χώρα μας, αποτελούν την αφορμή για τον ερχομό της παγκόσμιας δράσης
“MSD For Mothers” στην Ελλάδα. Με το πρόγραμμα αυτό και μέσω εξειδικευμένων συνεργασιών, η MSD επιδιώκει να προσφέρει καλύτερη υγειονομική περίθαλψη και πρωτοποριακή υποστήριξη σε εκατομμύρια ανθρώπους στον ανεπτυγμένο και υπό ανάπτυξη κόσμο. Η έλλειψη ποιοτικών υπηρεσιών
υγείας σε πολλές χώρες του κόσμου καθιστούν την μητρότητα επικίνδυνη για την υγεία της γυναίκας. Συγκεκριμένα,
κάθε δύο λεπτά μία γυναίκα χάνει τη ζωή της εξαιτίας επιπλοκών κατά τη διάρκεια του τοκετού. Εκτός από την υγεία
της μητέρας όμως σε κίνδυνο βρίσκεται και η υγεία του βρέφους που μπορεί να γεννήθηκε πρόωρα και να χρειάζεται
ιατρική παρακολούθηση και υποστήριξη από ιατρικά μηχανήματα προκειμένου να επιβιώσει και να μην έχει πρόσβαση σε αυτά. Είναι πρόσφατες εξάλλου οι εικόνες από δεκάδες γεννήσεις που έγιναν μέσα σε σκηνές στον καταυλισμό των προσφύγων στην Ειδομένη μέσα στο κρύο και την υγρασία, χωρίς να τηρηθούν ούτε καν οι βασικοί
κανόνες υγιεινής για τη μητέρα και το νεογνό. Το πρόγραμμα υποστηρίζει το δικαίωμα κάθε γυναίκας να φέρει στον
κόσμο το παιδί της με ασφάλεια καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της αλλά και μετά από τον τοκετό. Για την
ομαλή λειτουργία της δράσης πολυκλινικές σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας όπως: Αθήνα, Πέραμα, Πειραιά,
Πάτρα, Θεσσαλονίκη και Χανιά θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την εξυπηρέτηση των εγκύων και των βρεφών
ενώ την κάλυψη του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού ωφελουμένων θα λειτουργούν και κινητές μονάδες υγείας.
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22o Διεθνεσ ΦεστιβΑλ Χορου στΗ ΚΑλΑμΑτΑ

Από τις 15 έως και τις 26 Ιουλίου, πλήθος κόσμου θα έχει την
ευκαιρία να παρακολουθήσει πρωτότυπες χορογραφίες στο
δημοτικό πάρκο Σιδηροδρόμων της Καλαμάτας. Καταξιωμένοι χορευτές διεθνούς
φήμης θα καταπλήξουν το
κοινό με τα ιδιαίτερα καλλιτεχνικά δρώμενα που έχουν
ετοιμάσει. Στις 19 Ιουλίου
και ώρα 22.00, στο υπαίρθιο μουσείο του πάρκου θα
βρίσκονται οι χορευτές της
παράστασης “Drops of Peace” -Σταγόνες Ειρήνης- στην οποία
λαμβάνουν μέρος και χορευτές με αναπηρία. Πρόκειται για την
μεταφορά της υποβρύχιας παράστασης χορού “Drops of
Breath” που κέρδισε τις εντυπώσεις μικρών και μεγάλων με
τα μηνύματα που μεταδίδει. Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με το πρόγραμμα των παραστάσεων, μπορείτε να
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.kalamatadancefestival.gr.

ΔΩρεΑν εισοΔοσ γιΑ Ανεργουσ, ΑμεΑ ΚΑι
ΗλιΚιΩμενουσ ΑνΩ τΩν 65 ετΩν στΑ ΧΑνιΑ

Ένα καλοκαίρι γεμάτο όμορφες στιγμές ψυχαγωγίας για όλους
έχει σχεδιάσει ο δήμος στα Χανιά. Συγκεκριμένα ο θερινός
δημοτικός κινηματογράφος
“Κήπος” θα προβάλει ταινίες
για όλους με δωρεάν είσοδο
για τα άτομα που ανήκουν σε
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
όπως ανέργους, Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και ηλικιωμένους άνω των 65 ετών και 5
ευρώ είναι η γενική είσοδος που ισχύει για όλους. Μέχρι και
τις 18 Σεπτεμβρίου έχει προγραμματιστεί η προβολή 24 ταινιών ξένων και Ελλήνων δημιουργών. Εκτός από την προβολή ταινιών, ο δήμος επιφυλάσσει στους ντόπιους και άλλες
δράσεις που σχετίζονται με τον κινηματογράφο. Πρόκειται για
την δράση “Σινεμά στις Γειτονιές” που απευθύνεται και πάλι
σε μικρούς και μεγάλους κινηματογραφόφιλους με την διαφορά ότι οι ταινίες θα προβάλονται σε γειτονιές. Στόχος της
δράσης αυτής είναι να δώσει ζωή στις μικρές γειτονιές, να θυμηθούν οι μεγάλοι και να μάθουν οι μικροί πως διασκέδαζαν
παλαιότερα. Επιπλέον, οι γειτονιές θα αποκτήσουν και πάλι
ζωή και θα ενισχυθεί η ανθρώπινη επαφή και επικοινωνία.
ΔΩρεΑν θεΑτριΚΗ ΠΑρΑστΑσΗ στο θεΑτρο ΠετρΑσ
Τα δύο κωμικά έργα “Ασπίς” και “Συμπόσιο” θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν στις 16 Ιουλίου όσοι βρεθούν στο
Θέατρο Πέτρας.Πρόκειται για μία πρωτότυπη παράσταση με
ειδικό σύστημα μετάδοσης της παράστασης για τα Άτομα με
Αναπηρία που αναγνωρίζει πως όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση στον πολιτισμό. Συγκεκριμένα, δίνεται για πρώτη φορά
η δυνατότητα ακουστικής περιγραφής των δρώμενων/σκηνών
για τυφλούς και διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα για κωφούς
σε παράσταση αρχαίου έργου, ενώ και το πρόγραμμα της παράστασης έχει τυπωθεί σε γραφή Braille από την Εθνική Συνομοσπονδία Τυφλών. Η είσοδος για τα ΑμεΑ θα είναι δωρεάν.

εΚθεσΗ ΑΠτιΚΩν
ειΚονΩν στο ΚεΑτ

Το Κέντρο Εκπαιδεύσεως και
Αποκαταστάσεως Τυφλών, σε
συνεργασία με την Πανουκρανική Φιλανθρωπική Οργάνωση
«Face to the Truth», με την ευκαιρία του εορτασμού των χιλίων ετών του Ρώσικου
Μοναστηριού στο Άγιο Όρος, διοργανώνει έκθεση
απτικών εικόνων για άτομα με τύφλωση και αναπηρία στην όραση.Η έκθεση θα διαρκέσει από τη Δευτέρα 4 Ιουλίου έως την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016
και θα λειτουργεί στην αίθουσα εκδηλώσεων «Πολύκαρπος Χατζηπαυλίδης» του Κ.Ε.Α.Τ. στη Θεσσαλονίκη, στο νεοκλασικό κτίριο της οδού Βασιλίσσης
Όλγας 32. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα τελεστούν την
Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016 και ώρα 13:00.Οι επισκέπτες, κατά τη διάρκεια της έκθεσης, θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις εικόνες και την
ιστορία τους, εκτυπωμένα τόσο σε συμβατική μορφή
(για βλέποντες) όσο και σε απτική μορφή και γραφή
braille (για τα άτομα με αναπηρία όρασης). Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε
στον Φώτη Μπίμπαση, μέλος του Δ.Σ. του ΚΕΑΤ, τηλέφωνο 6936771883.
Πηγή: www.keat.gr

ΚΑλοΚΑιρινΑ ΠρογρΑμμΑτΑ
στο μουσειο τΗσ ΑΚροΠολΗσ

Από τον Ιούλιο, το μουσείο της Ακρόπολης προσφέρει ένα πλούσιο πρόγραμμα με ενδιαφέρουσες πολιτιστικές δραστηριότητες σε Έλληνες και ξένους
λάτρεις της τέχνης και του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Περιοδικές εκθέσεις, θεματικές παρουσιάσεις
στα ελληνικά, στα αγγλικά και στα γαλλικά, βραδινοί
περιπάτοι παντα με τη συνοδεία αρχαιολόγων περιμένουν όλους όσοι θα βρίσκονται στην πρωτεύουσα.
Οι θεματικές παραστάσεις “Δωδώνη: Το μαντείο των
ήχων”, “Οι αρχαίοι και το μέλλον” και “Ο Δίας των αρχαίων” είναι μερικά από τα ενδιαφέροντα δρώμενα
που μπορεί να απολαύσει το κοινό στο Μουσείο της
Ακρόπολης. Προτείνεται στους ενδαιφερόμενους να
επισκεφτούν πρώτα τις περιοδικές εκθέσεις και κατόπιν να παρακολουθήσουν την αντίστοιχη παράσταση
προκειμένου να έχουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα.
Οι θεματικές παραστάσεις είναι ελεύθερες και το ανώτατο όριο συμμετεχόντων ορίζεται στα 25 άτομα, ενώ
θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Οι εγγραφές θα γίνονται τις ημέρες των παρουσιάσεων στο Γραφείο
Πληροφοριών, μπροστά στην είσοδο του μουσείου.
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Ποιοι εινΑι οι ΔιΚΑιουΧοι του ΚοινΩνιΚου
εισοΔΗμΑτοσ ΑλλΗλεγγυΗσ

Τον Ιούλιο και συγκεκριμένα από τις 15 έως και
τις 20 Ιουλίου ξεκινά η
διαδικασία υποβολής των
αιτήσεων για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης. Για την ένταξη στο
εν λόγω πρόγραμμα θα λαμβάνονται υπόψη κατά κύριο
λόγο εισοδηματικά κριτήρια, όπως το πραγματικό εισόδημα του δικαιούχου ή της οικογένειας. Αν ο δικαιούχος
είναι ένα άτομο θα λάβει 200 ευρώ, ενώ αν πρόκειται για
ζευγάρι το ποσό φτάνει τα 300 ευρώ. Αντίστοιχα, το
ποσό αυτό προσαυξάνεται με 100 ευρώ για κάθε ενήλικο
μέλος και με 50 για κάθε ανήλικο μέλος, ενώ στην περίπτωση της μονογονεϊκής οικογένειας το πρώτο ανήλικο
μέλος λαμβάνεται υπόψη ως ενήλικο. Ως προς τον
τρόπο καταβολής του ποσού, θα υπάρξει ένα μικρό κενό
που προβλέπεται ότι θα καλυφθεί μέσω των προγραμμάτων κατά της Ανθρωπιστικής Κρίσης, αφού οι πληρωμές ξεκινούν τον επόμενο μήνα από τον μήνα υποβολής
των αιτήσεων. Στους 295 δήμους που μένουν εκτός του
Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης θα επεκταθεί η
εφαρμογή των προγραμμάτων κατά της Αθρωπιστικής
Κρίσης που περιλαμβάνουν επίδομα σίτισης, ενοικίου
και δωρεάν παροχή ρεύματος μέχρι το τέλος του χρόνου.

τι γινετΑι με τον ΚΑινουριο τροΠο
ΠλΗρΩμΗσ τΩν τελΩν ΚυΚλοΦοριΑσ

συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην
εγκύκλιο, με την παράγραφο 4 του άρθρου 117 του νόμου
4387/2016, δίνεται η δυνατότητα σε ενδιαφερόμενους κατόχους ΙΧ οχημάτων, αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών, οι
οποίοι τα έχουν θέσει σε ακινησία, και εξαιρετικά για το
έτος 2016, να άρουν την ακινησία για τα εν λόγω οχήματα
καταβάλλοντας, πριν
την άρση, τα τέλη κυκλοφορίας για το
έτος αυτό. Ανάλογα
με το χρονικό διάστημα άρσης της
ακινησίας του οχήματος, ο ενδιαφερόμενος θα κληθεί να
καταβάλει: για έναν
μήνα το ποσό των 2/12 των αναλογούντων στο όχημα
ετήσιων τελών κυκλοφορίας, για τρεις μήνες αντιστοιχούν
τα 4/12 των ετήσιων τελών και για το υπόλοιπο διάστημα
του έτους μέχρι και τη λήξη του τα δωδέκατα του ποσού
των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας που απομένουν από την ημερομηνία της άρσης
μέχρι και το τέλος του έτους συν 2/12 των αναλογούντων
ετήσιων τελών. Μήπως τελικά είναι καλύτερα να χρησιμοποιούμε τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ή να πηγαίνουμε με τα πόδια για να γυμναζόμαστε κιόλας;
συν. από σελ.1...

το ΑΦμ θΑ μΑρτυρΑ τΑ ΠΑντΑ!!!

Το υπουργείο Οικονομικών προωθεί ένα νέο μέτρο ελέγχου
των Ελλήνων φορολογουμένων που συνδέεται άμεσα με
το ζήτημα των πληρωμών
μέσω πλαστικού χρήματος. Το
σχέδιο προβλέπει την πλήρη
ταυτοποίηση όλων των τραπεζικών δεδομένων κάθε Έλληνα πολίτη είτε πρόκειται για
τραπεζικούς λογαριασμούς,
είτε για κάρτες χρεωστικές,
αναλήψεων καθώς και το
αριθμό που έχουν στην κατοχή τους. Με λίγα λόγια θα είναι ένα σύστημα που θα μαρτυρά κάθε τραπεζική μας κίνηση και θα συνδέεται με το
ΑΦΜ του κάθενός μας ώστε να καταχωρείται οποιαδήποτε
ηλεκτρονική συναλλαγή.Εξάλλου, τα χαρτιά των αποδείξεων θα αποτελούν παρελθόν σε λίγο αφού το αφορολόγητο θα χτίζεται πλέον σύμφωνα με τις ηλεκτρονικές
συναλλαγές που θα καταγράφει το σύστημα και τα στοιχεία
που θα αποστέλλουν οι τράπεζες.Έτσι, το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχει κάθε πτυχή της ζωής μας, τώρα κατά πόσον
αυτά τα μέτρα θα έχουν πλήρη εφαρμογή σε ολόκληρη την
Ελλάδα, αυτο είναι ένα ζήτημα με μεγάλο ενδιαφέρον. Ιδιαίτερα αν λάβει κανείς υπόψη του όλους τους ηλικωμένους
που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας και η
πληρωμή με πλαστικό χρήμα φαντάζει για αυτούς βουνό.

υΠοβολΗ ΑιτΗσεΩν γιΑ TA ΦετινΑ
ΠρογρΑμμΑτΑ ΑγροτιΚΗσ εστιΑσ

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για
συμμετοχή στα φετινά προγράμματα Αγροτικής Εστίας που περιλαμβάνουν από δωρεάν διακοπές
έως την παροχή βιβλίων και παρακολούθηση σεμιναρίων. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τέσσερις
διαφορετικές κατηγορίες προγραμμάτων (πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, εκδρομικό
πρόγραμμα, εισιτήρια θεάτρων και δωρεάν παροχή βιβλίων) με κοινό στόχο την ψυχαγωγία των δικαιούχων. Καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
συμμετοχή στα προγράμματα είναι η 16η Ιουλίου. Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει τυχαία μέσω κλήρωσης,βέβαια στην περίπτωση που ο αριθμός των ενδιαφερόμενων
είναι μεγαλύτερος του προβλεπόμενου, τότε θα ληφθεί
υπόψη η σειρά κατάθεσης της αίτησης.Για το τρέχον έτος
αναμένεται να επωφεληθούν των προγραμμάτων 337.000
δικαιούχοι με την προϋπόθεση να είναι υπάλληλοι του ΟΓΑ
ή συνταξιούχοι του ΟΓΑ ή να είναι άτομα έμμεσα ασφαλισμένα στον οργανισμό ως μέλη της οικογένειας. Ο δικαιούχος, εφόσον πληροί τις προδιαγραφές, έχει τη δυνατότητα
να λάβει μέρος μόνο σε ένα από τα προγράμματα που
αφορούν ταξίδια ή εκδρομές κατά τη διάρκεια ενός έτους.
Εξαίρεση αποτελούν τα προγράμματα που αφορούν στη
χορήγηση εισιτηρίων θεάτρου και παροχή βιβλίων όπου ο
δικαιούχος μπορεί να συμμετέχει χωρίς περιορισμούς.
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ΑγΩνΑσ υΠερ τΗσ ΠροσβΑσιμοτΗτΑσ
τΩν ΑτομΩν με ΑνΑΠΗριΑ στΗ ροΔο

Τον δικό του αγώνα κατά του
κοινωνικού αποκλεισμού και της
εξαπάτησης των ΑμεΑ δίνει ο
Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρίες
Ρόδου. Σε επιστολή που απέστειλε στους Υπουργούς Οικονομικών και Τουρισμού ανέδειξε
το ζήτημα της κακής αντιμετώπισης και εξυπηρέτησης ορισμένων ξενοδοχειακών μονάδων
της Ρόδου προς τουρίστες ΑμεΑ
ζητώντας την άμεση παρέμβασή
τους. Παρά το γεγονός πως
υπάρχουν ξενοδοχεία στο νησί
που διαφημίζουν ότι διαθέτουν
τις προδιαγραφές για να φιλοξενήσουν τουρίστες ΑμεΑ, αναφέροντας αναλυτικά τις υπηρεσίες που προσφέρουν, όταν καταφθάνουν οι τουρίστες στα ξενοδοχεία διαπιστώνουν ότι δεν είναι
προσβάσιμα και ιδίως για άτομα που χρησιμοποιούν αναπηρικό
αμαξίδιο. Η απάντηση που λαμβάνουν από τους υπεύθυνους
είναι ότι δε γνωρίζουν αν το ξενοδοχείο διαθέτει δωμάτιο για
ΑμεΑ αν και γνώριζαν εξαρχής από τη στιγμή που έγινε η κράτηση ότι επρόκειτο για Άτομα με Αναπηρία που χρησιμοποιούν
αναπηρικό αμαξίδιο για την μετακίνησή τους. Η συμπεριφορά
αυτή είναι απαράδεκτη και πρέπει να τιμωρηθούν όλοι όσοι επιβαρύνουν με τη συμπεριφορά τους την ψυχική υγεία και ηρεμία
των ατόμων αυτών δημιουργώντας εμπόδια στην ομαλή ένταξή
τους στο κοινωνικό σύνολο. Η εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα Άτομα με Αναπηρία είναι υποχρέωση όλων και ιδιαίτερα
όσων προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους χώρους της εστίασης και της ψυχαγωγίας όπου πρέπει να εφαρμόζουν συγκεκριμένα πρότυπα συμπεριφοράς και κανόνες για την ομαλή
εξυπηρέτηση των πελατών τους ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Προσβάσιμες παραλίες σε Κρήτη και
Κέρκυρα για τα Άτομα με Αναπηρία

Αναλυτικότερα, ειδικές καμπίνες αποδυτηρίων(σε Κρήτη), ειδικοί διάδρομοι που οδηγούν στη θάλασσα
και πλωτά αμαξίδια-2 στην Κρήτη και 6 στην Κέρκυρα- τοποθετήθηκαν σε παραλίες των νησιών καλώντας τα Άτομα με
Αναπηρία να απολαύσουν τον ήλιο και τη θάλασσα. Με τη
χρήση των ειδικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, τα άτομα
με κινητικές δυσκολίες μπορούν να απολαύσουν ξένοιαστα το
μπάνιο τους αλλά και να πραγματοποιήσουν εξειδικευμένες κινησιοθεραπείες μέσα στο νερό, κάτι που είναι ιδιαίτερα ευεργετικό για όσους δεν έχουν την δυνατότητα της ελεύθερης
κολύμβησης. Οι παραλίες της Αμμουδάρας και της Λυγαριάς
στην Κρήτη όπως και οι παραλίες του Σιδαριού, του Αγίου Γεωργίου, στους Αργυράδες, στον Απρίλλα, στη Δασιά και στα
Μωραϊτικα στην Κέρκυρα διαθέτουν πλέον τα ειδικά αμαξίδια
και είναι έτοιμες να υποδεχτούν τους λουόμενους που ελπίζουν ότι κάθε χρόνο θα αυξάνεται ο αριθμός των προσβάσιμων παραλιών και των χώρων ψυχαγωγίας στα νησιά.

συν. από σελ.1...

ΔΩρεΑν 15νθΗμερΑ ΠΑρΑθεριστιΚΑ εΚΠΑιΔευτιΚΑ
ΠρογρΑμμΑτΑ στΗν ΑιγινΑ

Το πρόγραμμα “ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ” λειτουργεί ως αντίδοτο στην
ανθρωπιστική κρίση και
προσφέρει δωρεάν εκπαιδευτικές παραθεριστικές δράσεις σε συνανθρώπους μας που ανήκουν σε
κατηγορίες ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Η Στέγη
προστασίας αυτιστικών παιδιών “ΑΝΑΔΥΣΗ”,που
εντάσσεται για ακόμη μία χρονιά στο πρόγραμμα
αυτό, αναλαμβάνει την δωρεάν φιλοξενία παιδιών
με αναπηρία (Νοητική Υστέρηση, Αυτισμό, Σύνδρομο Down) στις εγκαταστάσεις της. Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα οφείλουν να είναι ηλικίας 17 ετών και
άνω ενώ σημαντικό ρόλο για την επιλογή τους θα
παίξουν τα εισοδηματικά κριτήρια των οικογενειών,
δεδομένου ότι δίνεται προτεραιότητα στις οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομική δυσπραγία.
Επιπλέον, θα επισυνάπτεται ο ιατρικός φάκελος του
παιδιού και θα αναφέρονται οι συνήθειές του προκειμένου το πρόγραμμα να καλύψει τις ανάγκες του
κάθε παιδιού. Οι δραστηριότητες που θα ασκούν τα
παιδιά καθ’όλη την διάρκεια του προγράμματος θα
εποπτέυονται από ψυχίατρο και επιστημονικό προσωπικό. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 229 70 25 802.

Καλοκαιρινό Πρόγραμμα
“Παιδί και θάλασσα” και
“ΑμεΑ και θάλασσα”

Κάθε χρόνο, ο δήμος Νεάπολης-Συκεών προσφέρει ανάσες δροσιάς στους μικρούς
δημότες μέσω του προγράμματος “Παιδί και Θάλασσα” και
“ΑμΕΑ και Θάλασσα”. Απευθείνονται σε παιδιά ηλικίας από 6
έως 14 ετών που συμμετέχουν
στο πρόγραμμα έναντι συμβολικού αντιτίμου, ενώ για τα παιδιά με αναπηριία η
συμμετοχή είναι εντελώς δωρεάν. Φέτος, το πρόγραμμα θα λειτουργήσει σε δύο χρονικές περιόδους
από 21 Ιουνίου έως 4 Ιουλίου και από 5 έως 18 Ιουλίου 2016. Η μεταφορά των παιδιών γίνεται αυθημερόν με λεωφορεία που έχει μισθώσει ο δήμος ειδικά
για αυτή την δράση. Στα Μυκονιάτικα της Χαλκιδικής
έγιναν τα εγκαίνια του προγράμματος αφού εκεί έκαναν τις πρώτες τους βουτιές τα παιδιά που πήραν
μέρος στην πρώτη περίοδο πάντα με την επίβλεψη
και καθοδήγηση πτυχιούχων της φυσικής αγωγής.
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ενΦιΑ: τΑ λΑθΗ Που ΑυΞΑνουν τον Φορο ΚινΗτΗ μονΑΔΑ υγιεινΗσ

Μπορεί να έχει αυξηθεί ο φόρος για
600.000 ιδιοκτήτες ακινήτων, είναι όμως
πολλοί εκείνοι που κινδυνεύουν με επιπλέον φόρο λόγω λαθών κατά την συμπλήρωση των χαρακτηριστικών των
ακινήτων. Μέχρι τις 29 Ιουλίου οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να
διορθώσουν το Ε9 καταβάλλοντας μόνο
το μισό πρόστιμο που προβλέπει η νομοθεσία.Τα λάθη που αυξάνουν τον
φόρο:Λανθασμένη δήλωση βοηθητικών
χώρων ως κύριων με αποτέλεσμα να
χρεώνεται κανονικός φόρος ανά τετραγωνικό και όχι ο μειωμένος κατά 90% σε σχέση με το φόρο που αναλογεί
σε χώρο κύριας χρήσης.Ένα πολύ συνηθισμένο λάθος είναι να δηλώνεται
ως κύριος χώρος η υπόγεια επιφάνεια ακινήτου ή το πατάρι που επικοινωνεί με εσωτερική κλίμακα με τον κύριο χώρο ενός καταστήματος.Δήλωση χώρων που στην οριζόντια ιδιοκτησία εμφανίζονται ως αποθήκη
ως επαγγελματικός χώρος.Αυτό συμβαίνει στις περιπτώσεις που το ακίνητο είναι μισθωμένο ως επαγγελματικός χώρος.Λανθασμένη δήλωση
ακινήτων στα οποία υπάρχει επικαρπωτής.Σημαντικό σε αυτήν την περίπτωση είναι να δηλώνεται το σωστό έτος γέννησης του επικαρπωτή διότι
από την ηλικία του εξαρτάται και το ποσοστό του φόρου του ακινήτου το
οποίο θα χρεωθεί σε αυτόν και αντίστοιχα το ποσοστό του φόρου που
θα χρεωθεί στον ψιλό κύριο. Ο γενικός κανόνας είναι ότι όσο μεγαλύτερη
είναι η ηλικία του επικαρπωτή τόσο μεγαλύτερο μέρος του φόρου του ακινήτου χρεώνεται στον ψιλό κύριο.Είναι χαρακτηριστικό ότι αν ο επικαρπωτής έχει περάσει το 80ο έτος της ηλικίας του, τότε ο ίδιος πληρώνει
μόνο το 10% του ΕΝΦΙΑ (ενιαίος φόρος ακινήτων) που αναλογεί στο ακίνητο και ο ψιλός κύριος το υπόλοιπο 90%.Λάθη στην επιφάνεια, την ηλικία του ακινήτου (ως έτος κατασκευής δηλώνεται το έτος έκδοσης της
οικοδομής αδείας) και τον όροφο είναι πολύ συνηθισμένα.Θα πρέπει να
σημειωθεί ότι στις περιπτώσεις μεζονετών ως όροφος δηλώνεται ο υψηλότερος όροφος της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας.Το πρόστιμο για τη διόρθωση των λαθών είναι 100 ευρώ αλλά μέχρι τι 29 Ιουλίου μειώνεται κατά
50% στα 50 ευρώ.Υπάρχει όμως μια κρίσιμη λεπτομέρεια το πρόστιμο
επιβάλλεται ανά διόρθωση ετήσιας περιουσιακής κατάστασης ανεξαρτήτως των ετών που αλλάζει η περιουσιακή κατάσταση. Για παράδειγμα,
αν ένας ιδιοκτήτης διορθώσει την επιφάνεια μιας ιδιοκτησίας και το έτος
έκδοσης οικοδομικής αδείας μιας άλλη ιδιοκτησίας στο ίδιο έτος
(2010) και η διόρθωση επαναληφθεί σε όλα τα επόμενα έτη τότε πληρώνει πρόστιμο μόνο 50 ευρώ.Αν όμως η δεύτερη διόρθωση αφορά άλλο
έτος (2012) τότε θα πληρώσει διπλό πρόστιμο, δηλαδή 100 ευρώ. Μετά
από τις 29 Ιουλίου θα πληρώσει 100 και 200 ευρώ αντίστοιχα.

Ποιοι ΔιΚΑιουντΑι εΚΠτΩσΗ στΑ τιμολογιΑ τΗσ ΔεΗ

Από την 1η Ιουλίου τίθεται σε ισχύ η έκπτωση της τάξης του 15% στα τιμολόγια της ΔΕΗ και θα αφορά καταναλωτές μέσης και χαμηλής τάσης με την
προϋπόθεση ότι εξοφλούν εμπρόθεσμα τους λογαριασμούς τους ή είναι
συνεπείς με τους διακονονισμούς των οφειλών τους. Σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ, η εφαρμογή της έκπτωσης μπορεί να επεκτεθεί και στα 2,1 εκατομμύρια καταναλωτές που έχουν χρέη στη
ΔΕΗ αρκεί να ρυθμίσουν τις οφειλές τους. Η ελάφρυνση αυτή δεν έχει ημερομηνία λήξης και η διατήρησή της εξαρτάται πλήρως από τους καταναλωτές και την συνέπειά τους. Στόχος της ΔΕΗ είναι να ενισχύσει τους
επαγγελματίες και τα νοικοκυριά που πλήττονται από τους αυξημένους φόρους και δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.
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Ένα λεωφορείο μετατρέπεται σε μία πλήρως εξοπλισμένη κινητή μονάδα υγιεινής,
έτοιμο να εξυπηρετήσει τους άστεγους
σε Αθήνα και Περαιά. Ο ΟΑΣΑ, σε συνεργασία με την ΟΣΥ και την εταιρεία Παπαστράτος, έκαναν πράξη την ιδέα του
υπουργείου Εργασίας, “Φροντίδα εν κινήσει”. Οι Δήμοι Αθηναίων και Πειραιά θα
παρέχουν δωρεάν ρεύμα και νερό, ενώ η
ΜΚΟ “Praxis” θα διαθέσει το απαραίτητο
προσωπικό για τη λειτουργία της κινητής
μονάδας υγιεινής.Πρόκειται για μία πρωτόπυπη δράση κατά της ανθρωπιστικής
κρίσης που θα συμβάλει σε μεγάλο
βαθμό στην κάλυψη βασικών αναγκών
των συνανθρώπων μας που ζουν στους
δρόμους της πρωτεύουσας. Το όχημα
περιλαμβάνει τουαλέτες,ντουζιέρες,ψυγεία και τραπέζια όπου θα σερβίρονται
ροφήματα, ενώ ρουχισμός και είδη υγιεινής θα παρέχονται στους επιβάτες του.
Επιπλέον οι διαδρομές θα γίνονται με τη
συνοδεία κοινωνικού λειτουργού, γιατρού,νοσηλευτή και ειδικών για την ενημέρωση και εξέταση των επιβατών.
ΠοιΑ εΠιΔομΑτΑ εΠΑνερΧοντΑι γιΑ
τουσ ΔΗμοτιΚουσ υΠΑλλΗλουσ

Το νέο νομοσχέδιο που καταρτίζει η κυβέρνηση φέρνει αλλαγές στις συνθήκες εργασίας για 80.000 δημοτικούς υπαλλήλους.
Συγκεκριμένα, προβλέπει την καταβολή
επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας αλλά
και μέσα ατομικής προστασίας για τρεις
κατηγορίες εργαζομένων σε ΟΤΑ. Ανάλογα
με την κατηγορία στην οποία ανήκουν οι
δημοτικοί υπάλληλοι διαφέρει και το ύψος
του χρηματικού ποσού που τους χορηγείται.Στην πρώτη κατηγορία υπάγονται όσοι
εργάζονται στις υπηρεσίες καθαριότητας
και απολύμανσης, απολυμαντές, εργάτες,
νοσηλευτές και νοσοκόμοι δικαιούνται επίδομα 150 ευρώ. Στην δεύτερη κατηγορία
ανήκουν ηλεκτροσυγκολητές, μηχανοτεχνίτες, ηλεκτροτεχνίτες, βαφείς και φανοποιοί
που δικαιούνται 70 ευρώ ενώ στην τρίτη
και τελευταία κατηγορία υπάγονται οι γιατροί, νοσηλευτές, οι οδηγοί οχημάτων και
οι συμβασιούχοι καθαριότητας που δικαιούνται να λάβουν επίδομα 35 ευρώ.

Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ
με την κουτάλα στο χέρι......

Όταν πήγα για πρώτη φορά σε δημοτικό συμβούλιο με θέμα τη χωματερή πριν από
πολλά χρόνια, την εποχή του Παπαδήμα, μου έκανε εντύπωση η αντίδραση των αιρετών για την
απομάκρυνση της χωματερής αλλά και η συναλλαγή εκατομμυρίων που γινόταν με αντικείμενο τα
σκουπίδια. Δεν είναι τυχαίο που όλα αυτά τα χρόνια αυτοί που φώναζαν για τα σκουπίδια με ντουντούκες και απεργίες να τα διαχειρίζονται σήμερα. Γιατί δεν μας λένε αύριο τι θα κάνουν; Γιατί η φωνή
τους χάνεται μόλις βρεθούν με την κουτάλα στο χέρι; Η μοσχοβολιά της σκατίλας τα τελευταία χρόνια
είναι πανταχού παρόν στην Δυτική Αττική. Άλλοι την προστατεύουν για να τα οικονομήσουν και άλλοι την χρησιμοποιούν για
πολιτικά και προσωπικά συμφέροντα. Υπάρχουν όμως δύο κατηγορίες ακόμα που χωρίς να εμπλέκονται είναι τα θύματα όλης
αυτής της κατάστασης. Η μία κατηγορία αφορά το 80% των 247 νεκρών που έφυγαν πέρσι και των 160 περίπου που έφυγαν
φέτος από την ζωή σε ηλικία μικρότερη των 50 ή 60 ετών και η άλλη κατηγορία είναι των ασθενών που θα πεθάνουν σύντομα
από το αόρατο μικρόβιο της τσέπης ορισμένων που σε κάποια άλλα κράτη συλλαμβάνονται και φυλακίζονται, ενώ στη χώρα
μας και ιδιαίτερα στη Δυτική Αττική είναι αυτοκράτορες και συναλλάσσονται με όλες τις κρατικές υπηρεσίες. Βέβαια, θα συναντηθούμε στην κόλαση γιατί ο παράδεισος είναι γεμάτος και δε χωράει τόσο πολύ καλοσύνη που μας προσφέρουν ανά διαστήματα οι κάθε λογής εκμεταλλευτές. Εγώ προσωπικά που έχω 54 ράμματα στον πνεύμονα και οι γιατροί μου συνέστησαν
καθαρό περιβάλλον με οξυγόνο και όχι μικρόβια, αποφάσισα να αντιδράσω όσο μπορώ καλώντας αυτούς που σαν και εμένα
θέλουν να εκφράσουν την αγανάκτησή τους αλλά και να συμμετέχουν στον αγώνα οριστικής απομάκρυνσης της χωματερής,
των ΧΥΤΑ, τα συμφέροντα και οτιδήποτε άλλο βρώμικο χαλάει τον παράδεισο της Δυτικής Αττικής που έγινε κόλαση. Αγαπητοί
συμπολίτες επικοινωνήστε μαζί μας, δώστε και εσείς τον αγώνα σας γιατί αξίζει να αφήσουμε στα παιδιά μας ένα καθαρό περιβάλλον με ανθρώπινες προϋποθέσεις αλλά και τη δυνατότητα να ζήσουν πιο καλά και περισσότερο από εμάς.

νεΑ ΔιΑρρΗΞΗ στο Κεντρο εργΑσιΑσ ΑνΑΠΗρΩν “συνεργΑσιΑ-ΔΗμιουργιΑ”

για ακόμη μία
φορά η σήμανση έσπευσε στο
Κ.Ε.Α. για τις απαραίτητες διαδικασίες αναφέροντας πως τα στοιχεία είναι περισσότερα από κάθε
άλλη φορά. Όπως όλα δείχνουν
η διάρρηξη πραγματοποιήθηκε
μέρα μεσημέρι, πράγμα το οποίο
ανησυχεί τα μέλη του Κ.Ε.Α.
αφού νοιώθουν απροστάτευτα
απέναντι στους θρασείς κακοποιούς που δε διστάζουν να καταστρέψουν ό,τι βρουν ακόμα και
με το φως του ήλιου και σε ώρες που κυκλοφορεί κόσμος δίπλα
από το αστυνομικό τμήμα Ζεφυρίου. Μάλλον οι διαρρήκτες θέλουν να πιαστούν αφού έρχονται μέσα στη μέρα και αφήνουν την
υπογραφή τους μαζί με τόσα άλλα αποτυπώματα σε έπιπλα,
πόρτες, αντικείμενα και όχι μόνο. Παρά το γεγονός πως ζούμε σε
μια περιοχή γνωστή για τα αυξημένα περιστατικά εγκληματικότητας, με λύπη μας διαπιστώσαμε πως η αστυνομία μάλον δε μπορεί να ανταποκριθεί στις βασικές ανάγκες του πολίτη όπως την
προστασία της ζωής, της τιμής και της περιουσίας. Το Κ.Ε.Α. δεν
θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια περιμένοντας ένα ακόμη χτύπημα των θρασύδειλων, θα προστατεύσει τους χώρους όπου
συν. από σελ. 1...

ΚΑνενΑσ στο ΠεριθΩριο

συν. από σελ. 1... Πρόκειται για μία δράση που έχει
ως στόχο να αξιολογήσει το έργο των κοινωνικών
δομών, να τις επιβραβεύσει και να τις στηρίξει με
έμπρακτο τρόπο. Όπως τονίζει και ο Πρόεδρος του
Κ.Ε.Α., Γιώργος Ρεθυμιωτάκης, η επίσκεψη του κλιμακίου ήταν ένα ευχάριστο γεγονός μέσα στη δύσκολη εβδομάδα που πέρασε ο Φορέας εξαιτίας
των δύο διαρρήξεων που συνέβησαν εντός μιας
εβδομάδας. Η Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κα
Γεωργία Μαρτίνου που στηρίζει τα τελευταία χρόνια
την εκπαιδευτική διαδικασία των μελών μας, επισκέφτηκε έναν έναν τους χώρους του Κ.Ε.Α. θαύ-

εδώ και τόσα χρόνια υλοποιεί το κοινωνικό του έργο. Ακόμα δεν
προλάβαμε να πληρωσουμε τα τελευταία γραμμάτια για την αποκατάσταση των προηγούμενων ζημιών και φορτωθήκαμε με νέα
χρέη από τις καταστροφές που έγιναν. Είναι αδύνατον ο Φορέας
μας να ανταπεξέλθει σε επιπρόσθετα έξοδα ειδικά όταν πρόκειται
για ένα κτίριο που ανήκει στον Δήμο και έχει την υποχρέωση της
συντήρησης αλλά και να αναλάβει την αποκατάσταση των ζημιών. Εκτός τούτου ο Δήμος έχει προμηθευτεί εργόχειρα των
μελών του Κ.Ε.Α. για διάφορες εκδηλώσεις στα σχολεία και στα
ΚΑΠΗτα οποία κάποτε πρέπει να πληρωθούν. Από το 2002 μέχρι
και σήμερα καταφέραμε μόνοι μας να φτιάξουμε χιλιάδες εργόχειρα και να δώσουμε πολλά παραδείγματα για την δύναμη της
αδυναμίας των Ατόμων με Αναπηρία. Παρότι δεν χρηματοδοτηθήκαμε ποτέ και από πουθενά, είμαστε οι καλές πρακτικές. Ναι,
είμαστε ανάπηροι, δεν είμαστε όμως ανίκανοι. Έχουμε μάθει
μόνο να φτιάχνουμε και όχι να χαλάμε και το ξέρουν όλοι, το μαρτυρά και ο διακριτικός τίτλος του Φορέα μας «Συνεργασία-Δημιουργία» Ό,τι και να γίνει εμείς θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε
με φαντασία και μεράκι, τίποτα δεν θα μας σταματήσει γιατί όλα
όσα φτιάχνουμε είναι μέσα από την καρδιά μας και τα φτιάχνουμε
με αγάπη. Κάθε εμπόδιο μας κάνει πιο δυνατούς, πιο δημιουργικούς και πιο χρήσιμους γιατί εμείς έχουμε τόσο μεγάλο περιεχόμενο που νοιώθουμε γεμάτοι, ενώ οι κακοποιοί όσες φορές και
αν κλέψουν, όσα και αν πάρουν θα νοιώθουν πάντα κενοί.
μασε τις δημιουργίες και συνομίλησε με τον Πρόεδρο του
Φορέα κο Γιώργο Ρεθυμιωτάκη για τις δράσεις και τον μελλοντικό προγραμματισμό. Το ενδιαφέρον της κυρίας Μαρτίνου ήταν μεγάλο για τις ανάγκες του Κ.Ε.Α., το έργο
και τις δράσεις που οργανώνει ο Φορέας από την
ίδρυσή του αλλά και για τις ζημιές που υπέστη ο
χώρος μετά τις πρόσφατες διαρρήξεις. Το Δ.Σ. και τα
μέλη του Κ.Ε.Α. ευχαριστούν τους επισκέπτες για την
καταγραφή των προβλημάτων και την καλή τους διάθεση να τα ακούσουν. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους
ανθρώπους που μας αγαπάνε και μας συμπαραστέκονται όταν τους χρειαζόμαστε γιατί η πραγματική
αναγνώριση του έργου μας βρίσκεται στις πράξεις και
όχι στα λόγια η κυρία Μαρτίνου μας το έχει αποδείξει.
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εΠτΑ ΧιλιΑΔεσ στρεμμΑτΑ ΚΑΗΚΑν....

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, άρχισαν να καίγονται διάφορες
περιοχές από αμέλεια, από λάθη ή και από σκοπιμότητα ορισμένων αρπακτικών. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν ιερό
και όσιο μπροστά στο συμφέρον. Δυστυχώς 7000 στρέμματα πράσινου κάηκαν στη Δυτική Αττική όπου λειτουργεί το 50% της ελληνική βιομηχανίας. Το πράσινο και τα δέντρα που κάηκαν
αποτελούσαν το σημαντικότερο πνεύμονα για τους κατοίκους της
περιοχής που ζουν σε ένα επιβαρυμένο για την υγεία τους περιβάλλον. Οι βιομηχανίες και τα εργοστάσια που λειτουργούν καθημερινά εκεί μολύνουν τον αέρα με τα καυσαέρια
που παράγουν υποβαθμίζοντας το επίπεδο ζωής χιλιάδων κατοίκων. Αλήθεια τι κάνουν όλες αυτές οι εταιρείες
για το περιβάλλον και τους κατοίκους; Δεν ενημερώθηκαν για αυτή την τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή; Που
βρίσκεται η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη τώρα που την χρειαζόμαστε; Αυτή την εβδομάδα πραγματοποιήθηκε το
συνέδριο της ΕΚΕ σε ένα από τα πιο γνωστά και πολυτελή ξενοδοχεία της Αθήνας. Εκεί καλοπερνούσαν όλοι οι
εκπρόσωποι των μεγάλων εταιρειών αδιαφορώντας για το χάος που ζούσε η Δυτική Αττική από το περασμένο
Σάββατο. Γιατί κανείς δεν ενδιαφέρθηκε για τη ζημιά που προκλήθηκε στο περιβάλλον και στην κοινωνία, γιατί
κανείς δεν διέθεσε τα μέσα που είχε για να σώσει τόσες χιλιάδες στρέμματα. Απ’ ότι φαίνεται η ΕΚΕ χρησιμοποιείται από τις εταιρείες ως διαφημιστικό μέσο προβολής και προώθησης των προϊόντων τους και δεν εφαρμόζεται
για την αποκατάσταση και βελτίωση του περιβάλλοντος και του επιπέδου διαβίωσης των κατοίκων όπου δραστηριοποιούνται. Ευτυχώς που μας λυπήθηκε ο Θεός και έριξε την χθεσινή βροχή γιατί αν περιμέναμε τη βοήθεια και
το ενδιαφέρον των μεγάλων εταιρειών ακόμη θα καιγόμασταν...Ευχαριστούμε τον θεό λοιπόν γιατί τελικά εμείς είμαστε οι μοναδικοί υπεύθυνοι για όλες αυτές τις καταστροφές που αντιμετωπίζουμε. Γιώργος Ρεθυμιωτάκης

ο εορτασμός για την Ημέρα της
βαστίλης μετατράπηκε σε τραγωδία

84 νεκροί και 150 τραυματίες εκ των οποίων οι 18-20
είναι σε σοβαρή κατάσταση
είναι ο τραγικός απολογισμός από το νέο τρομοκρατικό χτύπημα στη Νίκαια της
Γαλλίας. Φορτηγό έπεσε
πάνω σε πλήθος 100.000
ατόμων σκορπώντας τον
θάνατο σε δεκάδες ανθρώπους που συμμετείχαν στην
Εθνική Εορτή. Σύμφωνα με
μαρτυρίες ο οδηγός του
φορτηγού ήταν αποφασισμένος να αφαιρέσει τη ζωή
σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό ατόμων, γι’ αυτό
όχι μόνο έκανε ζιγκ-ζαγκ κυνηγώντας τον κόσμο αλλά
μάλιστα άνοιξε πυρ κατά του πλήθους. Το σοκ που υπέστη για ακόμα μία φοράο γαλλικός λαός μέσα στον ίδιο
χρόνο είναι τεράστιο. Μπορεί ο Γάλλος πρόεδρος
Φρανσουά Ολάντ να προσπαθεί μέσω των δηλώσεών
του να αποκαταστήσει το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες, όμως όλα δείχνουν ότι η Γαλλία όπως και ολόκληρη η Ευρώπη είναι εκτεθειμμένες απέναντι στο μίσος
των τζιχαντιστών. Με πρόσχημα την θρησκεία, σκοτώνουν όποιον είναι διαφορετικός από αυτούς, όποιον
ασπάζεται άλλη θρησκευτική ιδεολογία, τους αλλόθρησκους. Η τιμωρητική στάση, η δίψα για εκδίκηση και ο
αρρωστημένος τρόπος με τον οποίο προσπαθούν να
επιβάλλουν την ιδεολογία τους, θυμίζει σε μεγάλο βαθμό
τα απάνθρωπα εγκλήματα των ναζιστών. Η κύρια διαφορά τους είναι ότι οι τζιχαντιστές δρουν αιφνίδια, είναι
απρόβλεπτοι και δύσκολα μπορεί κανείς να τους ελέγξει.

Δεν έχουν τέλος οι μειώσεις
στις επικουρικές συντάξεις

Σε δύο δόσεις αποφασίστηκε οριστικά να γίνουν οι περικοπές έως
30% για 250.000 επικουρικές
συντάξεις.
Μεγαλύτερες απώλειες
θα έχουν οι συντάξεις
των τουριστικών και
ναυτιλιακών πρακτόρων, των υπαλλήλων
εμπορικών καταστημάτων, των πρατηριούχων υγρών καυσίμων,
των τραπεζοϋπαλλήλων, των συνταξιούχων ΔΕΚΟ Οι περικοπές θα γίνουν μέσω του επανυπολογισμού των συντάξεων, με νέο ποσοστό αναπλήρωσης της τάξης του 0,45%
κατ'έτος.Εκτιμάται πως αν τα 1.300 ευρώ αφορούν ποσά
συντάξεων πριν από τις μνημονιακές περικοπές, ήτοι πριν
από το 2010, τότε οι μειώσεις θα αφορούν πολύ περισσότερους συνταξιούχους. Από τις περικοπές διασώζονται οι
συνταξιούχοι που εισπράττουν άθροισμα κύριας και επικουρικής έως 1.300 ευρώ μεικτά. Μειώσεις θα εφαρμοστούν και σε όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις που έχουν
κατατεθεί μέχρι 31/12/2014, ενώ για αιτήσεις που έχουν κατατεθεί από την 1/1/2015 και εφεξής, καθώς και για όσες
κατατεθούν μετά τις 12 Μαϊου, ο υπολογισμός γίνεται
εξ΄ολοκλήρουμε τους νέους χαμηλότερους συντελεστές
αναπλήρωσης. Ενδεικτικά, συνταξιούχος του ΙΚΑ με κύρια
σύνταξη 1.300 ευρώ που λαμβάνει επικουρική από το Ταμείο Ναυτιλιακών Πρακτόρων 470 ευρώ, από τον επόμενο
μήνα αυτή θα μειωθεί στα 297 ευρώ. Θα χάσει δηλαδή 173
ευρώ (-37%). Αντίστοιχες μιεώσεις θα υποστούν και οι συνταξιούχοι από άλλους επαγγελματικούς τομείς.
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λιγνίτης: Ένα ορυκτό καύσιμο που σκορπά τον θάνατο

τέσσερις μη Κυνερνητικές οργανώσεις για το περιβάλλον, το κλίμα και την
υγεία αποφάσισαν να ασχοληθούν με τις συνέπειες της καύσης του λιγνίτη στην
ανθώπινη υγεία. Μόνο στην Ευρώπη, οι πρόωροι θάνατοι από την χρήση του
λιγνίτη υπολογίζονται σε 22.900. Πρόκειται για δεκάδες χιλιάδες περιπτώσεις
ασθενειών που περιλαμβάνουν από καρδιαγγειακά νοσήματα έως βρογχίτιδα.
Οι τοξικές ουσίες που εκλύονται στην ατμόσφαιρα κατά την καύση του είναι ο
αόρατος και πιο ύπουλος εχθρός της ανθρώπινης υγείας, ένας εχθρός που δε
γνωρίζει σύνορα και εξαπλώνεται με ταχείς ρυθμούς ακόμη και στις χώρες που
δεν χρησιμοποιούν το κάρβουνο ως καύσιμο. Σύμφωνα με την μελέτη, στις
πέντε χώρες- ρυπαντές της ΕΕ κατατάσσονται η Πολωνία, η Γερμανία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία και η Μεγάλη Βρετανία. Δυστυχώς, στην πεντάδα των
χωρών που επηρεάζονται περισσότερο από την ατμοσφαιρική ρύπανση των
γειτονικών χωρών βρίσκεται και η χώρα μας με 1050 θανάτους. Αναλυτικότερα, στην περίπτωση της Ελλάδας η λειτουργία των λιγνιτικών σταθμών ευθύνεται για 550 πρόωρους θανάτους ανά έτος εκ των οποίων οι 160 εντός της
χώρας και οι 390 σε γειτονικές χώρες, για 160 περιστατικά βρογχίτιδας, 280 εισαγωγές σε νοσοκομεία και 9.500 κρίσεις
άσθματος σε παιδιά. Όπως μαρτυρούν τα στατιστικά στοιχεία της μελέτης, ο περιρισμός της χρήσης λιγνίτη και λιθάνθρακα είναι αναγκαίος. Το κλείσιμο των ατμοηλεκτρικών σταθμών θα σώσει χιλιάδες ζωές στο εσωτερικό των χωρών
αλλά και στις γειτονικές χώρες που επηρεάζονται από την λειτουργία τους. Επιπλέον θα συμβάλει θετικά στην αντιμετώπιση του φαινόμενου του θερμοκηπίου και εν γένει στη μείωση της θερμοκρασίας σε παγκόσμιο επίπεδο, ένα από
τα βασικότερα ζητήματα που συζητήθηκαν στην Σύνοδο για την Κλιματική Αλλαγή. Η προστασία του περιβάλλοντος,
της ανθρώπινης ζωής και του κλίματος πρέπει να είναι μέλλον και ελπίδα σε αυτό τον πλανήτη.
Ε. Τσεβά

“εξοικονομώ κατ’οίκον”

το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
προωθεί την ενεργειακή αναβάθμιση για 40.000
νοικοκυριά. Το νέο πρόγραμμα προωθεί τη
χρήση υλικών που είναι φιλικά προς το περιβάλλον και εξασφαλίζουν υψηλή ενεργειακή
απόδοση. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να τοποθετήσουν συστήματα σκίασης,
κουφώματα, υαλοπίνακες στο εξωτερικό των
κατοικιών τους αλλά και να αναβαθμίσουν το
κεντρικό σύστημα θέρμανσης του σπιτιού τους.
Το υπουργείο προβλέπει την επιδότηση και χορήγηση δανείων για το σκοπό αυτό σε 40.000
δικαιούχους. Το ατομικό και οικογενεικό εισόδημα αποτελεί βασικό κριτήριο για την επιλογή
των δικαιούχων ενώ σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και ο αριθμός των προστατευόμενων
μελών. Επομένως η επιχορήγηση θα γίνει κλιμακωτά για τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με
το εισόδημα και τον αριθμό των μελών στην οικογένειά τους. Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός για το τρέχον έτος αυξάνεται κατά
10.000 ευρώ αγγίζοντας τις 25.000 ευρώ, το
οποίο σημαίνει πως θα υπάρχει και μεγαλύτερος αριθμός συμμετεχόντων.
Ε. Τσεβά

με εΞΑΦΑνισΗ ΑΠειλουντΑι το 93% τΩν
ΑλιευμΑτΩν στΗ μεσογειο

τα ποσοστά της υπεραλίευσης σημειώνουν μεγάλη άνοδο καθώς:
το 31% των πληθυσμών ψαριών παγκοσμίως υπεραλιεύεται, το 58%
βρίσκεται στα όρια της υπεραλίευσης, ενώ μόλις το 11% αλιεύεται με
συντηρητικούς ρυθμούς. Την ίδια στιγμή, το 93% των αξιολογημένων
αποθεμάτων στη Μεσόγειο απειλείται , ενώ τα αλιεύματα μειώθηκαν
κατά 1/3 σε σχέση με το 2007. Τα παραπάνω στοιχεία έδωσε στη δημοσιότητα με έκθεσή της, ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας
(FAO) των Ηνωμένων Εθνών. Η έκθεση συγκεντρώνει παγκόσμια
αλιευτικά δεδομένα και δημοσιεύεται περιοδικά, ανά δυο χρόνια.
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οΑεΔ: ΔεΚΑ νεΑ ΠρογρΑμμΑτΑ ΑΠΑσΧολΗσΗσ ΑνεργΩν

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για συμμετοχή στα νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ. 90.000 θέσεις
εργασίας για ανέργους αναμένεται να δημιουργηθούν από τα νέα προγράμματα που
προωθούν την απασχόληση. Αφορούν θέσεις εργασίας σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
για νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας που θέλουν να αποκτήσουν εργασιακή
εμπειρία αλλά και για ανέργους που θέλουν να συμπληρώσουν τα ένσημά τους για
να βγουν στη σύνταξη. Τα δύο πρώτα προγράμματα που θα ανακοινωθούν στα μέσα
Ιουλίου θα αυξήσουν την απασχόληση για 13.000 νέους ηλικίας από 18 έως 29 ετών.
Επιπλέον, έως τον Σεπτέμβριο αναμένεται να ανακοινωθούν και τα υπόλοιπα προγράμματα που θα απευθύνονται και σε μεγαλύτερες ηλικίες από 29 έως και 64 ετών καθώς επίσης και σε μακροχρόνια ανέργους. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.oaed.gr

ΠΑροΧΗ ΔΩρεΑν νομιΚΗσ βοΗθειΑσ

Το νέο σχέδιο νόμου προβλέπει την παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας σε Έλληνες πολίτες και αλλοδαπούς που αδυνατούν να καλύψουν τα δικαστικά έξοδα. Η κάλυψη που θα προσφέρει θα αφορά
υποθέσεις ιδιωτικού, δημοσίου και ποινικού δικαίου, ενώπιον των
ανακριτικών και προανακριτικών αρχών αλλά και σε περιπτώσεις
εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών. Το νομοσχέδιο απευθύνεται σε
πολίτες χαμηλού εισοδήματος που έχουν νόμιμη κατοικία τους στην
Ελλάδα. Για να τύχουν της παροχής, οι πολίτες οφείλουν να πληρούν
συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια όπως: για τους άγαμους το εισόδημα να μην ξεπερνά τα 6000 ευρώ, για τους
έγγαμους το εισόδημα να φτάνει τα 7000 ευρώ, για έγγαμους με ένα τέκνο το εισόδημα να φτάνει τα 8000 ευρώ, για
όσους έγγαμους έχουν δύο τέκνα το ανώτατο όριο εισοδήματος να είναι 9000 ενώ για όσους έχουν περισσότερα
των δύο τέκνων, το εισόδημα πρέπει να αγγίζει τα 10000 ευρώ. Σημαντικό ρόλο στον προσδιορισμό εισοδήματος
του αιτούντος παίζει και η ύπαρξη καταθέσεων του αιτούντος ή μελών της οικογένειάς του σε Τράπεζες εντός και
εκτός της χώρας. Επιπλέον, στους δικαιούχους της δωρεάν νομικής βοήθειας εντάσσονται και όσοι είναι άνεργοι
πάνω από 12 μήνες, όσοι πάσχουν από σοβαρές ασθένειες και έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

Απαλλαγή από τον ενΦιΑ
υπό νέους όρους

Χάνεται η απαλλαγή του 50% από τον
ΕΝΦΙΑ για όσους έχουν εισόδημα 300
ευρώ το χρόνο από τόκους . Ακόμα και
αν οι φορολογούμενοι πληρούν τις προϋποθέσεις σχετικά με το συνολικό ετήσιο οικογενεικακό εισόδημα, τα όριο
του συνόλου της επιφάνειας κτισμάτων
που έχει στην κατοχή του και την αντικειμενική αξία των κτισμάτων, η νέα διάταξη του υπουργείου Οικονομικών στερεί τη δυνατότητα απαλλαγής από
χιλιάδες έλληνες πολίτες. Η αλλαγή όμως επεκτείνεται
και στους τρίτεκνους, τους πολύτεκνους και τα Άτομα με
βαριά Αναπηρία άνω του 80% καθώς επιβάλλει νέες

προϋποθέσεις για την απαλλαγή
100% από τον ΕΝΦΙΑ. Αναλυτικότερα, το συνολικό οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους
δεν πρέπει να ξεπερνά τις 12.000
ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000
για τον ή τη σύζυγο και για κάθε
εξαρτώμενο μέλος και το σύνολο
της επιφάνειας κτισμάτων που έχει
στην κατοχή του να μην ξεπερνά
τα 150 τετραγωνικά μέτρα. Επιπλέον, η διάταξη αναφέρει πως ακόμα και αν οι φορολογούμενοι πληρούν
τα παραπάνω κριτήρια θα χάσουν το δικαίωμα απαλλαγής στην περίπτωση που διαθέτουν επιπλέον εισόδημα 600 ευρώ το χρόνο προερχόμενο από τόκους.

Διευκρινίσεις για τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στον ογΑ

Ο ΟΓΑ προχώρησε σε ανακοίνωση σχετικά με τα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης
των ασφαλισμένων του προκειμένου να διορθώσει τις ανακριβείς πληροφορίες
που είχαν δημοσιευτεί περί αύξησης των ορίων συνταξιοδότησης. Συγκεκειμένα
ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχει καμία μεταβολή και τονίζει πως ισχύει ότι και μέχρι
πρότινος, δηλαδή οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ συνταξιοδοτούνται στο 67ο έτος της
ηλικίας τους με 15 χρόνια ασφάλισης ή στο 62ο έτος με 40 χρόνια ασφάλισης.
Μάλιστα αναφέρει πως η εγκύκλιος αρ. 6/2016 αφορά γνωστοποίηση στους
υπαλλήλους και τους ανταποκριτές του ΟΓΑ των διατάξεων που σχετίζονται με τα όρια συνταξιοδότησης λόγω γήρατος αλλά και για τις περιπτώσεις εκείνες που είναι γονείς, σύζυγοι και αδέρφια ατόμων με αναπηρία.
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