ΕΤΟΣ 14

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 156

ΕΞΩΦΡΕΝΙΚΟ!! ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΕΤΑΞΕ ΣΤΟ
ΔΡΟΜΟ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ!!

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ΤΙΜΗ 0,01 EURO

ΑΚΟΜΑ ΕΝΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ

Στο "στόχαστρο" του οικονομικού εισαγγελέα μπαίνουν τα μεγαλοστελέχη
της φαρμακοβιομηχανίας "Novartis". Ο
Ο Δήμος Αθηναίων κινεί διαδικασία αναζήτησης κ. Αθανασίου διέταξε τη διενέργεια πειθαρχικών ευθυνών για δημοτικό υπάλληλο, ο από τον επίκουρο οικονομικό εισαγγεοποίος αυθαίρετα έκλεισε Λέσχη Φιλίας, που λειτουρ- λέα, Γιάννη Δραγάτση- έρευνας για φοροδιαφυγή και
γούσε ως θερμαινόμενος χώρος για τους άστεγους, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από την φαρμακοβιομηχανία
επικαλούμενος λήξη του ωραρίου του... Συν. σελ. 5
Novartis και υψηλόβαθμα στελέχη της… Συν. σελ. 13

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ
Εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης πλαστικού χρήματος οι φορολογούμενοι που είναι
άτομα με ποσοστό αναπηρίας
80% και άνω, ενώ με υπουργική
απόφαση και συγκεκριμένα του υπουργού
Οικονομικών θα καθοριστούν επιπλέον κατηγορίες
φορολογουμένων που θα εξαιρεθούν.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ
ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ
ΝΟΕΜΒΡΙΟ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ Συν. σελ. 5
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Ή
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 60.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ
Εντός των επόμενων μηνών αναμένεται να ενεργοποιηθούν από το υπουργείο Εργασίας, στην πλειοψηφία
τους μέσω του ΟΑΕΔ, τουλάχιστον επτά νέα προγράμματα για την απασχόληση ή και επαγγελματική κατάρτιση περισσότερων από 60.000 ανέργων… Συν σελ. 13

ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΛΗΞΕ ΑΝΑΠΗΡΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟζΑΝΗΣ
Έστω και με καθυστέρηση 6 ετών, ήρθε η δικαίωση για μία Φλωρινιώτισσα εκπαιδευτικό που έπεσε «θύμα» αναισθησιολόγου ιδιωτικής κλινικής της Πτολεμαϊδας. Το δικαστήριο καταδίκασε τον αναισθησιολόγο σε… Συν. σελ. 11

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑ
ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ!! ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΕΣΤΕΙΛΕ 400 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ.
ΔΕΝ ΤΟΝ ΕΠΑΙΡΝΑΝ ΓΙΑΤΙ ΗΤΑΝ ΑΜΕΑ!
Συν. σελ. 14

ΤΙ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ

Συν σελ. 4

ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2017
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...Συνέχεια από το προηγούμενο
Και λέω κάποτε, γιατί σήμερα δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να ξαναζήσουμε τέτοια
όνειρα αφού ξεκινάμε από πάνω κατρακυλώντας προς τα κάτω. Δηλαδή, μας τα έδωσαν όλα και δεν μας άφησαν να προσπαθήσουμε μήπως καταφέρουμε να κάνουμε
κάτι δικό μας. Είναι τόσο σκληρή η πραγματικότητα του σήμερα, που δημιουργεί στον
άνθρωπο μόνο καταστροφικές προϋποθέσεις για να δείχνει καλύτερος από τους άλλους. Κανένας δεν σκέφτεται ότι δεν μπορεί να βρει δουλειά, αφού τα μηχανήματα εξυπηρετούν σχεδόν όλες τις ανάγκες μας. Κανένας δεν μπορεί να δημιουργήσει, ούτε
να ονειρευτεί κάτι καινούριο γιατί θα είναι εκτός πραγματικότητας. Πολλοί αναρωτιούνται ποια είναι αυτή η πραγματικότητα που δεν υπάρχει σήμερα ή που δεν μπορούν να
τη δουν γιατί δεν ξέρουν ούτε από πού ξεκινάει, ούτε με τι τρόπο μπορεί να επιβιώσει...
Η αλήθεια είναι κρυμμένη και για όσους πραγματικά θέλουν να την ανακαλύψουν, ας
πάνε μια βόλτα στους καταυλισμούς των προσφύγων που σήμερα ζουν χωρίς τίποτα,
μα τίποτα, θαμμένοι στις λάσπες και στα ερείπια, εκτεθειμένοι στο κρύο ή στη ζέστη,
πολλές φορές χωρίς φαγητό και ρούχα, με μοναδικό όπλο για να αντιμετωπίσουν όλη
αυτή τη κατάσταση, το σώμα τους, το μυαλό τους και την ελπίδα για ένα καλύτερο
αύριο που αυτοί ακόμα μπορούν να ονειρεύονται και να περιμένουν... Συνεχίζεται

ΣΕ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΟΔΗΓΕΙΤΑΙ ΤΟ «ΠΡΟΤΥΠΟ
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ»
Το «Πρότυπο Αθλητικό Κέντρο Χαλανδρίου» καταγγέλλει, μέσω ανοιχτής
επιστολής, την απόφαση του δημάρχου Χαλανδρίου, Σίμου Ρούσσου, που εκδόθηκε στις 16 Δεκεμβρίου και η οποία προβλέπει να γίνει έξωση του Αθλητικού Σωματείου, καθώς και των 15 τμημάτων και των 260 ενεργών αθλητών
του, από το Αθλητικό Κέντρο «Αποστολοπούλου» στην οδό Μυκόνου. Κι αυτό
με την επίσημη αιτιολογία πως «το αθλητικό σωματείο έχει δήθεν καταλάβει
αυθαίρετα τον χώρο αυτό». Όπως υποστηρίζεται, μάλιστα, και ενώ ο «ιδιοκτήμων Δήμος και η αρμόδια δημοτική αρχή «αγνοούν» το γεγονός ότι έχουν παραχωρήσει τη χρήση του συγκεκριμένου αθλητικού κέντρου στο σωματείο
αυτό ήδη από το 1994 (!), για την ανάπτυξη των ερασιτεχνικών κοινωφελών
αθλητικών του δραστηριοτήτων προς όφελος της νεολαίας και της πόλης».
Προφανώς, «είναι κι αυτή μια από τις περιπτώσεις που το ελληνικό δημόσιο
και οι Δήμοι δεν γνωρίζουν τι πραγματικά συμβαίνει με την ακίνητη περιουσία
τους» σημειώνει το Σωματείο, θέτοντας, παράλληλα, μια σειρά από ερωτήματα: «Δεν έχει ακούσει άραγε ο κ. δήμαρχος Χαλανδρίου ότι το «Πρότυπο
Αθλητικό Κέντρο Χαλανδρίου» είναι μια αθλητική «κυψέλη» που αντιστέκεται
απέναντι στη νοοτροπία των social media και των καφετεριών, που πλήττει
τη νεολαία μας; Άραγε, δεν γνωρίζει ότι το κράτος έχει συνταγματική υποχρέωση να ενθαρρύνει, να ενισχύει και να προστατεύει τον αθλητισμό; Ο κ. Ρούσσος ισχυρίζεται ότι η αποβολή πρέπει να γίνει για να αρχίσουν οι εργασίες
αδειοδότησης του αθλητικού κέντρου, σύμφωνα με μελέτη πυροπροστασίας
που φέρεται ότι έχει εκπονηθεί. Το ερώτημα είναι εύλογο: Πρέπει να ξεσπιτωθεί
το αθλητικό σωματείο, άπαξ δια παντός, και μάλιστα μέσα στις γιορτές των
Χριστουγέννων για να γίνουν οι εργασίες αυτές; Ποιές σκοπιμότητες και συμφέροντα υποκρύπτονται;» Σύμφωνα με το Σωματείο, «η υπόθεση όμως έχει
και άλλες, πολύ σοβαρές διαστάσεις» καθώς «ιδρυτής και πρόεδρος του αθλητικού σωματείου που θέλει να αποβάλει ο κ. δήμαρχος από το αθλητικό κέντρο, είναι ο κ. Παναγιώτης Τζήμος, πρώην πρωταθλητής και διεθνής διαιτητής
της άρσης βαρών, ο οποίος σήμερα είναι καθηλωμένος σε αναπηρικό καροτσάκι, με ποσοστό αναπηρίας 90%, εξ΄ αιτίας μιας σπάνιας πάθησης του νευρικού του συστήματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που στήριξε τον δήμαρχο Σίμο Ρούσσο στις
εκλογές, κάποτε αγωνιζόταν για τα ιδεώδη του αθλητισμού και τα ανθρώπινα
δικαιώματα. Στο Χαλάνδρι ήδη μαζεύουμε υπογραφές ενάντια στην απόφαση
του δημάρχου». Ο πρόεδρος του Σωματείου διερωτάται, κλείνοντας, αν στο
Μαξίμου ακούνε όλα όσα συμβαίνουν στο Χαλάνδρι.

ΣΕΛΙΔΑ 2

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΤΟΥΣ
ΜΗΝΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ
Συν. από σελ. 1 … Κατανέμουμε, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό
ποσό 106.929.251,36 € στους Δήμους της χώρας, αποκλειστικά και μόνο προς
καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους αυτών,
που αφορούν στους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο έτους 2016 καθώς και στην
παράταση χορήγησης προνοιακών επιδομάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ.2 του άρθρου 8 του Ν. 4237/2014(ΦΕΚ 36Α΄). Τα ποσά αποτελούν έσοδο
του Κ.Α.E 0621 « Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων», του προϋπολογισμού των δικαιούχων Δήμων και
θα αποδoθούν σε αυτούς, με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,
αμέσως μετά τη μεταφορά των αντίστοιχων πιστώσεων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Τέλος παρακαλούνται οι δικαιούχοι Δήμοι να μας γνωρίσουν έως την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017 τα ποσά που απαιτούνται
προκειμένου να καταβληθούν τα προνοιακά επιδόματα του διμήνου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2017.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΑΠΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕ.Π.Α.
Η Διεύθυνση Αναπηρίας και Ι.Ε. ενημερώνει ότι δίνεται ηλεκτρονικά η δυνατότητα στον πολίτη, μέσω web από τov
ιστότοπο του ΙΚΑ ΕΤΑΜ https://apps.ika.gr/ekepa να πραγματοποιήσει τα εξής: Να καταθέσει Αίτημα για Αξιολόγηση
από Υγειονομική επιτροπή ΚΕ.Π.Α. Να παρακολουθεί την πορεία του αιτήματός του. Να ενημερώνεται για την ημερομηνία εξέτασής του από αρμόδια Υ.Ε. Να ενημερώνεται από το ΚΕΠΑ για το Αποτέλεσμα Γνωστοποίησης Αναπηρίας.
Να κοινοποιεί το Αποτέλεσμα Γνωστοποίησης Αναπηρίας σε φορείς επιλογής του οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί για να
αντλούν τα Αποτελέσματα Γνωστοποίησης Αναπηρίας ΚΕ.Π.Α.

ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ
Οι τεχνικές δυσκολίες των τραπεζών να αναγνωρίσουν και να διαχωρίσουν τα λογισμικά τους συστήματα το
είδος των δαπανών που καταγράφονται από τα τερματικά POS μέσω της χρήσης των πιστωτικών ή χρεωστικών
καρτών για αγορές αγαθών η παροχή υπηρεσιών αναγκάζει την Κυβέρνηση να επανεξετάσει τις δαπάνες με πλαστικό χρήμα που είχε αρχικά εξαιρέσει για την κατοχύρωση του αφορολογήτου σε μισθωτούς, συνταξιούχους και
κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Με υπουργική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών που αναμένεται να εκδοθεί,
θα προσμετρώνται οι λογαριασμοί των ΔΕΚΟ και οι λογαριασμοί κινητής και σταθερής τηλεφωνίας όπως και της
συνδρομητικής Τηλεόρασης στις δαπάνες για τις οποίες απαιτείται η χρήση πλαστικού χρήματος για το κτίσιμο
του αφορολογήτου ορίου των 8.600-9550 ευρώ ετησίως αναλόγως της οικογενειακής κατάστασης. Στις εξαιρέσιμες
δαπάνες θα παραμείνουν ωστόσο τα ενοίκια, οι δόσεις τραπεζικών δανείων, τα ασφάλιστρα, τα διόδια και τα κοινόχρηστα πολυκατοικιών. Αντιθέτως θα συνεισφέρουν στο κτίσιμο του αφορολογήτου με τη χρήση πιστωτικής η
χρεωστικής κάρτας η μέσω τραπεζικών συναλλαγών δαπάνες που έχουν να κάνουν με παροχή υπηρεσιών η αγορές και προμήθειες αγαθών και ειδών από: Σούπερ Μάρκετ και πολυκαταστήματα, Πρατήρια καυσίμων, Καταστήματα επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, Ξενοδοχεία, Λογιστές, υδραυλικούς ,ηλεκτρολόγους, ιατρικές δαπάνες,
Εστιατόρια, μπαρ ,κέντρα διασκέδασης, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία κλπ. Σύμφωνα με το νόμο για την κατοχύρωση
του αφορολογήτου απαιτείται η κάλυψη δαπανών με πλαστικό χρήμα η μέσω τραπεζικών συναλλαγών για το 10%
των ετήσιων εισοδημάτων έως 10.000 ευρώ.15% από 10.001 -30.000 ευρώ και 20% για εισοδήματα άνω των
30.001 ευρώ. Οσοι από τους φορολογούμενους δεν συγκεντρώσουν με πλαστικό χρήμα το απαιτούμενο ποσοστό
δαπανών η διαφορά των μη καλυπτόμενων δαπανών που θα προκύπτει θα φορολογείται με 22%. Τέλος αναφορικά
με την προμήθεια που επιβάλουν σήμερα οι Τράπεζες για κάθε συναλλαγή με κάρτα μέσω των τερματικών POS
και η οποία φτάνει σε αρκετές περιπτώσεις το 1% της αξίας των αγορών αυτή προβλέπεται να μειωθεί στο μισό.

ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΕΞΗΓΓΕΙΛΕ Η ΔΕΗ

Ήδη έχει ξεκινήσει την έκπτωση 15% στους συνεπείς καταναλωτές,
όμως αυτή δεν θα είναι η μόνη έκπτωση. Προβλέπεται επιπλέον έκπτωση
για όσους έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν εφάπαξ όλο το ρεύμα της
χρονιάς (με βάση τους περυσινούς λογαριασμούς) ενώ εκπτώσεις προβλέπονται και για όσους έχουν οφειλές, αρκεί να είναι συνεπείς από εδώ και
πέρα στις υποχρεώσεις τους και να μην δημιουργήσουν νέα χρέη.
ΣΕΛΙΔΑ 3

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Ο ΝΕΟΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
Ο νέος πτωχευτικός κώδικας που κατατέθηκε στη Βουλή δίνει δεύτερη ευκαιρία
σε επιχειρηματίες που πτωχεύουν λόγω πραγματικής αδυναμίας, ενώ μπαίνει φρένο
σε δόλιες πτωχεύσεις με συνοπτικές διαδικασίες και επιταχύνονται οι διαδικασίες
για την εξυγίανση των βιώσιμων επιχειρήσεων. Ειδικότερα το νομοσχέδιο δίνει τη
δυνατότητα δεύτερης ευκαιρίας σε όσους επιχειρηματίες πτωχεύουν εξαιτίας πραγματικής αδυναμίας εξυπηρέτησης των ληξιπρόθεσμων χρεών τους. Ορίζεται ότι,
εφόσον ο επιχειρηματίας επιδεικνύει καλή πίστη κατά την κήρυξη της πτώχευσης,
η πτώχευση δεν οφείλεται σε δόλιες ενέργειές του και ο ίδιος παραμείνει συνεργάσιμος - και εφόσον υποβάλει σχετική
αίτηση - μετά την παρέλευση δύο ετών μπορεί να πετύχει απόφαση που θα τον απαλλάσσει ακόμη και πλήρως από
το υπόλοιπο των απαιτήσεων των πιστωτών του που δεν ικανοποιείται από την πτωχευτική περιουσία. Η συναίνεση του
οφειλέτη είναι ικανή αλλά όχι αναγκαία προϋπόθεση για την υλοποίηση συμφωνίας εξυγίανσης. Στόχος είναι οι μη συνεργάσιμοι οφειλέτες να μην παρακωλύουν τις διαδικασίες και τα σχέδια εξυγίανσης να μπορούν να προχωρούν και
χωρίς την δική τους σύμφωνη γνώμη. Αυτό προβλέπεται, όμως, αυστηρά και μόνο στις περιπτώσεις που οι οφειλέτες
έχουν προχωρήσει σε παύση πληρωμών και δεν λαμβάνουν, έστω και την ύστατη στιγμή, μέτρα για να αποφευχθεί η
πτώχευση της εταιρείας. Επιπλέον τιμωρείται με ποινικές κυρώσεις ο μη συνεργάσιμος οφειλέτης ο οποίος δεν προσκομίζει να αναγκαία στοιχεία για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας της επιχείρησης του στο δικαστήριο και για να δικαιολογήσει την στάση πληρωμών στην οποία έχει προχωρήσει. Τέλος, περιορίζεται το χρονικό διάστημα εξέτασης και
ολοκλήρωσης από το δικαστήριο μιας αίτησης και του σχεδίου εξυγίανσης καθώς ο οφειλέτης θα μπορεί να καταθέτει
σχέδιο εξυγίανσης της εταιρείας του είτε ταυτόχρονα με την κατάθεση της αίτησης του είτε το αργότερο εντός τριών μηνών.

ΤΙ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ
Αύξηση των ασφαλιστικών κρατήσεων από 90% ως και 165%
κρύβουν οι εισφορές στα μπλοκάκια από 1ης/1/2017 για εκατοντάδες χιλιάδες μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους. Μάλιστα αν επιλέξουν να πληρώνουν τις εισφορές τους «έναντι», όπως προβλέπει σχετική διάταξη,
τότε θα κινδυνεύσουν να βρεθούν χρεωμένοι τους επόμενους μήνες χωρίς να το καταλάβουν. Αν δεν πληρώσουν τα χρέη κινδυνεύουν να χάσουν ασφαλιστικά δικαιώματα και ίσως φτάσουν να μείνουν και χωρίς σύνταξη, εφόσον οι οφειλές τους από
παλιές και νέες εισφορές ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις 15.000 ευρώ για τους αυτοαπασχολούμενους. Με το νέο νόμο και την εφαρμοστική εγκύκλιο που ετοιμάζεται οι εργαζόμενοι που έχουν και μπλοκάκι για συμπληρωματικό εισόδημα, πέραν της μισθωτής απασχόλησης, θα
επιβαρυνθούν με διπλές κρατήσεις. Ως μισθωτοί έχουν 16% ασφαλιστικές εισφορές επί των αποδοχών, ενώ με το
μπλοκάκι θα πληρώνουν και 26,95% επί της αμοιβής τους. Μόνο εάν το μπλοκάκι είναι με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε έναν εργοδότη θα γλιτώνουν τη διπλή εισφορά και το κόστος θα μοιράζεται μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη.
Αν υπάρχουν δύο εργοδότες ο επιμερισμός του κόστους καθίσταται πρακτικά αδύνατος γιατί θα πρέπει ο μισθωτός να
αποδείξει ότι έχει σύμβαση εξαρτημένης εργασίας με δύο εργοδότες ταυτόχρονα.
Συν. από σελ. 1…

«ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ» ΛΕΝΕ ΟΙ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

Με ανακοίνωσή τους, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών-Λογοθεραπευτών, ο Σύλλογος Επιστημόνων Λογοπαθολόγων-Λογοθεραπευτών Ελλάδος, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοθεραπευτών-Ειδικών
Παιδαγωγών, το Σωματείο Λογοθεραπευτών-Λογοπεδικών Ελλάδος,
ο Επιστημονικός Σύλλογος Λογοθεραπευτών-Λογοπαιδαγωγών Ελλάδος, το Πανελλήνιο Σωματείο Ιδιοκτητών Μονάδων Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Ψυχικής Υγείας για Παιδιά, Εφήβους και Οικογένειες, καθώς και ο Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών,
αποφάσισαν να μην τη σύμβαση που προτείνει από 1ης/1/2017 ο ΕΟΠΥΥ και αφορά την Ειδική Αγωγή. Σε δελτίο
Τύπου που εξέδωσαν μεταξύ άλλων, αναφέρουν: «Η σύμβαση αυτή οδηγεί στην εξαθλίωση και στον αφανισμό των
Θεραπευτών με άμεσο αντίκτυπο στους ίδιους τους Ασφαλισμένους και στα Παιδιά αυτών!. Ως εκ τούτου συναποφασίσαμε τα κάτωθι: 1) Την άρνηση της απεχθούς σύναψης συμβάσεως που προτάθηκε από τον ΕΟΠΥΥ στις
23/12/2016, η οποία υποβιβάζει τις Επιστήμες που ασχολούνται με την Ειδική Αγωγή (Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Ειδικούς Παιδαγωγούς, Ψυχολόγους) και οδηγεί στην εξαθλίωση και στον αφανισμό των Θεραπευτών με άμεσο
αντίκτυπο στους ίδιους τους Ασφαλισμένους και στα Παιδιά αυτών! 2) Άμεση συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό
Υγείας, κύριο Παύλο Πολάκη! 3) Οργάνωση κινητοποιήσεων για τη διεκδίκηση αξιοπρεπών παροχών υπηρεσίας και
συνθηκών εργασίας! Ζητούμε τη συμπαράσταση των Γονέων, των Συλλόγων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) και
των υπόλοιπων Επαγγελματικών Κλάδων που πλήττονται από τις πολιτικές του Υπουργείου Υγείας!!»
ΣΕΛΙΔΑ 4

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΠΡΟΩΘΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Συγκεκριμένα, προσανατολίζεται στη θέσπιση νομοθετικών ρυθμίσεων που στοχεύουν στην αναμόρφωση της νομοθεσίας για την Αναπηρία, σύμφωνα με τη Διεθνή
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο για τα Δικαιώματα
των Ατόμων με Αναπηρία. Καλεί μάλιστα τους ενδιαφερόμενους πολίτες και φορείς να
συμμετάσχουν σε δημόσια ηλεκτρονική προδιαβούλευση στη διεύθυνση: Courier New
Greek με παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις πριν την έναρξη της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας, προκειμένου ο νομοθέτης να έχει πληρέστερη εικόνα των αναγκών, αλλά και των πιθανών ειδικών προβλημάτων τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τον υπό κατάρτιση
νόμο. Το εισαγωγικό κείμενο της προδιαβούλευσης θυμίζει απόσπασμα από τον χαιρετισμό του πρωθυπουργού, Αλέξη
Τσίπρα, στην εκδήλωση στη Βουλή, προς τιμήν της ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, τον περασμένο Οκτώβριο,
σύμφωνα με τον οποίο «η ποιότητα και το ήθος μιας χώρας αποτυπώνεται πρωτίστως στον τρόπο που αντιμετωπίζει
τους πιο αδύναμους, για να τους κάνει κι αυτούς δυνατούς». Τα πεδία της προνομοθετικής δημόσιας διαβούλευσης
διαρθρώνονται σε τέσσερις ενότητες: -Στην πρώτη, οι συμμετέχοντες καλούνται να αποτυπώσουν εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, σε τομείς της καθημερινής ζωής, όπως ενδεικτικά η πρόσβαση στην Υγεία, στην
εκπαίδευση, στην απασχόληση, στη Δικαιοσύνη, στην κοινωνική προστασία, στην πληροφόρηση και ενημέρωση, στο
περιβάλλον, στην άσκηση πολιτικών δικαιωμάτων κα. Όπως εξηγείται, «η καταγραφή αποσκοπεί στη νομοθέτηση παρεμβάσεων που θα καθιερώσουν το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας, όπως αυτό αναλύθηκε στο γενικό μέρος, θα
άρουν τα εμπόδια πρόσβασης και θα διευκολύνουν την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην
κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή». -Στη δεύτερη, ζητείται να κατατεθούν προτάσεις για την περαιτέρω εξειδίκευση
των γενικών αρχών της Σύμβασης προς το σκοπό της εμπέδωσης της αντίληψης, ότι τα άτομα με αναπηρία διαθέτουν
ίδια δικαιώματα με το σύνολο του πληθυσμού, ότι αναγνωρίζονται ως ισότιμα, ανεξάρτητα από το γεγονός της αναπηρίας, ότι απαγορεύεται κάθε διάκριση στη βάση της αναπηρίας, καθώς και ότι τα άτομα αυτά έχουν δυνατότητα να λαμβάνουν αποφάσεις που αφορούν τη ζωή τους. Ιδιαίτερη έμφαση μπορεί να δοθεί στην άρση εμποδίων για την
απόλαυση του συνόλου των δικαιωμάτων. -Στην τρίτη, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προτείνουν, μεταξύ άλλων,
μέτρα που προάγουν θετικά την άσκηση δικαιωμάτων εκ μέρους των ατόμων με αναπηρία, αλλά και αντιστρόφως,
μέτρα, ενέργειες, πρακτικές ή συμπεριφορές που ενδέχεται να θίγουν άμεσα ή έμμεσα την άσκηση των δικαιωμάτων
αυτών και από τις οποίες οφείλουν να απέχουν διοικητικά όργανα, αρχές, επιχειρήσεις και ιδιώτες. -Στην τέταρτη ενότητα εντάσσονται όσες παρατηρήσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στις θεματικές των προηγούμενων ενοτήτων και αποσκοπούν στην παροχή πρόσθετων πληροφοριών για ειδικά προβλήματα που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ.
Ακόμη, οι συμμετέχοντες μπορούν να παραθέσουν νομοθετικές, κοινωνικές και πολιτικές πρωτοβουλίες, καθώς και
πρακτικές που εφαρμόστηκαν διεθνώς και σχετίζονται με την ανεμπόδιστη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε
αγαθά και υπηρεσίες και την υπό καθεστώς ίσης μεταχείρισης απόλαυση δικαιωμάτων. Η προνομοθετική δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 20 Ιανουαρίου 2017 και πριν την κατάθεση στο Κοινοβούλιο, το νομοσχέδιο θα τεθεί σε
ανοικτή δημόσια διαβούλευση στον δικτυακό τόπο Opengov.gr όπως προβλέπεται από τη σχετική διαδικασία.

ΕΞΩΦΡΕΝΙΚΟ!! ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΠΕΤΑΞΕ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥΣ ΑΣΤΕΓΟΥΣ!!
Συν. από σελ. 1… Καταγγελία για το περιστατικό έκανε ο επιχειρηματίας Θέμης Βαρσαμίδης με ανάρτηση του στο Facebook. Ο ίδιος δημοσιοποίησε τόσο τον διάλογο
που είχε ο ίδιος με τον άστεγο, όσο και το διάλογο που είχε με τον υπεύθυνο του
Κέντρου Φιλοξενίας. Αναλυτικά, καταγράφει: "Χώροι Φιλοξενίας Αστέγων - Η εμπειρία μου απόψε - Ένας άστεγος κοιμάται έξω στον δρόμο, δίπλα στο σπίτι μου. - Αρχίζει να χιονίζει στο κέντρο της Αθήνας. - Παίρνω τηλέφωνο στο Δήμο για τα Κέντρα Φιλοξενίας. - Μου λένε να πάει
στον Χώρο της Πανόρμου. - Ο άστεγος αρνείται και μου λέει ότι τον διώχνουν. - Ξαναπαίρνω άλλες 3 φορές για επιβεβαίωση. - Μου επιβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και όλα δουλεύουν άψογα. - Λέω στον άστεγο "εμπιστεύσου με, είναι καλά εκεί". - Τον σηκώνω μες το κρύο να πάει από το Θησείο στην Πανόρμου. - Φτάνουμε 22:30. Ο υπάλληλος του Δήμου μου λέει "23:00 θα κλείσουμε" - Του λέω "Γιατί;" - "Μόλις πήρε η επόμενη βάρδια και είπε ότι
αρρώστησε και δεν θα έρθει" - "Και τι; Θα διώξετε τον κόσμο μες το χιόνι;;;" - Μου λέει "Ναι, εγώ πρέπει να φύγω" "Καλά δεν μπορεί να έρθει κάποιος άλλος στην θέση του;” - Μου λέει “Που να ξέρω εγώ; Είμαι από τις 15:00 εδώ εγώ,
κουράστηκα πρέπει να φύγω" - Βγάλανε τους άστεγους έξω στο χιόνι. Καλές όλες οι προσπάθειες του δήμου για τους
άστεγους αλλά δυστυχώς κύριοι/ες του Δήμου θα έπρεπε ήδη να ξέρετε ότι σε αυτή την χώρα.. Ο διάβολος κρύβεται
στις λεπτομέρειες". «Πρόκειται για μια απαράδεκτη συμπεριφορά υπαλλήλου, ο οποίος ελέγχεται ήδη πειθαρχικά. Είναι
ανεύθυνη η στάση του να εγκαταλείψει τον θερμαινόμενο χώρο για μιάμιση ώρα, πριν φτάσει ο αντικαταστάτης του,
αναγκάζοντας έναν άστεγο να αποχωρήσει. Ο δήμος Αθηναίων θα συνεχίσει τη μεγάλη προσπάθειά του να προστατεύει
τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη», δήλωσε η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόνοιας και Ισότητας του
Δήμου Αθηναίων, Μαρία Στρατηγάκη. Σημειώνεται πως οι άστεγοι που ζουν σε δρόμους, στοές, εσοχές κτιρίων κλπ
στην Αθήνα είναι περίπου 1500, ενώ άγνωστος είναι ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν σε εγκαταλειμμένα κτήρια ή
χώρους που δεν έχουν παροχή ρεύματος και νερού (συνθήκες αστεγίας). Θυμίζουμε πως για την προστασία των αστέγων έχουν τεθεί σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα με πέντε θερμαινόμενες αίθουσες από τον δήμο Αθηναίων.
ΣΕΛΙΔΑ 5

Ελληνίδα καταναλώτρια αγόρασε έξι προπληρωμένες κάρτες (prepaid cards) εταιρείας χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών με έδρα τη Μ. Βρετανία, αξίας 500 ευρώ η κάθε μία δηλαδή συνολικής αξίας 3.000 ευρώ, για ηλεκτρονικές αγορές. Οι κάρτες δεν χρησιμοποιήθηκαν και η καταναλώτρια ζήτησε μέσω e-mail, αλλά και τηλεφωνικά από την εταιρεία να της επιστραφεί η χρηματική τους αξία, όπως είχε δικαίωμα, γιατί χρειαζόταν τα χρήματα.
Της επεστράφη, όμως, μόνο το ποσό της μιας κάρτας και της ζητήθηκαν πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτει
η ταυτότητα και η διαμονή της για να της επιστραφούν τα υπόλοιπα 2.500 ευρώ. Ωστόσο, αν και προσκόμισε τα
απαιτούμενα στοιχεία, η εταιρία δεν ανταποκρίθηκε και διέκοψε κάθε επικοινωνία. Η καταναλώτρια ζήτησε τη βοήθεια και διαμεσολάβηση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας. Ύστερα από συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή της Μεγάλης Βρετανίας και τον Financial Ombudsman της χώρας αυτής, η εταιρία
προχώρησε, ως όφειλε, στην πίστωση του υπολοίπου ποσού των 2.500 ευρώ.
Αυστηρούς ελέγχους στα πιστοποιητικά και στα δικαιολογητικά νέων και παλιών δημοσίων υπαλλήλων παγιώνουν οι διατάξεις του νέου νόμου για την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων, με όλες τις σχετικές λεπτομέρειες να διευκρινίζονται με την τελευταία εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Συγκεκριμένα,
για τους νεοδιοριζόμενους αναφέρεται στην εγκύκλιο ότι εντός προθεσμίας τριών μηνών μετά τη δημοσίευση της πράξεως διορισμού ή προσλήψεως του προσωπικού που προσλαμβάνεται, οι υπηρεσίες υποχρεούνται να διενεργούν
υποχρεωτικά αυτεπάγγελτο έλεγχο της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και τα οποία
είναι απαραίτητα για το διορισμό/ πρόσληψή του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή του κατά τη διαδικασία του
διορισμού/πρόσληψης ή τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή του μετά τον διορισμό/ πρόσληψη.
Ηλεκτρονική κάρτα μεταναστών, κατάργηση των συσσιτίων και 8.000 νέες θέσεις φιλοξενίας
Ηλεκτρονική κάρτα, η οποία θα αντικαταστήσει την άδεια διαμονής των μεταναστών που ζουν νόμιμα στην
Ελλάδα, προωθεί το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Το νέο σύστημα αναμένεται να λειτουργήσει τον
ερχόμενο Απρίλιο. Το σχέδιο αυτό ανακοίνωσε ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννης Μουζάλας, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο υπουργείο. Την κάρτα, που θα περιλαμβάνει στοιχεία ταυτοποίησης και βιομετρικά δεδομένα του κατόχου, θα παραλαμβάνουν όσοι, είτε ανανεώνουν προϋπάρχουσα άδεια διαμονής, είτε
θα εκδώσουν για πρώτη φορά άδεια διαμονής στη χώρα. Μέσω αυτής, το υπουργείο σκοπεύει να εκσυγχρονίσει
το σύστημα χορήγησης αδειών διαμονής και να καταπολεμήσει περιπτώσεις πλαστογραφιών.
Να υπάρξει άμεσα παράταση και ουσιαστικός διάλογος ΕΟΠΥΥ και επαγγελματιών για να μην μείνουν χωρίς
θεραπείες ειδικής αγωγής τα ΑμεΑ, ζητά το τμήμα Προνοιακών Πολιτικών της ΛΑ.Ε. Η εσπευσμένη και τελεσιγραφική προώθηση από την διοίκηση του ΕΟΠΥΥ της υπογραφής συμβάσεων με επαγγελματίες, που παρέχουν
υπηρεσίες ειδικής αγωγής (εργοθεραπείες, λογοθεραπείες, ψυχοθεραπείες), δημιουργεί άμεσους κινδύνους πλήρους
κατάρρευσης του θεραπευτικού έργου σε βάρος των ΑμεΑ και κυρίως των παιδιών ΑμεΑ, υποβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών ειδικής αγωγής, παύσης – παγώματος αυτών των υπηρεσιών λόγω μη ύπαρξης μεταβατικού σταδίου, καταστροφής και οικονομικής κατάρρευσης των έμπειρων επαγγελματιών και ώθησης των ασφαλισμένων σε
υπηρεσίες κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μη ποιοτικών υπηρεσιών. Ουσιαστικός λόγος φαίνεται να είναι η εφαρμογή του
μνημονιακού στόχου για μείωση των δημόσιων δαπανών για τις υπηρεσίες ειδικής αγωγής στα ΑμεΑ. Καλούμε την διοίκηση του ΕΟΠΥΥ να σταματήσει τις αιφνιδιαστικές πρακτικές, να δώσει παράταση 6 μηνών για ουσιαστικό διάλογο
με την ΕΣΑμεΑ, την ΠΟΣΓΚΑμεΑ και τους συλλόγους των Επαγγελματιών Ειδικής Αγωγής και μέχρι τότε να εφαρμόζεται το ισχύον σύστημα κάλυψης, ώστε να μην μείνει κανένα ΑμεΑ χωρίς την αναγκαία για αυτό ειδική αγωγή.
Με κοινωνική ευαισθησία και υπευθυνότητα η εταιρεία Σ. Μεντεκίδης Α.Ε στέκεται για άλλη μια φορά αρωγός στο σημαντικό έργο του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ΑμεΑ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Κατανοώντας τις
αντίξοες συνθήκες μέσα στις οποίες ο σύλλογος αγωνίζεται για την προβολή και προώθηση ζητημάτων που αφορούν
κυρίως παιδιά με αναπηρία, ενισχύει τον αγώνα τους με δωρεά 12.000 ευρώ. Η δωρεά αυτή γίνεται στο πλαίσιο της εταιρικής
κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας Σ. Μεντεκίδης Α.Ε. στην οποία ανήκει το φυσικό μεταλλικό νερό ΣΕΛΙ από το Βέρμιο.
Περίπου 1.200 χριστιανοί δολοφονήθηκαν σε όλο τον κόσμο από τον Νοέμβριο 2015 έως τον Οκτώβριο 2016
«για λόγους που συνδέονται με το θρήσκευμά τους», αριθμός πολύ μειωμένος σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα,
ανακοίνωσε σήμερα (11/1) η προτεσταντική ΜΚΟ Open Doors (Ανοιχτές Πόρτες). Σύμφωνα με αυτή την ευαγγελική
ΜΚΟ, ο αριθμός των θυμάτων το 2016 -από την 1η Νοεμβρίου 2015 έως τις 31 Οκτωβρίου 2016- ανέρχεται σε 1.173
έναντι 7.100 το 2015, έπειτα από σειρά ετών που κατέγραφε άνοδο (1.201 νεκροί το 2012, 2.123 το 2013 και 4.344 το
2014). Η ΜΚΟ έδωσε στη δημοσιότητα την ετήσια έκθεσή της που αφορά τις «50 χώρες όπου οι χριστιανοί υφίστανται
περισσότερο διωγμούς» και στην οποία υπογραμμίζεται ότι «215 εκατομμύρια άνθρωποι είναι θύματα διώξεων, σφοδρών, πολύ ισχυρών ή ακραίων». Τουλάχιστον 948 χριστιανοί, εκ των οποίων 695 μόνο στη Νιγηρία, δολοφονήθηκαν
εξαιτίας του θρησκεύματός τους και 225 σε άλλες εννέα χώρες, σύμφωνα με την έκθεση της οργάνωσης. Οι «Ανοιχτές
Πόρτες» επικεντρώνονται ειδικά σε δύο δολοφονίες που καταγράφηκαν στη Γαλλία: του πατέρα Ζακ Χαμέλ (του καθολικού ιερέα(, καθώς και ενός ιρανού μετανάστη μέσα σε καταυλισμό προσφύγων στα βόρεια της χώρας.
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ

Μια ιδιαίτερη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε πριν από
λίγες μέρες σε γνωστό κέντρο στου Ψυρρή, με «πρωταγωνιστές» ΑμεΑ του Δημόσιου Ειδικού Λυκείου Ιλίου, στο οποίο φοιτούν μαθητές ηλικίας 16-30 ετών, με
κινητικές αναπηρίες ή και με σύνοδες μαθησιακές δυσκολίες εξαιτίας συγγενών
ή επίκτητων ασθενειών (εγκεφαλική παράλυση, σπαστική τετραπληγία, μυοπάθεια, σκλήρυνση κατά πλάκας, μεταβολικά σύνδρομα) ή ατυχημάτων. «Ψυχή»
αυτής της εκδήλωσης ήταν ο γνωστός ηθοποιός, χορευτής και γλύπτης Τάκης
Λουκάτος. «Ως εκπαιδευτικός θεάτρου στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα έτυχε
να συνεργαστώ με άλλα σχολεία καθώς και με το Ειδικό Λύκειο Ιλίου, στο οποίο
-επιτρέψτε μου να πω- γίνεται σημαντική δουλειά από σπουδαίες καθηγήτριες, όπως είναι η Κρίνα Αναγνωστοπούλου,
αλλά και από τον γυμνασιάρχη Αναστάσιο Μερκούρη» εξηγεί στην «Espresso» ο Τάκης Λουκάτος και προσθέτει: «Η
καλλιτεχνική συνεργασία με ΑμεΑ ήρθε σαν δώρο στη ζωή μου, γιατί με έμαθε πολλά. Τα παιδιά αυτά με έχουν διδάξει
να είμαι ταπεινός, υπομονετικός και να μη θεωρώ ότι οι ανάγκες μου είναι το κέντρο του κόσμου. Κάθε άνθρωπος είναι
μια διαφορετική περίπτωση και χρειάζεται κατανόηση, ενθάρρυνση και αγάπη. Στη θέση των παιδιών αυτών θα μπορούσε να είναι ο οποιοσδήποτε, αφού, εκτός από το να γεννηθείς με κάποια αναπηρία, μπορεί ένα άσχημο ατύχημα
ή μια σοβαρή ασθένεια στη ζωή σου να σε τοποθετήσει στην κατηγορία των ΑμεΑ. Από την επαφή μαζί τους έχω καταλάβει ότι η υγεία και η αρτιμέλεια είναι ένα πολύτιμο αγαθό, το οποίο είναι εύθραυστο και καθόλου δεδομένο. Πάντως
τα παιδιά αυτά σου δίνουν μαθήματα ζωής, γιατί χαίρονται τη ζωή και το τώρα, κάτι που εμείς ξεχνάμε» λέει ο ίδιος.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Στην ακόμα μεγαλύτερη αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει στα άτομα με
αναπηρίες και κινητικές δυσκολίες, προχωρεί ο Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας. Σύμφωνα
με δελτίο Τύπου της Hermes Airports στο αεροδρόμιο έχει εξασφαλιστεί ο μηχανισμός
«Eagle Passenger Lifter» που χρησιμοποιείται στα πιο σύγχρονα αεροδρόμια του κόσμου
και μέσω του οποίου εξασφαλίζεται η μη χειρωνακτική μεταφορά των ατόμων με ολική
αναπηρία ή κινητικές δυσκολίες, από τα αναπηρικά καροτσάκια, στις θέσεις τους, εντός του αεροσκάφους. Ο ίδιος μηχανισμός μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και αντίστροφα, δηλαδή, την ανύψωση των ατόμων από τις θέσεις τους μέσα
στο αεροσκάφος και τη μεταφορά τους στα αναπηρικά καροτσάκια». Προστίθεται ότι «ο μηχανισμός «Eagle Passenger
Lifter» παρέχει επίσης τη δυνατότητα προσφοράς καλύτερων υπηρεσιών επιβίβασης και αποβίβασης σε υπέρβαρα άτομα
που αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες διακίνησης». Στο δελτίο Τύπου «διευκρινίζεται ότι το συγκεκριμένο σύστημα
ανύψωσης δεν αντικαθιστά τα αναπηρικά καροτσάκια αλλά λειτουργεί υποστηρικτικά καθώς διευκολύνει τις μετακινήσεις
των ατόμων με αναπηρίες ή κινητικές δυσκολίες, τόσο κατά την τοποθέτηση τους στο κάθισμα του αεροσκάφους, όσο
και κατά την απομάκρυνση τους». Ο εξοπλισμός του Διεθνούς Αεροδρομίου Λάρνακας με το νέο σύστημα ανύψωσης
«Eagle Passenger Lifter», προστίθεται «έρχεται μόλις λίγους μήνες μετά την πανευρωπαϊκή διάκριση που εξασφάλισε η
Hermes Airports για την προσφορά υψηλού επιπέδου υπηρεσιών για τα άτομα με αναπηρίες, στα κυπριακά αεροδρόμια».
Σημειώνεται ακόμα ότι «η νέα υπηρεσία «Eagle Passenger Lifter» προσφέρεται ήδη στο Αεροδρόμιο Λάρνακας μέσω
της εταιρείας S&L Airport Services Ltd, η οποία εξυπηρετεί τους επιβάτες με αναπηρίες εκ μέρους της Hermes».

ΤΕΣΣΕΡΙΣ 18ΧΡΟΝΟΙ ΑΠΗΓΑΓΑΝ, ΕΔΕΣΑΝ ΚΑΙ ΒΑΣΑΝΙΣΑΝ
ΣΥΜΜΑΘΗΤΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ

Το τραγικό είναι ότι μετά από αυτή τους τη πράξη, θέλησαν να μεταδώσουν τον φρικτό
βασανισμό του live στο facebook. Σε αποσπάσματα του βίντεο διάρκειας 30 λεπτών,
που ανέβηκε στο twitter, ο 18χρονος έχει καλυμμένο το στόμα και κουλουριάζει στη γωνία
ενός δωματίου. Οι δράστες της επίθεσης γελούν και να φωνάζουν “fuck Ντόναλντ Τραμπ”
και “fuck white people”. Κλωτσούν και χτυπούν τον ανήμπορο νεαρό με μανία. Κάποια
στιγμή του κόβουν τα ρούχα του, ρίχνουν πάνω του στάχτες από τσιγάρα ενώ χρησιμοποιούν ένα μαχαίρι για να κόψουν
τα μαλλιά του, κόβοντας κομμάτι από το δέρμα του κεφαλιού του, με αποτέλεσμα να ματώσει. Το περιστατικό σημειώθηκε
σε διαμέρισμα του Σικάγο. Ο 18χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς καθώς περιφερόταν στον δρόμο, αποπροσανατολισμένος και αναστατωμένος. Στη συνέχεια συνειδητοποίησαν πως είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος υψηλού κινδύνου.
Η αστυνομία περιέγραψε το βίντεο ως «εμετικό» πιθανό έγκλημα μίσους. Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, οι αδίστακτοι
νεαροί μπορεί να τον είχαν απαγάγει έως και 48 ώρες πριν από την επίθεση, καθώς τον κρατούσαν όμηρο για τουλάχιστον
24 ώρες. Η φρικιαστική επίθεση δημιούργησε τέτοιο τραύμα στον 18χρονο που χρειάστηκε σχεδόν όλη η νύχτα για να
ηρεμήσει ώστε να μπορέσει να μιλήσει στους αστυνομικούς. Για την επίθεση συνελήφθησαν δυο άντρες (ο Tesfaye
Cooper και ο Jordan Hill) και δυο γυναίκες (η Brittany Covington και η Tanishia Covington). Καθώς το θύμα είναι λευκός
και τα άτομα στο βίντεο έγχρωμοι, η αστυνομία ερευνά αν πρέπει να απαγγελθούν κατηγορίες για έγκλημα μίσους.
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ΣΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN
Η 31χρονη Noelia Garella από την Αργεντινή είναι η πρώτη δασκάλα
νηπιαγωγός με Σύνδρομο Down σε χώρα της Λατινικής Αμερικής και συγχρόνως από τα λίγα άτομα παγκοσμίως. Η Noelia, είναι πλέον υπεύθυνη
για 170 μαθητές διαβάζοντας ιστορίες και αναπτύσσοντας δεξιότητες τους,
ενώ παράλληλα παλεύει ενάντια στις προκαταλήψεις. Όπως αναφέρει η
Alejandra Senestrari η οποία είναι εκείνη που έδωσε δουλειά στην Noelia
Garella: «Υπήρχαν άνθρωποι που δεν ήταν πεπεισμένοι πως ένας άνθρωπος με Σύνδρομο Down μπορεί να διδάξει. Πολύ γρήγορα όμως αυτό
άλλαξε και είδαμε την
κλίση της για διδασκαλία
και μάθηση». Η Noelia Garella είχε ξεκινήσει ως βοηθός από το 2012
και εκφράζοντας το πάθος και την αφοσίωσή της στη δουλειά της κατάφερε να γίνει η πρώτη δασκάλα νηπιαγωγείου με Σύνδρομο Down στη
Λατινική Αμερική έχοντας και ένα παιδί με το ίδιο σύνδρομο στην τάξη
της. Εργάζεται στο νηπιαγωγείο Capullitas στη Villa Cornu της Κόρδοβα, όπου είναι υπεύθυνη για να διαβάζει ιστορίες στα μικρά παιδιά
και να βοηθά τα παιδιά στο μάθημα της μουσικής.

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN ΠΟΥ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΕ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ
Ο λόγος για την Collette Divitto, η οποία είναι σήμερα ιδιοκτήτρια ενός
φούρνου στη Βοστώνη και που έχει ζήσει από πρώτο χέρι την αποτυχία.
Μιλώντας για την προσωπική της πορεία στο metro.co.uk, η ίδια ανέφερε
πως η αγάπη της για το επάγγελμα ξεκίνησε όταν ήταν στο Λύκειο. Όταν
αποφοίτησε μετακόμισε στη Βοστώνη και άρχισε να ψάχνει για δουλειά.
Η μια απόρριψη ερχόταν όμως μετά την άλλη. «Μου προσέφεραν συνήθως εθελοντικές δουλειές, τις οποίες αναλάμβανα για να αποδείξω στον
εαυτό μου ότι μπορούσα να τα καταφέρω. Όταν όμως ζητούσα μισθό, με
έδιωχναν» αναφέρει. «Σιγά-σιγά κατάλαβα ότι έπρεπε να κάνω κάτι μόνη
μου. Μίλησα στη μητέρα μου και εκείνη με βοήθησε να ανοίξω μια μικρή επιχείρηση. Στην αρχή πουλούσα μόλις 100
μπισκότα την ημέρα. Τα έκανα όλα μόνη μου. Σήμερα έχω περίπου 11.000 παραγγελίες και αναζητώ να προσλάβω
νέους ανθρώπους. Μεταξύ αυτών και ανθρώπους με αναπηρία» προσθέτει.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ: Η ΣΥΧΝΟΤΕΡΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Σύμφωνα με μια νέα διεθνή επιστημονική μελέτη, η θνησιμότητα από τον καρκίνο
του μαστού, που αποτελεί τη συχνότερη μορφή καρκίνου στις γυναίκες, εμφανίζει σε
πολλές χώρες (αλλά όχι σε όλες) πτωτική τάση. Η θετική αυτή εξέλιξη οφείλεται στις
προόδους τόσο στην έγκαιρη διάγνωση όσο και στη θεραπεία της νόσου κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Οι ερευνητές, με επικεφαλής τη Σεσίλ Πιζό του Διεθνούς Ινστιτούτου
Ερευνών Πρόληψης στη Λιόν, οι οποίοι έκαναν τη σχετική ανακοίνωση σε συνέδριο
στις ΗΠΑ, ανέλυσαν στοιχεία από 47 χώρες. Στις 39 από αυτές καταγράφεται μείωση
της θνησιμότητας σε σχέση με τη δεκαετία του 1980. Η πτώση είναι ορατή στις ΗΠΑ
και στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Ενδεικτικά, μεταξύ 1987 και 2013 η μείωση
στις ΗΠΑ έφθασε το 42% (από 22 θανάτους σε 14 θανάτους ανά 100.000 γυναίκες),
ενώ στη Βρετανία το 46%. Αντίθετα, σε ορισμένες λατινοαμερικανικές χώρες, όπως η
Βραζιλία και η Κολομβία, και ιδίως στη Νότια Κορέα υπήρξε αύξηση των θανάτων (στην τελευταία έφθασε το 83%, το
μεγαλύτερο ποσοστό από κάθε άλλη χώρα). Παγκοσμίως η θνησιμότητα μειώθηκε περισσότερο στις γυναίκες κάτω
των 50 ετών απ’ ό,τι σε εκείνες άνω των 50 ετών. Αυτό κυρίως οφείλεται στο ότι οι νεότερες κάνουν πιο εντατική θεραπεία (π.χ. πιο μακρόχρονη χημειοθεραπεία), πράγμα που παρατείνει τη διάρκεια της ζωής τους. Είναι αξιοσημείωτο
ότι η τακτική μαστογραφία δεν φαίνεται να έχει συμβάλει σημαντικά στη μείωση της θνησιμότητας. Η μελέτη αποκαλύπτει ότι σε γειτονικές χώρες με παρόμοιο κοινωνικοοικονομικό επίπεδο η τάση πτώσης της θνησιμότητας είναι ίδια,
άσχετα αν στη μία χώρα οι γυναίκες έκαναν τακτικές μαστογραφίες ήδη από τη δεκαετία του ’80, ενώ στην άλλη χώρα
η ίδια πρακτική εφαρμόστηκε μετά το 2005. «Αυτό δείχνει ότι είναι δύσκολο να απομονωθεί ένας μοναδικός κοινός
παράγοντας που μπορεί να έχει μεγάλη επίδραση στις τάσεις της θνησιμότητας» δήλωσε η Πιζό.
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ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΤΑΝ Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ «ΒΓΕΙ» ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Τη διακοπή της σύνταξης ή των συντάξεων (κύριων και επικουρικών) σε
συνταξιούχους αναπηρίας φορέων κύριας ασφάλισης σε περίπτωση που
αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται και κερδίζουν, ανάλογα με τον
βαθμό της αναπηρίας τους, περισσότερα από όσα κερδίζει υγιής απασχολούμενος, σύμφωνα με τους γενικούς όρους αμοιβής, προβλέπει σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας. Όπως διευκρινίζεται, δεν απαγορεύεται
η ανάληψη εργασίας ή αυτοαπασχόλησης από τους συνταξιούχους αναπηρίας, αλλά υπόκεινται σε έλεγχο από τον
φορέα συνταξιοδότησής τους, κατά τις οικείες διατάξεις, από τον οποίο ενδεχομένως να προκύψει αλλαγή βαθμίδας
ασφαλιστικής αναπηρίας ή και άρση αυτής, με ανάλογες περικοπές στα ποσά των συντάξεων ή διακοπή της σύνταξης.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, «προκειμένου να είναι δυνατός ο έλεγχος, οι συνταξιούχοι υποχρεούνται, πριν αναλάβουν
εργασία ή αυτοαπασχοληθούν, να το δηλώσουν στον φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτούνται. Με σκοπό να μην ενισχύεται η παραβατικότητα από μέρους των συνταξιούχων, παράλειψη της δηλώσεως από μέρους τους περί της ανάληψης εργασίας έχει επιπτώσεις στη συνταξιοδότησή τους, όταν οι αρμόδιες υπηρεσίες του φορέα λάβουν γνώση
σχετικά». Σε κάθε περίπτωση, για τη διακοπή της συνταξιοδότησης και τον καταλογισμό οποιοδήποτε ποσού σε συνταξιούχους, λόγω αναπηρίας, θα πρέπει να έχει προηγηθεί απαραίτητα ο προβλεπόμενος έλεγχος.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ
Ο ΟΑΣΑ ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο του προγράμματος δράσεων που υλοποιεί προκειμένου να άρει όλα τα εμπόδια, ώστε να γίνουν «ανθρώπινες, φιλικές και προσβάσιμες οι αστικές συγκοινωνίες στα άτομα με αναπηρία», θέτει σε
λειτουργία νέα τηλεφωνική γραμμή αποκλειστικής εξυπηρέτησης των ΑμεΑ. Ο αριθμός της νέας αυτής τηλεφωνικής
γραμμής είναι: 210-8200887. Μέσω της τηλεφωνικής αυτής γραμμής οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πληροφορούνται για όλες τις δυνατότητες μετακίνησής τους με τα δημόσια αστικά μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας και ταυτόχρονα να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, τις παρατηρήσεις τους και τα αιτήματά τους. Οι ώρες λειτουργίας της νέας
τηλεφωνικής γραμμής είναι: Καθημερινές: από τις 06.30 έως τις 22.30. Σαββατοκύριακα: από τις 07.30 έως τις 22.30.

ΤΟ ΕΙΔΑΜΕ ΚΙ ΑΥΤΟ! ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕ
ΦΑΤΝΗ ΠΑΝΩ ΣΕ ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ!
Το εν λόγω περιστατικό συνέβη στην Πέγεια της Πάφου και όπως γίνεται
εύκολα αντιληπτό, η συγκεκριμένη κίνηση του Δημάρχου προκάλεσε θύελλα
αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μία εξ αυτών, προήλθε από
την ομάδα Πόλις Πρόσβαση στην Πάφο όπου όπως αναφέρουν: «Κύριοι
είστε το λιγότερο απαράδεκτοι. Ελπίζουμε μιας και τελειώνουν οι γιορτές, του
χρόνου να επιλεγεί κάποιος άλλος χώρος για τη φάτνη γιατί τα συγκεκριμένα
πάρκινγκ καλώς ή κακώς για εσάς κύριοι έχουν λόγο ύπαρξης!».
Σοφία Σολωμού από το farosonair.com

ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 44 ΕΤΩΝ ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗ ζΩΗ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΑΤ ΜΠΕΤΥ ΛΕΩΤΣΑΚΟΥ
Σε ψήφισμά του το ΔΣ του ΚΕΑΤ (Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών)
τονίζει πως ο αιφνίδιος θάνατος της εν ενεργεία Προέδρου του ΔΣ και Διοικήτριας του
Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, Μπέττυς Λεωτσάκου, «αφήνει
δυσαναπλήρωτο κενό, όχι μόνο στον χώρο των ανθρώπων με αναπηρία όρασης,
αλλά γενικότερα στο σύνολο του αναπηρικού κινήματος». Όπως προσθέτουν οι άνθρωποι του ΚΕΑΤ η Μπέττυ Λεωτσάκου «ήταν ο άνθρωπος που είχε αφιερώσει τη
ζωή του για να δημιουργηθούν οι συνθήκες που επιτρέπουν τη βελτίωση της ποιότητας ζωής αυτών των ανθρώπων. Από νεαρή ηλικία ασχολήθηκε με πάθος και πίστη
στο έργο αυτό και με απαράμιλλη εργατικότητα, ευσυνειδησία, εντιμότητα, ήθος και ανιδιοτέλεια αφιερώθηκε και αγωνίστηκε για την επίτευξη των στόχων που είχε οραματιστεί για το ΚΕΑΤ. Ήταν το πρόσωπο, που παρά τη νεαρή ηλικία
της -έφυγε μόλις στα 44- ενέπνεε τον σεβασμό και την αγάπη όλων με όσους είχε συνεργασία, έχοντας κατακτήσει την
καθολική αποδοχή, αγάπη και εκτίμηση όλων των μαθητών του Κέντρου». Και καταλήγουν λέγοντας πως θα καταβάλουν «όλες τις προσπάθειες που απαιτούνται για να ολοκληρώσουμε τα έργα και τις ενέργειες που είχες ξεκινήσει
στους δεκαπέντε μήνες που κράτησε η θητεία σου στο ΚΕΑΤ». Το ΔΣ του ΚΕΑΤ αποφάσισε ακόμη να κηρύξει τριήμερο
πένθος και να αναρτηθεί μεσίστια η σημαία του Κέντρου στα γραφεία των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης και να μη λειτουργήσει το Κέντρο την ημέρα της κηδείας της Μπέττυς Λεωτσάκου.
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΣΤΕΙΛΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ
Η επιστολή η οποία συνοδευόταν με μπλε μια καμπανούλα κρεμασμένη στην πόρτα δεν επρόκειτο για πρόστιμα ή ξεχασμένες οφειλές, αλλά για ενημερωτική καμπάνια, που βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικά με την ανακύκλωση και την αλλαγή νοοτροπίας για την προστασία του περιβάλλοντος. Την επιστολή, υπογράφουν ο
δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτης Χατζηδιάκος και ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ. Μιχάλης Παλαιολόγου και καλούν
μέσω αυτής τους Ρόδιους να ενισχύσουν την προσπάθεια του Δήμου για την προστασία του περιβάλλοντος.
Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η επιστολή: «Αγαπητοί συνδημότες, με την παρούσα επιστολή, επιθυμούμε να
σας κάνουμε κοινωνούς και συνεργάτες του Δήμου μας όσον αφορά την υιοθέτηση περιβαλλοντικής συμπεριφοράς με απώτερο
στόχο την ορθολογική χρήση των πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος. Ο Δήμος Ρόδου, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος
σε θέματα περιβάλλοντος και ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλήτων, επιχειρεί με στοχευμένες δράσεις οι οποίες εστιάζουν
στους πυλώνες της πρόληψης, της επαναχρησιμοποίησης, της διαλογής στην πηγή, της ανακύκλωσης και της ανάκτησης. Σε
αυτό το πλαίσιο και σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) κάνουμε σημαντικά βήματα για
την προώθηση της ανακύκλωσης. Ηδη τοποθετήσαμε στις γειτονιές του Δήμου 155 μπλε κώδωνες ανακύκλωσης αποκλειστικά,
για το γυαλί. Οι νέοι κώδωνες είναι ειδικά σχεδιασμένοι ώστε να δέχονται όλες τις γυάλινες συσκευασίες του νοικοκυριού (γυάλινα
μπουκάλια, βαζάκια κ.λ.π.) έχουν μεγάλη χωρητικότητα και εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή αποθήκευση και μεταφορά του
γυαλιού, ώστε να φτάσει με ασφάλεια στον τελικό αποδέκτη για να ανακυκλωθεί αποτελεσματικά. Επίσης, εντός του 2017 θα λειτουργήσει στη Ρόδο σύγχρονο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (Κ.Δ.Α.Υ.) δυναμικότητας 12.000 τόνων ανακυκλώσιμων
υλικών ενώ παράλληλα, οι επόμενες φάσεις των δράσεών μας περιλαμβάνουν την τοποθέτηση μπλε κάδων για τις ανακυκλώσιμες
συσκευασίες από χαρτί, πλαστικό, λευκοσίδηρο και αλουμίνιο, τη δημιουργία μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων, πράσινων σημείων ανακύκλωσης κ.ά. με στόχο να έχουμε ένα νησί πράσινο, αντάξιο της ιστορίας του, με υψηλού επιπέδου παρεχόμενες
υπηρεσίες στους δημότες του και με έντονη περιβαλλοντική ταυτότητα και φροντίδα για τους πολυάριθμους επισκέπτες του».

ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΟΥ ζΗΤΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΜΕΑ ΈΒΡΟΥ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Σύμφωνα με πρόσφατη επιστολή-απάντηση από το πρωθυπουργικό γραφείο, εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης πλαστικού χρήματος οι φορολογούμενοι που είναι άτομα με
ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, ενώ με υπουργική απόφαση θα καθοριστούν επιπλέον
κατηγορίες φορολογουμένων που θα εξαιρεθούν. Παράλληλα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του
Νομαρχιακού Συλλόγου ΑμεΑ Έβρου, Κώστα Ευθυμιάδη, ένα ακόμη πάγιο αίτημα που ικανοποιείται, αφορά τη συμμετοχή ατόμων με αναπηρία στις επιτροπές των ΚΕΠΑ (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας). «Η πρόσφατη αυτή απόφαση πιστεύω ότι θα αλλάξει πάρα πολλά
πράγματα τόσο για τα ποσοστά αναπηρίας που αποδίδονται όσο και για πολλές άλλες παθήσεις που αναμένουμε να συμπεριληφθούν» είπε στην ΕΡΤ Ν. Ορεστιάδας ο κ. Ευθυμιάδης. Επίσης, συμπλήρωσε ότι τα άτομα με αναπηρίες συνεχίζουν
να ταλαιπωρούνται γραφειοκρατικά καθώς υπάλληλοι των Δ.Ο.Υ. ερμηνεύουν κατά τον δικό τους τρόπο, νόμους και εγκυκλίους που αφορούν στα ΑμεΑ, ζητώντας συνεχώς την έκδοση νέων σχετικών εγγράφων και πως οι δήμοι που έχουν την
αρμοδιότητα διανομής των προνοιακών επιδομάτων, κάνουν χρήση λανθασμένου κωδικού, βάση του οποίου συμπεριλαμβάνονται στα φορολογητέα εισοδήματα των δικαιούχων τα επιδόματα, κάτι που είναι λανθασμένο.

ΟΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΓΟΝΕΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΔΑ ΑΜΕΑ
«Ο Δεκέμβριος υπήρξε μήνας προσφοράς και αλληλεγγύης για το Σύλλογο γονέων ατόμων με αυτισμό. Δεκάδες δράσεις προσφέρθηκαν από φορείς για να μας
ενισχύσουν και να κάνουν γνωστό το έργο μας. Η ευγνωμοσύνη μας είναι μεγάλη
και θα θέλαμε μέσα από αυτό το άρθρο να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες μας.
Οι δράσεις που αφιερώθηκαν όλο το Δεκέμβριο στο σύλλογό μας είναι οι παρακάτω:
Παζάρι και δράσεις ενημέρωσης του Εκπαιδευτηρίου Πολυχρονάκη – Καπαϊδονάκη,
Εκδήλωση Σοροπτιμιστικού Συλλόγου Ρεθύμνου, Χωριό του Άη Βασίλη στο 16ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου, Παζάρι του Συλλόγου Γυναικών Πλατανιά Ρεθύμνου, Χριστουγεννιάτικο Παζάρι Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης ΑμέΑ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ,
Χριστουγεννιάτικο Παζάρι της Ομάδας ΑΝΕΜΟΜΥΑΛΟΙ, Μαγειρικές δράσεις του Παιδικού σταθμού Ονειροχώρα. Στις 22 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Τεσσάρων μαρτύρων το 1ο φιλανθρωπικό Παζάρι του Συλλόγου γονέων Κηδεμόνων και
φίλων ατόμων με αυτισμό Ρεθύμνου. Παρά το τσουχτερό κρύο και την καταρρακτώδη βροχή πολύς κόσμος ήρθε και βοήθησε
την προσπάθεια για την στήριξή του συλλόγου και των δράσεων του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης ΑμέΑ «Μαζί Μπορούμε» που στεγάζεται στο ΚΕΦΙΑΠ Ρεθύμνου και προσφέρει δωρεάν δημιουργική απασχόληση σε 22 παιδιά με ειδικές ανάγκες
της πόλης μας. Μέσα στο κλίμα των ημερών και συγκινημένοι από την άδολη και ουσιαστική αγάπη του κόσμου θα θέλαμε να
ευχαριστήσουμε θερμά φορείς και επαγγελματίες που ενίσχυσαν την προσπάθειά μας και πρόσφεραν είδη, αντικείμενα και αγάπη
σε όλους μας αλλά κυρίως στα παιδιά μας. Μέσα στο κλίμα των ημερών το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, οι Εκπαιδευτές
και τα παιδιά του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης ΑμέΑ “ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ” ευχαριστούμε θερμά όλους τους συμμετέχοντες
στις δράσεις υποστήριξης του Συλλόγου μας, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα κι εμείς να προσφέρουμε στον αγώνα μας. Ευχόμαστε Χρόνια Πολλά και Καλή και Ειρηνική χρονιά. Το 2017 ας είναι έτος προσφοράς και αγάπης για όλους μας».
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ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΛΗΞΕ ΑΝΑΠΗΡΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΚΛΗΡΙΔΙΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ
ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟζΑΝΗΣ
φυλάκιση 4 ετών και 8 μηνών, ενώ παράλληλα του επιβλήθηκε απαγόρευση άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος για δύο έτη. «Η γυναίκα έμεινε παράλυτη μετά τη γέννα, με ποσοστό αναπηρίας 85% και μέχρι σήμερα είναι καθηλωμένη
σε καροτσάκι, ενώ και άλλη μία γυναίκα που εισήχθη ταυτόχρονα στην ίδια κλινική να παρουσιάζει σοβαρότατα προβλήματα».
Ο Αναισθησιολόγος Α.Τ. καταδικάστηκε την 28.12.2016 από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Κοζάνης σε ποινή φυλακίσεως 4
ετών και 8 μηνών η οποία μετατράπηκε προς 10 ευρώ ημερησίως και σε απαγόρευση άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος για
2 έτη για το αδίκημα της σωματικής βλάβης από αμέλεια εις βάρος των Ε.Δ., ηλικίας 31
ετών και Α.Μ. , οι οποίες γέννησαν την ίδια ημέρα, στις 6.12.2010 σε ιδιωτική κλινική της
Πτολεμαΐδας. Από τις δύο αυτές γυναίκες η Ε.Δ. μέχρι και σήμερα εμφανίζει κινητικά προβλήματα, σπαστική παραπάρεση, ορθοκυστικές διαταραχές και μόνιμη αναπηρία σε ποσοστό 85% εφ’ όρου ζωής, ενώ η Α.Μ. αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα υγείας.
Ο καταδικασθείς αναισθησιολόγος υπέβαλε την ως άνω έγκυο παθούσα Ε.Δ. σε επισκληρίδιο αναισθησία και η παθούσα αμέσως μετά τον τοκετό άρχισε να εμφανίζει παθολογική συμπτωματολογία συμβατή με βαρύτατη νευρολογική βλάβη απότοκη της
επισκληρίδιου αναισθησίας, ήτοι αφόρητους πόνους, αναισθησία κάτω άκρων και γενετικής περιοχής. Λόγω της μη αντιμετώπισης αυτών από τον κατηγορούμενο η κατάσταση της υγείας της Ε.Δ. επιδεινώθηκε και
μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης όπου μετά τις απαραίτητες εξετάσεις διαγνώστηκε ότι η παθούσα έφερε εκτεταμένο
αιμάτωμα στην επισκληρίδιο χώρα φυσαλίδες, αέρα και οίδημα του νωτιαίου μυελού και παραπέμφθηκε άμεσα στο χειρουργείο.

Συν. από σελ. 1…

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΗΜΕΡΙΔΑ «ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ» ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΜΕΑ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Κατά τη διάρκεια της παρουσιάστηκαν τα πρώτα πορίσματα του τομέα κοινωνικών
επιστημών και επιστημών υγείας του επιστημονικού forum, που συγκροτήθηκε με πρωτοβουλία του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας, μετά από ανοιχτή πρόσκληση που απηύθυνε στην επιστημονική κοινότητα. Στην έναρξη της ημερίδας ο
πρόεδρος του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας ευχαρίστησε εκ μέρους
του Δ.Σ. το Δήμο Σπάρτης και το νομικό πρόσωπο κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης
και παιδείας του Δήμου Σπάρτης για την αμέριστη στήριξη που παρέχουν στη δράση του
Σωματείου. Στη συνέχεια καλωσόρισε τους εισηγητές και το πολυπληθές κοινό που κατέκλυσε την αίθουσα και
αναφέρθηκε στο στόχο που το Σωματείο έθεσε κατά τη συγκρότηση του επιστημονικού forum για την επεξεργασία
και υποβολή ρεαλιστικών προτάσεων, ικανών να τύχουν πρακτικής εφαρμογής. Επίσης, τόνισε πως η πρόσκληση
για τη συμμετοχή στο επιστημονικό forum είναι ανοιχτή και διαρκής προς όλους. Τέλος, ανέφερε πως στην ημερίδα
έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην επίτευξη του καλύτερου δυνατού επιπέδου προσβασιμότητας, με την παράλληλη
διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα, με τη φωνητική περιγραφή των εικόνων στην οποία εξειδικεύεται η συντονίστρια
της ημερίδας, δημοσιογράφος κα Νατάσα Μποζίνη, με την προσβασιμότητα της αίθουσας και του χώρου υγιεινής και με τη διανομή
σε όλους ενός φακέλου με υλικό σε γραφή βλεπόντων και γραφή τυφλών. Κατά τη διάρκειά της αναπτύχθηκε ανοιχτός διάλογος
με το κοινό, έγιναν τοποθετήσεις, παρεμβάσεις, προτάσεις, οι οποίες σε συνδυασμό με τις εισηγήσεις των ομάδων εργασίας συνδιαμόρφωσαν τα τελικά συμπεράσματα της ημερίδας και έθεσαν τις βάσεις για την ανάπτυξη περαιτέρω συνεργασίας του ανοιχτού
σε όλους επιστημονικού forum του Σωματείου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Ν. Λακωνίας με το σύνολο της επιστημονικής κοινοτητας, σε ακόμη περισσότερα επιστημονικά πεδία και νέες θεματικές ενότητες. Θα ακολουθήσει σειρά αναρτήσεων με πλήρες ηχητικό, μαγνητοσκοπημένο και ηλεκτρονικής μορφής υλικό από τις εργασίες της ημερίδας.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΕΑ «ΑΛΚΥΟΝΗ»
Ο Σύλλογος ΑμεΑ «ΑΛΚΥΟΝΗ» σε συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης Αθανάσιο Κ.
Ρισβά οργανώνει σεμινάρια ειδικής αγωγής με θέμα: Άτομο με Αναπηρία – Οικογένεια, Σχολείο, Κοινωνία
Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες: • Τι είναι η αναπηρία. Τι λέμε Ειδική Αγωγή. Νομοθετικό πλαίσιο. • Νοητική αναπηρία.
Σύνδρομο Down • Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος / Αυτισμός • Διαταραχές όρασης, ακοής και λόγου (αισθητηριακές) •
Κινητικές αναπηρίες. Πολλαπλές Αναπηρίες • Σύνδρομο Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής- Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ).
Μαθησιακές Δυσκολίες • Ανίχνευση, διάγνωση και αξιολόγηση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Συμβουλευτική
γονέων και παιδιών • Πρώιμη Παρέμβαση. • Ειδική Αγωγή και Γενική Εκπαίδευση. Συμπεριληπτική Εκπαίδευση • Βαθμίδες
εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή. Συμβουλευτική και Επαγγελματικός προσανατολισμός ΑμεΑ. • Κέντρα Διημέρευσης –
Ημερήσιας Φροντίδας • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ) • Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης • Κοινωνικά
θέματα και ΑμεΑ. Προσβασιμότητα • ΑμεΑ και Εργασία . Κοινωνικές Επιχειρήσεις και ΑμεΑ • Στα σεμινάρια θα διδάξουν
ειδικοί επιστήμονες και απευθύνονται σε: • Γονείς • Εκπαιδευτικούς Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης • Επαγγελματίες που
εργάζονται στο χώρο της αναπηρίας • Εκπροσώπους φορέων και • σε όσους συμπολίτες μας, ενδιαφέρονται να έρθουν
σε επαφή με τον ευαίσθητο χώρο της Αναπηρίας και Ειδικής Εκπαίδευσης, να ενημερωθούν και να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις. Τα σεμινάρια θα είναι δωρεάν και θα πραγματοποιούνται στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Ναυπάκτου με μία
θεματική κάθε φορά, δυο φορές το μήνα απογευματινές ώρες, μέχρι το Μάη του 2017.
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ΟΛΟΕΝΑ ΚΑΙ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑΣ
Σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, η ιογενής εντερική λοίμωξη γαστρεντερίτιδα είναι μια που οφείλεται σε διάφορους ιούς, οι οποίοι επιβιώνουν έως και 72 ώρες
και αρκεί ελάχιστη ποσότητα του ιού για τη μετάδοση. Οι ασθενείς με γαστρεντερίτιδα μεταδίδουν
τον ιό τους από τη στιγμή που αρχίζουν να νιώθουν αδιαθεσία έως και τρεις ημέρες μετά την
ανάρρωσή τους. Στην πλειονότητα των ατόμων τα συμπτώματα είναι ήπια και υποχωρούν χωρίς
να απαιτείται η επίσκεψη στο γιατρό. Ιδιαίτερη παρακολούθηση χρειάζονται τα βρέφη, τα μικρά
παιδιά, οι ηλικιωμένοι, οι ανοσοκατεσταλμένοι, καθώς σε αυτές τις ομάδες εντείνεται ο κίνδυνος
της αφυδάτωσης. Σύμφωνα με τους ειδικούς του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων
(ΚΕΕΛΠΝΟ), θεραπεία δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο φάρμακο. Το πιο σημαντικό είναι να αποφευχθεί η απώλεια υγρών, η
αφυδάτωση. Επισημαίνεται ότι η κατανάλωση αντιβιοτικών δεν βοηθά στην αντιμετώπιση της ιογενούς γαστρεντερίτιδας, όπως
άλλωστε σε καμία ιογενή νόσο. Όταν κάποιος νοσεί από ιογενή γαστρεντερίτιδα, θα πρέπει, για όσο διαρκούν τα συμπτώματά
του και για διάστημα 48 ωρών μετά την υποχώρησή τους: α) να μη συμμετέχει στην προετοιμασία του φαγητού ή στην παροχή
φροντίδας υγείας σε άλλα άτομα και να περιορίσει την άμεση επαφή με τους οικείους του, να απέχει από τον παιδικό σταθμό ή
το σχολείο (είτε είναι μαθητής, είτε εργάζεται εκεί), να αποφεύγει την επίσκεψη σε χώρους, όπως νοσοκομεία, γηροκομεία ή άλλα
ιδρύματα, όπου φιλοξενούνται άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες, να μην συμμετέχει σε ομαδικές δραστηριότητες. Όπως σημειώνουν οι ειδικοί βασικοί κανόνες υγιεινής, για να μειωθεί ή να αποτραπεί η πιθανότητα νόσησης θα πρέπει
να τηρούνται οι δηλαδή το συχνό και καλό πλύσιμο των χεριών, ο σχολαστικός καθαρισμός των επιφανειών που χρησιμοποιούνται
κατά την προετοιμασία των τροφίμων, καθώς και των οικιακών σκευών, με σαπούνι και νερό πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την
προετοιμασία του φαγητού, η αποφυγή χρήσης σκευών (ποτήρια, πιάτα, ) και άλλων προσωπικών αντικειμένων από κοινού με
άλλα άτομα, η κατανάλωση ασφαλών τροφίμων και νερού.

ΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΝΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ
Σύμφωνα με τον νέο σχεδιασμό του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και την
Ανάπτυξη (ΟΑΣΑ), η παράλληλη χρήση χάρτινου και ηλεκτρονικού εισιτηρίου, έχει σαν στόχο,
τόσο την εξοικείωση του κοινού με το νέο σύστημα όσο και την κάλυψη τυχόν δυσλειτουργιών
του πρώτου διαστήματος εφαρμογής του ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Ο αρχικός προγραμματισμός ήθελε την κατάργηση του χάρτινου εισιτηρίου από τις αρχές του 2017 στα λεωφορεία
και τρόλεϊ, ωστόσο οι καθυστερήσεις στην εγκατάσταση του σχετικού εξοπλισμού σε συνδυασμό με
τους βανδαλισμούς που υπέστησαν ορισμένα από τα μηχανήματα μεταθέτουν για την άνοιξη τη λειτουργία του. Έτσι αποφασίστηκε η ταυτόχρονη έναρξη λειτουργίας για όλα τα μέσα, με παράλληλη
όμως χρήση παλαιού (χάρτινου) και νέου (ηλεκτρονικού) τύπου εισιτηρίου για ένα διάστημα, το οποίο
ακόμη είναι υπό συζήτηση, αλλά στόχος είναι να μην ξεπεράσει τους δύο μήνες. Τις πρώτες εβδομάδες
παράλληλης λειτουργίας θα μπορούν οι επιβάτες να χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό εισιτήριο, το οποίο θα επικυρώνουν ανέπαφα
στα ειδικά μηχανήματα, ενώ θα δίνεται και η δυνατότητα ακύρωσης του χάρτινου εισιτηρίου στα σημερινά ακυρωτικά μηχανήματα.
Στις προτεραιότητες του ΟΑΣΑ είναι η όσο το δυνατόν πιο ομαλή μετάβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα ώστε όταν τεθεί σε πλήρη
λειτουργία να μπορεί ο ελεγκτικός μηχανισμός να αναλάβει ενεργό δράση. Μπορεί το ηλεκτρονικό εισιτήριο να θεωρείται το αποτελεσματικότερο όπλο κατά της εισιτηριοδιαφυγής, ωστόσο ο μηδενισμός της εξασφαλίζεται κυρίως στα σταθερά μέσα (μετρό
και ηλεκτρικός σιδηρόδρομος) όπου υπάρχουν μπάρες εισόδου στους σταθμούς. Οι μπάρες εισόδου - εξόδου δεν θα τοποθετηθούν αμέσως στο σύνολο του δικτύου του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου, αλλά ορισμένοι σταθμοί στους οποίους κρίθηκε δύσκολη η
τοποθέτηση θα παραμείνουν ανοιχτοί απλώς με ακυρωτικά μηχανήματα νέου τύπου. Η απόφαση κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Οι νέες «έξυπνες κάρτες» θα είναι δύο τύπων και η επικύρωσή τους θα γίνεται εξ αποστάσεως, χωρίς ο επιβάτης να εισάγει την κάρτα στο μηχάνημα. Ο ένας τύπος ηλεκτρονικού εισιτηρίου θα αντικαταστήσει τις δεσμίδες
των μεμονωμένων εισιτηρίων, ενώ ο άλλος τα μαζικά προϊόντα, δηλαδή τις κάρτες απεριορίστων διαδρομών.

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΟΛ! ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑζΟΜΕΝΩΝ
Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στον Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη. Η Alpha Bank κατέθεσε αίτηση
πτώχευσης για τις εφημερίδες "ΒΗΜΑ, "Τα Νέα", την ιστοσελίδα vima.gr, τον ραδιοφωνικό σταθμό BHMA FM και
την ιστοσελίδα in.gr. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 23 Δεκεμβρίου ισχύει το νέο καθεστώς πτωχευτικής διαδικασίας
και δεν είναι το ίδιο με το καθεστώς στην περίπτωση της εταιρείας "Μαρινόπουλος". Όταν αρχίσει η διαδικασία
πτώχευσης, θα μπει ειδικός εκκαθαριστής - διαχειριστής, ο οποίος θα αναλάβει την καταγραφή και στη συνέχεια
τη διάθεση των περιουσιακών στοιχείων του ΔΟΛ. Η απόφαση των εργαζομένων. Την ίδια ώρα, οι εργαζόμενοι σε
γενική συνέλευση που έκαναν αποφάσισαν να στείλουν επιστολές στην κυβέρνηση, τα κόμματα και τις τράπεζες,
ζητώντας να διευκολυνθούν με τη διάθεση ποσού από δεσμευμένους λογαριασμούς, κυρίως για τη διάθεση χαρτιού.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι από τους εργαζόμενους ζητήθηκε να παραμείνουν για δύο μήνες, με την ελπίδα ότι
θα βρεθεί κάποια λύση, αν και -μέχρι στιγμής- δεν υπάρχει υποψήφιος επενδυτής.
ΣΕΛΙΔΑ 12

Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ
ΕΚΔΟΤΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Ή
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 60.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ
Εντός των επόμενων μηνών αναμένεται να ενεργοποιηθούν από το
υπουργείο Εργασίας, στην πλειοψηφία τους μέσω του ΟΑΕΔ, τουλάχιστον επτά νέα προγράμματα για την απασχόληση ή και επαγγελματική κατάρτιση περισσότερων από 60.000 ανέργων. Πρόκειται για
δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης, κάλυψης μέρους του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους σε επιχειρήσεις που δημιουργούν θέσεις πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και τα νέας
γενιάς προγράμματα κοινωφελούς εργασίας. Τα νέα προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού 355,5 εκατ. ευρώ στοχεύουν κυρίως στην
υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, όπως νέοι, μακροχρόνια άνεργοι και άνεργοι άνω των 50 ετών. Αναλυτικά,
τα νέα προγράμματα είναι τα εξής: - Εντός Ιανουαρίου αναμένεται να ξεκινήσει η υλοποίηση της νέας γενιάς προγραμμάτων Κοινωφελούς Εργασίας, 8μηνης διάρκειας με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα σε 274 Δήμους της χώρας για
23.000 ανέργους. Οι δύο πρώτες φάσεις του προγράμματος αφορούν 10.000 άτομα σε 51 Δήμους-θύλακες υψηλής
μακροχρόνιας ανεργίας. Τα νέα προγράμματα απευθύνονται κυρίως στους μακροχρόνια ανέργους οι οποίοι αποτελούν
την πλέον ευάλωτη κοινωνική ομάδα. Για πρώτη φορά η νέα γενιά προγραμμάτων του υπουργείου Εργασίας εμπεριέχει
ένα μείγμα πολιτικής που συνδυάζει την εργασία και την αναβάθμιση των προσόντων του ανέργου μέσα από προγράμματα κατάρτισης στον Τομέα της Πληροφορικής και μέσω σεμιναρίων Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 158 εκατ. ευρώ. - Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την
απασχόληση 10.000 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας». Πρόκειται για το πρόγραμμα μετατροπής του επιδόματος ανεργίας σε επίδομα εργασίας, εφόσον το επιθυμεί ο άνεργος, για την πρόσληψη προσωπικού
σε επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 έως 10 άτομα, προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ. - Πρόγραμμα επιχορήγησης
επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού και άλλων Δημοσίων Φορέων για την απασχόληση ανέργων
ηλικίας 55-67 ετών. Το κόστος του προγράμματος εκτιμάται σε 60 εκατ. ευρώ αν και δεν έχει αποφασιστεί ακόμη ο
αριθμός των ωφελουμένων. - Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας για 6.000 νέους ηλικίας 25-29 ετών (Β’ Φάση του
προγράμματος Εργασιακής Εμπειρίας), συνολικού προϋπολογισμού 24 εκατ. ευρώ. - Πρόγραμμα υποστήριξης της
απασχόλησης σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις για 1575 άτομα (11,5 εκατ. ευρώ). - Πρόγραμμα υποστήριξης
της απασχόλησης ΑΜΕΑ σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις. Απευθύνεται σε 1000 άτομα (2 εκατ. ευρώ). Παράλληλα, επανασχεδιάζεται το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών που βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση. Με το νέο σχεδιασμό το πρόγραμμα διαχωρίζεται
σε δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη αφορά στην επιχορήγηση, σύμφωνα με τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό, μεγάλων
επιχειρήσεων για την πρόσληψη 5.000 ανέργων, ενώ η δεύτερη αφορά την επιδότηση, σύμφωνα με το καθεστώς ενίσχυσης de minimis, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων. (60 εκατ. ευρώ). Οι λεπτομέρειες και οι όροι υλοποίησης του προγράμματος, είναι αναρτημένες στις ιστοσελίδες του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), του
ΕΣΠΑ www.espa.gr και στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr.

ΑΚΟΜΑ ΕΝΑ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ
Συν. από σελ. 1... Η έρευνα εκτείνεται σε βάθος δεκαετίας.
Στο πλαίσιο της πρόκειται να ερευνηθούν οι τραπεζικοί
λογαριασμοί των στελεχών της φαρμοκοβιομηχανίας,
πολλά από τα οποία βρίσκονται σε διάφορες
λίστες μεγαλοκαταθετών. Η έρευνα του οικονομικού εισαγγελέα έρχεται λίγες ημέρες
μετά την εντολή από την Εισαγγελία Διαφθοράς για τις καταγγελίες περί χρηματισμού
4.500 γιατρών, αλλά και κρατικών λειτουργών, ώστε να προωθούν τα φάρμακά της.
Στο μεταξύ, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Μέγαρο
Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα και την
συμμετοχή στελεχών των υπουργείων Δικαιοσύνης και
Υγείας, ώστε να συντονιστούν οι ενέργειες προκειμένου
να συνδράμουν την έρευνα του εισαγγελέα. Μεταξύ

άλλων, αποφασίστηκε, να εντοπιστούν παλιές δικογραφίες αν υπάρχουν, αλλά και να εντοπιστούν πορίσματα
παλιότερων διοικητικών ερευνών για την υπόθεση που
έγιναν, αλλά δεν έφτασαν ποτέ στον εισαγγελέα. Μια τέτοια έρευνα είχε διαταχθεί το Νοέμβριο του 2012 από τον τότε
αναπληρωτή υπουργό Υγείας Μάριο
Σαλμά. Ενώ η αρχική εντολή ήταν να
ερευνηθεί το θέμα εντός 90 ημερών
υποβλήθηκε τελικά εντός λιγων ημερών πόρισμα μόλις οκτώ σελίδων.
Ο κ. Σαλμάς χαρακτήρισε το πόρισμα «ανεπαρκές και
συγκαλυπτικό» και έδωσε εντολή στον γενικό επιθεωρητή
Δημόσιας Διοίκησης να κάνει έρευνα. Πράγματι υποβλήθηκε άλλο πόρισμα τον Ιανουάριο του 2013, όμως αυτό
φέρεται να μην δεν κατέληξε ποτέ στον εισαγγελέα.
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35ΛΕΠΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΟΥ «ζΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» THESS-AHALL
Το «ζωντανό εργαστήριο» Thess-AHall (Thessaloniki Active & Healthy Ageing Living Lab), που βρίσκεται στην Ιατρική
Σχολή του ΑΠΘ και διερευνά τις νευροεκφυλιστικές νόσους είναι ένας χώρος καθιστικού με μπάνιο και κουζίνα, όπου
όσοι εισέρχονται κάνουν ειδικά διαμορφωμένες σωματικές ασκήσεις και παιχνίδια όντας καλωδιωμένοι. «Δημιουργήσαμε
από το 2010 ένα λογισμικό βασισμένο στις ανάγκες ανθρώπων με νοητική έκπτωση, ενώ προσθέτουμε και παιχνίδια
για να γίνει πιο ευχάριστη η διαδικασία», αναφέρει ο καθηγητής του ΑΠΘ, δρ Παναγιώτης Μπαμίδης, που συντονίζει το
ευρωπαϊκό πρόγραμμα Long Lasting Memories-Αναμνήσεις Διαρκείας (LLM). Απώτερος στόχος τους είναι η υγιής και
ενεργή γήρανση. «Ζητούμενο είναι οι ασκήσεις να γίνονται 2 με 3 φορές την εβδομάδα για δύο μήνες, ώστε μετά να μπορούμε να εξαγάγουμε συμπεράσματα και
να ελέγξουμε την πρόοδο του ασθενούς», διευκρινίζει ο καθηγητής, που εβδομαδιαίως εξετάζει περίπου 15 άτομα. «Εχουμε μελετήσει από το 2014 άτομα με άρχουσα άνοια», συνεχίζει ο δρ Μπαμίδης, «ενώ από τον Ιούνιο επικεντρώνουμε τη
μελέτη μας σε ασθενείς με Πάρκινσον». Το πρόγραμμα δεν απευθύνεται σε ασθενείς με προχωρημένη άνοια, καθώς η κατανόηση των κανόνων και η συνεργασία
τους αποτελούν προαπαιτούμενο. Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά: σημειώνεται σημαντική βελτίωση της εγκεφαλικής λειτουργίας, αναδιοργάνωση των εγκεφαλικών δικτύων και αποκατάσταση της πλαστικότητας των νευρώνων.
«Αποδεικνύεται, λοιπόν, ότι η σωματική ενδυνάμωση συμπορεύεται με τη βελτίωση των εγκεφαλικών λειτουργιών, ενώ
μέσω των ασκήσεων επιβραδύνεται η εξέλιξης της νόσου», υπογραμμίζει ο ίδιος. «Παράλληλα παρατηρούμε ότι αναβαθμίζεται η ποιότητα ζωής τους, αλληλεπιδρούν περισσότερο και τους καταλαμβάνει μια γενικότερη ευεξία».

3D ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΧΕΡΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΕ ΜΑΘΗΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Ο Θάνος Τζιατζιούλης, μαθητής της Γ’ Γυμνασίου από την Αθήνα, κατάφερε χωρίς καμία
εξωτερική βοήθεια να κατασκευάσει ένα ρομποτικό χέρι. Όπως ανέφερε, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ-ΜΠΕ, «Πρακτορείο 104,9 FM»: «είναι ένα ρομποτικό χέρι, που
μπορώ να κινήσω με το αριστερό μου χέρι» και περιγράφει πώς φοράει ένα γάντι, το οποίο
έχει πάνω του πέντε ‘σένσορες’ (αισθητήρες) και κινείται χάρη σε υπολογιστή και ειδική
πλατφόρμα τεχνολογίας: «μέσω του μικροελεγκτή Arduino δίνω ζωή στο χέρι». Το ρομποτικό
χέρι μοιάζει με προσθετικό μέλος: άλλωστε, ήταν ένα προσθετικό μέλος, που έδωσε έμπνευση στον νεαρό μαθητή. Όλα
ξεκίνησαν όταν είδε σε μια καθημερινή του βόλτα έναν άνθρωπο με προσθετικό μέλος και αναρωτήθηκε αν μπορεί και
ο ίδιος να κατασκευάσει ένα τέτοιο, ρομποτικό όμως, ‘χέρι’. Το αποτέλεσμα ήταν να αναζητήσει και να μάθει τη λειτουργία
ειδικών μοτέρ και των αισθητήρων ‘flex sensors’ και στη συνέχεια να αγοράσει τις ηλεκτρονικές πλακέτες αλλά και τα
υλικά για να ‘τυπώσει’ το ρομποτικό χέρι. «Προσπάθησα να τα συνδυάσω και βγήκε το χέρι. Έβαλα ένα χέρι (σε) ψηφιακό
αρχείο και μετά μέσω του εκτυπωτή τρισδιάστατης εκτύπωσης το έβγαλα ως αντικείμενο. Στη συνέχεια συναρμολόγησα
τα κομμάτια και χάρη σε πέντε ειδικούς κινητήρες που τοποθέτησεα μέσα στο ρομποτικό του χέρι, μπορώ να το κινώ.
Το έχω προγραμματίσει ν΄ αντιγράφει τι κινήσεις που κάνω με το χέρι μου» εξηγεί.

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ!! ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΤΕΙΛΕ 400 ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ. ΔΕΝ ΤΟΝ ΕΠΑΙΡΝΑΝ ΓΙΑΤΙ ΗΤΑΝ ΑΜΕΑ!
Ο λόγος για την περίπτωση του Ντάριλ Τζόουνς, 27χρονου αποφοίτου του
University of Hull, ο οποίος πέρασε έξι μήνες ψάχνοντας για δουλειά, βρίσκοντας απέναντί
του μόνο σιωπή- μέχρι που έβγαλε ένα πράγμα από το βιογραφικό του άρχισε να καλείται
σε συνεντεύξεις. Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της βρετανικής Metro, ο 27χρονος πάσχει
από μια γενετική διαταραχή ονόματι σύνδρομο Μάρφαν: Μια σπάνια διαταραχή του συνδετικού ιστού που επηρεάζει πολλά όργανα του σώματος, μεταξύ των οποίων η καρδιά, οι
πνεύμονες κ.α, με τους ασθενείς να παρουσιάζουν ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας, ενώ υπάρχει μεγάλος κίνδυνος
ανευρυσμάτων και σκισιμάτων στην αορτή. Μετά από έξι μήνες, διάστημα κατά το οποίο έστειλε βιογραφικά σε 400 δουλειές,
χωρίς απάντηση, αφαίρεσε όλες τις αναφορές στο πρόβλημα υγείας του στο CV, όπως το ότι επιδιδόταν σε αθλητικές δραστηριότητες για άτομα με αναπηρία, ότι είχε ιδρύσει φιλανθρωπική οργάνωση ονόματι Disability Sports Humber κ.α. Με το
που το έκανε αυτό- και αν και το βιογραφικό του περιλαμβάνει σημαντικά επιτεύγματα, πέρα από το πτυχίο του σε business
και marketing- άρχισε να καλείται σε συνεντεύξεις. Έχει πάει σε 12, ωστόσο καμία εξ αυτών δεν κατέληξε σε πρόσληψη,
καθώς οι δυνάμει εργοδότες του απαντούν πως είτε δεν έχει αρκετή εμπειρία, είτε ότι άλλοι υποψήφιοι είναι καλύτερα καταρτισμένοι. «Είναι απογοητευτικό. Μελέτες έχουν δείξει πως οι άνθρωποι με αναπηρίες θέλουν να συνεισφέρουν, θέλουν
να έχουν δουλειές και να κερδίζουν χρήματα, αλλά κανείς δεν με προσλαμβάνει. Έχω πτυχίο και έχω μιλήσει με ανθρώπους
που έχουν πει ότι έχω πολλά προσόντα και πολλή εμπειρία, και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν βρίσκω δουλειά. Έχω
πάει και στο Work Programme και δεν το καταλαβαίνουν ούτε εκεί». Όσον αφορά στο τι επηρεάζει το πρόβλημά του, ο ίδιος
υπογραμμίζει ότι δεν τον εμποδίζει να δουλέψει, εάν δεν πρόκειται για έντονη σωματική εργασία. «Δεν μπορώ να κάνω
σωματικές δουλειές, αλλά δουλειά γραφείου, διαχείρισης, μπορώ. Κάνω αιτήσεις για τα πάντα».
Από σελ. 1...
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ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Μαζί με άλλους επιχειρηματίες, ο συνιδρυτής της Microsoft Μπιλ Γκέιτς, οι επικεφαλής του
Facebook Μαρκ Ζούκερμπεργκ, του Alibaba Group Τζακ Μα και του Amazon.com Τζεφ Μπέζος, αναμένεται να επενδύσουν ένα δισεκατομμύριο δολάρια στο ταμείο Breakthrough Energy
Ventures, που θα προωθήσει τη τεχνολογία καθαρής ενέργειας και θα ασχοληθεί με την κλιματική αλλαγή. Στους στόχους του ταμείου συγκαταλέγονται η αύξηση της χρηματοδότησης αναπτυσσόμενης έρευνας για την ενέργεια και η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
παγκόσμια ώστε να μπορέσουν να εκπληρωθούν οι στόχοι που τέθηκαν με τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα,
ανέφερε σε δήλωσή της η επενδυτική ομάδα γνωστή Breakthrough Energy Coalition. Το ταμείο αποτελεί την πρώτη μεγάλη επένδυση της ομάδας, η οποία σχηματίστηκε τον Δεκέμβριο του 2015 για να προωθήσει την έρευνα, τη δημιουργία
και την εφαρμογή τεχνολογίας καθαρής ενέργειας. Όπως ανέφερε ο είπε ο Μπιλ Γκέιτς στο διαδικτυακό περιοδικό Quartz:
«Χρειαζόμαστε προσιτή και αξιόπιστη ενέργεια που δεν εκπέμπει αέρια θερμοκηπίου για να τροφοδοτήσουμε το μέλλον,
και για να την αποκτήσουμε χρειαζόμαστε ένα διαφορετικό μοντέλο για να επενδύσουμε σε καλές ιδέες και να τις μεταφέρουμε από το εργαστήριο στην αγορά». Πέρσι ο Γκέιτς βοήθησε να εγκαινιαστεί συνεργασία μεταξύ του δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα που εστιάζεται στην κλιμακωτή αύξηση επενδύσεων σε νέες και πιο ριψοκίνδυνες τεχνολογίες οι
οποίες συνήθως αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια προτού μπορέσουν να εμφανιστούν στην αγορά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΜΕΝΑ
ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
Ανακοίνωση για υψηλά επίπεδα αιωρούμενων σωματιδίων στην Αττική, εξέδωσε το υπ. Περιβάλλοντος το οποίο απευθύνει σύσταση για αποφυγή της χρήσης
τζακιών, θερμαστρών στερεών καυσίμων και θερμαστρών βιομάζας σήμερα. «Το
δίκτυο σταθμών παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης κατέγραψε στην Αττική, υψηλά επίπεδα αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ10, μεγαλύτερα από 100 μg/m3,
για το 24ωρο της 10.12.2016. Συγκεκριμένα στο σταθμό ΠΕΙΡΑΙΑΣ 120 μg/m3, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 111 μg/m3, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 110 μg/m3», ανέφερε το υπουργείο προσθέτοντας ότι με βάση τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, θα επικρατήσουν σήμερα μετεωρολογικές
συνθήκες (άπνοια, θερμοκρασιακή αναστροφή) που ευνοούν τη συσσώρευση ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια στην
ατμόσφαιρα. «Συνιστάται στους πολίτες η αποφυγή της χρήσης τζακιών, θερμαστρών στερεών καυσίμων και θερμαστρών
βιομάζας και παρακαλούμε θερμά για τη θετική τους ανταπόκριση στη σύσταση αυτή. Η αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΝ παρακολουθεί την εξέλιξη των τιμών των συγκεντρώσεων των αιωρούμενων σωματιδίων σε 24-ωρη βάση και θα πραγματοποιεί
συχνά ανακοινώσεις σε περίπτωση που παρατηρηθεί κάποια αξιόλογη μεταβολή».

ΤΙ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΘΑ ΚΟΣΤΙΣΕΙ ΤΟ
ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ
Το Πάρκο Τρίτση, το οποίο αναμένεται να είναι έτοιμο σε έξι μήνες, αποτελεί
το μεγαλύτερο θεσμοθετημένο και εν λειτουργία Μητροπολιτικό Πάρκο της Αττικής. Το σχέδιο, που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το καλοκαίρι και το
σχέδιο διαχείρισης και λειτουργίας που θα προκύψει από το master plan, θα οδηγήσουν στην πρώτη, πρότυπη λειτουργία Μητροπολιτικού Πάρκου στη χώρα
μας. Στη συνέχεια, φιλοδοξία είναι η πρότυπη λειτουργία να αποτελέσει τον
«μπούσουλα για να συνταχθούν τα σχέδια διαχείρισης και λειτουργίας και των
άλλων Μητροπολιτικών Πάρκων». Στην συνάντηση του Φορέα Διαχείρισης του Μητροπολιτικού Πάρκου με όσους εμπλέκονται
στην «αναγέννησς» του Πάρκου, μπήκαν οι βάσεις για τη δουλειά που ξεκινά άμεσα και είναι εθελοντική: Στη συνάντηση αποσαφηνίσθηκε ότι το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο θα αναλάβει, δωρεάν, να συντάξει το Σχέδιο Γενικής Διάταξης (master plan) του
Πάρκου, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, καθηγητές του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
(ΕΚΠΑ),όπως η καθηγήτρια Βοτανολογίας, Ειρήνη Βαλλιανάτου, καθηγητές από το Πανεπιστήμιο Πατρών, όπως ο καθηγητής
Βοτανικής και Οικονολογίας, Παναγιώτης Δημόπουλος. Συμβολή στη σύνταξη του master plan θα έχουν οργανώσεις, όπως η
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, οι Φίλοι της Φύσης, οι Φίλοι του Πάρκου Τρίτση, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και
εθελοντές. Θα ελεγχθεί η κατάσταση των υλικών και τεχνικών στοιχείων του Πάρκου (δίκτυα, μηχανολογικός εξοπλισμός, περιφράξεις, κατάσταση κτισμάτων κ.α.), το οικοσύστημα των λιμνών, η βιοποικιλότητα (συστοιχίες με αμυγδαλιές, ελιές, δυνατότητα
φύτεψης και άλλων φυτών κα). Θα δημιουργηθούν καρτέλες, σύμφωνα με τα διεθνή κριτήρια για ό,τι υπάρχει στο Πάρκο (κτίρια,
χλωρίδα, πανίδα). Ως προς τα οικονομικά, επισημάνθηκε ότι ο νέος Φορέας Διαχείρισης, συνέταξε προϋπολογισμό για τη λειτουργία του Πάρκου, που αντιστοιχεί στο 1/5 του προβλεπόμενου προϋπολογισμού, δηλ. 150.000-200.000 ευρώ ετησίως, αντί
ενός εκατ. ευρώ που είχε προβλεφθεί πριν τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Συγχρόνως, τα 700.000 ευρώ που ενέκρινε
η Περιφέρεια Αττικής (και είναι η πρώτη φορά που εγκρίθηκε κονδύλιο από την Περιφέρεια ειδικά για το Πάρκο Τρίτση) διευκρινίσθηκε ότι θα χρησιμοποιηθούν μόνον για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας, την αποκατάσταση των ζημιών και τους μισθούς
εργαζομένων. Όπως τονίσθηκε, δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ούτε ένα ευρώ για μελέτες.
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ΕΧΕΙΣ ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΩΝΗ;
Ένα μεγάλο ποσοστό, δημοσίων υπαλλήλων έχουν προσληφθεί με πλαστά πιστοποιητικά και πτυχία, γιατί είχαν μπάρμπα στην Κορώνη. Μήπως θα
πρέπει στα γρήγορα να παραιτηθούν πριν τους ανακαλύψουν; Άμεσα αρχίζουν αυστηρούς ελέγχους στα πιστοποιητικά και στα δικαιολογητικά νέων και
παλιών δημοσίων υπαλλήλων, παγιώνουν οι διατάξεις του νέου νόμου για
την κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων, με όλες τις σχετικές λεπτομέρειες
να διευκρινίζονται με την τελευταία εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Συγκεκριμένα, για τους νεοδιοριζόμενους αναφέρεται στην εγκύκλιο ότι εντός προθεσμίας τριών μηνών
μετά τη δημοσίευση της πράξεως διορισμού ή προσλήψεως του προσωπικού που προσλαμβάνεται, οι υπηρεσίες
υποχρεούνται να διενεργούν υποχρεωτικά αυτεπάγγελτο έλεγχο της γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και τα οποία είναι απαραίτητα για το διορισμό/ πρόσληψή του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή του κατά τη διαδικασία του διορισμού/πρόσληψης ή τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή του μετά τον
διορισμό/ πρόσληψη. Για τους υπηρετούντες υπαλλήλους, ο νόμος της κινητικότητας, όπως έχει γράψει η aftodioikisi.gr,
προβλέπει ότι ο έλεγχος πρέπει να υλοποιηθεί σε έναν χρόνο από την ψήφιση του νόμου, δηλαδή μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου 2017. Εμείς πάλι, επειδή γνωρίζουμε πως λειτουργεί το σύστημα, δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι πραγματικά
θα διορθωθεί αυτή η κατάσταση που τα τελευταία χρόνια έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις στη χώρα μας. Δεν θα μιλήσουμε για πολιτικούς που βοήθησαν τα παιδιά τους ή προσφιλή πρόσωπα και εκτέθηκαν ανεπανόρθωτα μέχρι που
έχασαν τη θέση τους, θα μιλήσουμε όμως για τα άτομα με αναπηρία που την έπαθαν πρώτοι. Δηλαδή, κάποια μέλη
του φορέα μας που έπαιρναν επίδομα αναπηρίας και έκαναν κάτι άλλο συγχρόνως, βρέθηκαν κατηγορούμενοι, τιμωρήθηκαν και έχουν την υποχρέωση να επιστρέψουν τα επιδόματα πίσω. Αν ζητήσουν πίσω όλα αυτά που πήραν όσοι
είχαν μπάρμπα στη Κορώνη κι έγιναν μεγάλοι και τρανοί ποδοπατώντας νόμους και συστήματα, θα διορθωθεί άραγε
η κατάσταση ή όλοι αυτοί θα αλληλοπροστατεύονται και μόλις βρεθεί κανένας καλός, θα τον πετάει το σύστημα έξω;

ΑΣΠΡΗ ΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Με τα τόσα προβλήματα των μνημονίων,
των περικοπών και της υποβάθμισης της ζωής
των Ελλήνων, κανένας δεν περίμενε ότι ο
Θεός μας λυπήθηκε και επιτέλους εκεί δεν το
περιμέναμε, είδαμε ξαφνικά άσπρη μέρα στη
χώρα μας. Ολόκληρη η Ελλάδα ντύθηκε στα
λευκά, θυμίζοντάς μας τις παλιές καλές εποχές που κάθε οικογένεια γύρω
από το τζάκι με κρεμασμένες τις κάλτσες, περίμεναν τον Άγιο Βασίλη. Το
καλύτερο δώρο που θα μπορούσε να κάνει η φύση στους ανθρώπους και
ιδιαίτερα στα μικρά παιδιά, ήταν ο χιονιάς που έφυγε αλλά και ο χιονιάς
που θα’ ρθει για λίγο ακόμα στο τέλος της εβδομάδος και τους έκανε να
ξεχάσουν και την κάλτσα και τα δώρα παίζοντας χιονοπόλεμο. Μικροί και
μεγάλοι βέβαια θα έπρεπε να πετάμε τις μπάλες του χιονιού, πρώτα στους
δικούς μας πολιτικούς σωτήρες και ύστερα με όλη μας τη δύναμη, σ’ αυτούς που λένε ότι θέλουν να μας σώσουν. Κανένας βέβαια με τα σημερινά
δεδομένα δεν περίμενε άσπρη μέρα και μας άρεσε αυτό το τοπίο, γιατί
στην Ελλάδα του σήμερα δεν χωράνε οι ομορφιές του χθες. Κάθε καλοκαίρι και κάθε χειμώνας που θα έρχεται από δω και πέρα, θα είναι γεμάτος
αναμνήσεις του χθες και απραγματοποίητα όνειρα του σήμερα. Δεν μιλάμε
για τίποτα περισσότερο ή για τίποτα λιγότερο απ’ αυτά που είχαμε, που
ήταν δικά μας και τώρα μας λένε ότι είναι ξένα. Στη χώρα μας, και η ζέστη
και η παγωνιά έχουν περιεχόμενο που δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον
κόσμο και δεν είναι αποτέλεσμα των κλιματολογικών συνθηκών, προέρχεται από το φιλότιμο, τη λεβεντιά και την αξιοπρέπεια του Έλληνα που
βρίσκεται εγκλωβισμένη στις πολιτικές σκοπιμότητες και συναλλαγές..
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ΔΗΜΟΣΙΟ: «ΣΑΦΑΡΙ» ΣΤΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΛΩΝ
ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Αυστηρούς ελέγχους στα πιστοποιητικά και
στα δικαιολογητικά νέων και παλιών δημοσίων
υπαλλήλων παγιώνουν οι διατάξεις του νέου
νόμου για την κινητικότητα των δημοσίων
υπαλλήλων, με όλες τις σχετικές λεπτομέρειες
να διευκρινίζονται με την τελευταία εγκύκλιο του
υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.Συγκεκριμένα, για τους νεοδιοριζόμενους αναφέρεται στην εγκύκλιο ότι εντός προθεσμίας τριών
μηνών μετά τη δημοσίευση της πράξεως διορισμού ή προσλήψεως του προσωπικού που
προσλαμβάνεται, οι υπηρεσίες υποχρεούνται
να διενεργούν υποχρεωτικά αυτεπάγγελτο
έλεγχο της γνησιότητας των δικαιολογητικών
που έχει υποβάλει ο υποψήφιος και τα οποία
είναι απαραίτητα για το διορισμό/ πρόσληψή
του ή επηρεάζουν οπωσδήποτε την κατάταξή
του κατά τη διαδικασία του διορισμού/πρόσληψης ή τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή του μετά τον διορισμό/ πρόσληψη.Για τους
υπηρετούντες υπαλλήλους, ο νόμος της κινητικότητας, όπως έχει γράψει η aftodioikisi.gr,
προβλέπει ότι ο έλεγχος πρέπει να υλοποιηθεί
σε έναν χρόνο από την ψήφιση του νόμου, δηλαδή μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου 2017.

