ΕΤΟΣ 14

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 158

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΛΑβΕ ΤΟ
ΣΥΜβΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΤΙΜΗ 0,01 eUro

ΔΕΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΩΝ
ΑΜΕΑ ΠΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΣΕ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
Κανονικά θα πρέπει να καταβάλλονται στα Άτομα με Αναπηρία
(ΑΜΕΑ), τα οποία συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης ή εργάζονται σε Κοινωνικές και Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ), όλα
τα υπόλοιπα επιδόματα ή συντάξεις που μπορεί να λαμβάνουν, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας που υπογράφει η αναπληρώτρια υπουργός κ. Φωτίου.

Το Α΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας εξέδωσε απόφαση ανάσα για χιλιάδες
ασφαλισμένους με αναπηρία, καθώς αναλύοντας τη νομοθεσία αποφάνθηκε ότι η
δευτεροβάθμιες υγειονομικές επιτροπές
ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ:
που επιλαμβάνονται υποθέσεων ασφαλι- ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΚΙ ΟΜΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ…ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ 860.368
σμένων δεν μπορούν να μειώσουν το ποΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 1.666 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ! - Συν. σελ. 5
σοστό αναπηρίας το οποίο έκριναν ότι
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
έχουν οι πρωτοβάθμιες επιτροπές υγείας
του ασφαλιστικού οργανισμού… Συν. σελ. 5
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (freemobility) ΚΑΙ

ΤΗΝ ΠΡΟΣβΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ – Συν. σελ. 13

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΞΕΔΩΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Δωρεάν δράσεις δημιουργικής έκφρασης, τέχνης και προεπαγγελματικής κατάρτισης που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμμαΣυν. σελ. 7
τος Ανοιχτά Σχολεία, του δήμου Αθηναίων…

ΙΑΤΡΙΚΑ ΛΑΘΗ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΑΝ
ΚΟΠΕΛΑ ΝΑ ΖΕΙ ΣΑΝ ΦΥΤΟ!
Δικαστήριο στην Κύπρο, επιδίκασε στους
γονείς παιδιού που γεννήθηκε το 1999 και
«καταδικάστηκε» να ζει με σοβαρές αναπηρίες
λόγω της αμέλειας γιατρών και νοσηλευτών σε
δύο κρατικά νοσοκομεία, αποζημίωση ύψους
2,4 εκατ. ευρώ συν τόκους… Συν. σελ. 7

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΚΑΙ
ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
Με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο για
τις προσλήψεις ατόμων με αναπηρία
αλλά και άλλων ειδικών κατηγοριών
στο Δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ ορίστηκαν
τα πιστοποιητικά και τα δικαιολογητικά, που χρειάζεται να προσκομίζουν οι υποψήφιοι για διορισμό στις
αρμόδιες υπηρεσίες… Συν. σελ. 9

ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΡΟΥΕΙ Ο
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Την δημιουργία νέων φαρμάκων που να καταπολεμούν 12 υπερ-ιούς που δεν αντιδρούν
στα αντιβιοτικά, ζητά επιτακτικά ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας προειδοποιώντας παράλληλα πως η αντίσταση των ιών στα φάρμακα αυξάνεται… Συν. σελ. 4
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑΚΗ................2
ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ..........4
flASH NeWS......................6
ΑΜΕΑ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ...8
ΕΛΛΑΔΑ........................10-11
Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ..13
ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝ....................15
ΤΟ ΑΓΚΑΘΙ........................16
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...Συνέχεια από το προηγούμενο
Μπορεί το χθες να ήταν καλύτερο από το σήμερα γιατί δεν προλάβαμε να γνωρίσουμε το αύριο.
Το αύριο είναι αυτό που κρύβει τα όνειρά μας αφού το χθες καλό ή κακό μας τελείωσε….. Αναρωτιέμαι… υπάρχει άραγε συνταγή για ορισμένους ; Γιατί όλοι λίγο πολύ αγωνιζόμαστε, προσπαθούμε και θέλουμε κάτι καλύτερο. Οι ανάγκες των φτωχών ανθρώπων που δεν έχουν στον
ήλιο μοίρα πάντα κατά περίεργο τρόπο καλύπτονται και έχουν τη δυνατότητα να βοηθήσουν
ακόμα και αυτούς που δεν ξέρουν τι έχουν αλλά δεν τους φτάνουν και προσπαθούν να αποκτήσουν ακόμα και το ξεροκόμματο των φτωχών για να γίνουν πλουσιότεροι. Ποιος άραγε είναι πιο
φτωχός ή πιο πλούσιος, αυτός που δεν έχει τίποτα αλλά δεν του λείπει και τίποτα ή αυτός που
τα έχει όλα και προσπαθεί να τα πολλαπλασιάσει; «Μεγάλα βαπόρια, μεγάλες φουρτούνες» λέει
η λαϊκή παροιμία. Κανονικά λέγεται απληστία και αχαριστία και θα έπρεπε να τιμωρείται γιατί
προκαλεί επικίνδυνες εξελίξεις εις βάρος του κοινωνικού συνόλου προκειμένου κάποιος να είναι
ο άρχοντας ας πούμε που θα ζει εις βάρος των άλλων. Γέμισε ο κόσμος αρχηγούς, ευεργέτες και
κάθε λογής ανθρώπων που θησαυρίζουν εις βάρος των άλλων... Συνεχίζεται στο επόμενο

1,7 ΕΚΑΤ. ΠΑΙΔΙΑ ΕΤΗΣΙΩΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΟ
ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ ΚΑΙ ΜΟΛΥΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝ
Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε στην έκθεσή του ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), αυτά τα ανθυγιεινά και μολυσμένα περιβάλλοντα μπορούν να οδηγήσουν σε θανατηφόρες περιπτώσεις διάρροιας,
ελονοσίας και πνευμονίας και να σκοτώσουν 1,7 εκατ. παιδιά το χρόνο.
Είναι ενδεικτικό ότι το ένα τέταρτο των θανάτων παιδιών κάτω από πέντε
ετών παγκοσμίως οφείλεται σε ανθυγιεινά ή μολυσμένα περιβάλλοντα,
τα οποία αφορούν τον αέρα, το νερό, το
παθητικό κάπνισμα, και την έλλειψη ικανοποιητικής υγιεινής. Όπως ανέφερε η γενική
διευθύντρια του Οργανισμού Μάργκαρετ
Τσαν: «Ένα μολυσμένο περιβάλλον είναι
θανατηφόρο - ιδιαίτερα για μικρά παιδιά. Τα
όργανά τους και τα ανοσοποιητικά τους συστήματα είναι υπό εξέλιξη, ενώ τα μικρότερα σώματά τους και οι μικρές αναπνευστικές δίοδοι τα καθιστούν
ιδιαίτερα ευάλωτα σε μολυσμένο αέρα και μολυσμένα νερά». Στην έκθεσή του ("Κληρονομώντας έναν βιώσιμο κόσμο - Άτλαντας υγείας παιδιών και περιβάλλοντος"), ο ΠΟΥ είπε ότι η επικίνδυνη έκθεση ενός
παιδιού μπορεί να ξεκινήσει ενώ βρίσκεται στη μήτρα ακόμα, και να συνεχιστεί εάν το βρέφος ή το μικρό είναι εκτεθειμένο σε ρύπανση του αέρα
στον εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλοντα χώρο, καθώς και σε παθητικό κάπνισμα. Αυτό αυξάνει τους παιδικούς κινδύνους της πνευμονίας,
καθώς και τον δια βίου κίνδυνο πνευμονολογικών παθήσεων όπως το
άσθμα. Η ρύπανση του αέρα επίσης αυξάνει τον δια βίου κίνδυνο καρδιοπάθειας, εγκεφαλικού και καρκίνου. Τι άλλο τονίζεται στην έκθεση;
Ότι σε οικογένειες χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και σύστημα αποχέτευσης, ή σε μέρη όπου υπάρχει ρύπανση από καπνό μη καθαρών
καυσίμων όπως ο άνθρακας ή η κοπριά που χρησιμοποιούνται από μέλη
της οικογένειας για να μαγειρέψουν ή να ζεσταθούν, τα παιδιά εκτίθενται
σε μεγαλύτερο κίνδυνο διάρροιας και πνευμονίας. Τα παιδιά εκτίθενται
επίσης και σε επικίνδυνα χημικά μέσω των τροφών τους, και του αέρα,
του νερού και των προϊόντων γύρω τους. Από την πλευρά της, η Μαρία
Νέιρα, ειδική του ΠΟΥ σε θέματα δημόσιας υγείας, είπε ότι: «αυτό αποτελεί βαρύ φόρο και ως προς το ποσοστό των θανάτων αλλά και ως
προς το ποσοστό των μακροχρόνιων παθήσεων και ασθενειών. Πρέπει
οι κυβερνήσεις να κάνουν περισσότερα για να βελτιώσουν τις συνθήκες
υγείας των παιδιών. Η επένδυση στην αφαίρεση περιβαλλοντικών κινδύνων στην υγεία, όπως η βελτίωση της ποιότητας νερού ή η χρήση καθαρότερων καυσίμων, θα επιφέρει τεράστια οφέλη υγείας», κατέληξε.
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«ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ»
Από τον προσεχή Μάιο το Πανευρωπαϊκό Σωματείο
Αναπήρων και Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «ΣυνεργασίαΔημιουργία» σε συνεργασία με επαγγελματίες του θεάτρου και μέλη του θα παραστήσουν το θεατρικό έργο:
«ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ». Ένα παραμύθι για μεγάλους (μιούζικαλ) σε συγγραφή και σκηνοθεσία Λεωνίδα
Τσίπη και χορογραφίες Φώτη Μεταξόπουλου. Πρόκειται
για μια φιλόδοξη παραγωγή που θα αναδεικνύει την δύναμη ψυχής και τις ικανότητες των ατόμων με αναπηρία
προβάλλοντας επίσης τις ηθικές αξίες που λείπουν απ’
την εποχή μας. Στη θεατρική παράσταση (μιούζικαλ) θα
λάβουν μέρος οι καταξιωμένοι ηθοποιοί: Σοφία Τρανά,
Κυριάκος Κάρκαλης, Τζίμης Κάλης, Λίλιαν Παναγιωτοπούλου- Φωκά, Χρήστος Μαραθιάς & ο Παραολυμπιονίκης Νίκος
Καπλάνης. Έκτακτη συμμετοχή Μαυρίκιος Μαυρικίου. Συμμετοχή στην καλλιτεχνική αυτή προσπάθεια θα έχουν το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, η Διεθνή Ένωση Αστυνομικών, το Ειδικό Γυμνάσιο &Λύκειο Ιλίου και μέλη του Φορέα μας. Σκοπός της προσπάθειάς μας είναι να δείξουμε τι μπορούμε και όχι τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Το αίσθημα της αισιοδοξίας και της ελπίδας με τα σημερινά δεδομένα είναι απαραίτητα για όλους και πρέπει να τα μεταδώσουμε με κάθε
τρόπο και προς κάθε κατεύθυνση. Λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κρίση και θέλοντας να βοηθήσουμε τον κόσμο
να ξεφύγει από τα προβλήματά του φιλοδοξούμε το μεγαλύτερο μέρος των παραστάσεών μας να γίνονται ΧΩΡΙΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ σε Δήμους, Περιφέρειες, Σχολεία και στο Ελεύθερο Θέατρο.

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 1η συνάντηση του
forum Δυτικής Αττικής για θέματα Ρομά για το 2017
«Η Δυτική Αττική είναι προτεραιότητα στο σχεδιασμό του
Υπουργείου - Δρομολογείται λύση στο θέμα της παράνομης
εγκατάστασης στην περιοχή Σαρανταποτάμου Ελευσίνας»
Πραγματοποιήθηκε η 1η συνάντηση 2017 του Forum Δυτικής Αττικής για θέματα Ρομά, την Δευτέρα 3 Απριλίου, στην Ελευσίνα, κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου με θέμα την
παρουσίαση του επιχειρησιακού προγράμματος για την κοινωνική ένταξη των
Ρομά του Υπ. Εργασίας/ Ειδική Γραμματεία Κοινωνικής Ένταξης και τη λειτουργία Νομικής κλινικής στήριξης στην Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής. Στη συνάντηση που τίμησαν με την παρουσία τους
οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην Αττική, κ. Ι. Δέδες και κ. Σ. Πάντζας και η βουλευτής ΝΔ στην Αττική, κ. Γ. Μαρτίνου, παρουσιάστηκαν: α) το επιχειρησιακό πρόγραμμα για την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής κοινωνικής ένταξης των
Ρομά από την Ειδική Γραμματέα του Υπ. Εργασίας, κ. Α. Γιάντσιου με ειδική
αναφορά στην προτεραιότητα που καταλαμβάνει η Δυτική Αττική, το θέμα
των αμιγών καταυλισμών και την ανάγκη σύμπραξης όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την προώθηση βιώσιμων λύσεων και β) η ίδρυση και λειτουργία Νομικής κλινικής από τον εθνικό εκπρόσωπο στο πρόγραμμα
JUSTROM του Συμβουλίου της Ευρώπης & της Ευρ. Επιτροπής, κ. Χρ.
Ηλιάδη. Στις παρεμβάσεις των συμμετεχόντων αναδείχθηκε η καλή πρακτική
του Forum, η ανάγκη συνεργασιών και συμπράξεων σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, η εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που βιώνει η Δυτική Αττική, η
διάσπαση της κοινωνικής συνοχής και η παραβατικότητα, καθώς και η
ανάγκη προώθησης βιώσιμων λύσεων ανά περιοχή και ανά τύπο καταυλισμού ή συνθηκών διαβίωσης των τσιγγάνων.
Οι λύσεις πρέπει να οδηγούν σε ομαλή συμβίωση και αμοιβαίο σεβασμό και όχι στην διαιώνιση μιας ατελέσφορης
σύγκρουσης, ενώ σημαντικός είναι και ο ρόλος των ανοικτών διαβουλεύσεων και της πολυβάθμιας διοικητικής συνεργασίας. Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το πολυσύνθετο πρόβλημα
της παράνομης εγκατάστασης Ρομά σε περιοχές της Δυτικής Αττικής πρέπει να λυθεί και θα λυθεί μόνο με θεσμικές
προσεγγίσεις, στη βάση σύμπραξης όλων των δημόσιων φορέων και με συμμετοχή των ίδιων των Ρομά. Για πρώτη
φορά στην ιστορία της περιοχής υπάρχει μια συστηματική προσπάθεια για το θέμα που ελπίζουμε ότι με τη συνεργασία
των Υπουργείων μπαίνουν οι βάσεις για βιώσιμη λύση. Ήδη στο Δήμο Μεγάρων ολοκληρώθηκε η κοινωνική έρευνααπογραφή, ετοιμάζεται ανάλογη παρέμβαση και στο Δήμο Ασπροπύργου, ενώ τόσο το Πιλοτικό Γραφείο της Δυτικής
Αττικής όσο και το νέο Γραφείο Νομικής Στήριξης θα συμβάλουν αποφασιστικά στις προσπάθειές μας. Για πρώτη φορά
σε επίπεδο δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης επιχειρείται μια συνολική παρέμβαση στη βάση τεκμηρίωσης και συνεργασιών. Η επιτυχία της όμως εξαρτάται και από την πραγματική συνεργασία των Δήμων, τη συμμετοχή των ίδιων των
Ρομά και την στήριξη όλων των εμπλεκόμενων δημόσιων φορέων. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση - να μην διαιωνίζονται φαινόμενα καταλήψεων δημόσιων και ιδιωτικών χώρων - να μην αφήνονται τσιγγάνοι
και περίοικοι στην τύχη τους - και να ακυρώνεται κάθε ακούσια η εκούσια υποδαύλιση του ρατσισμού».
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ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ
ΔΕΗ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 500 ΕΥΡΩ
Η δυνατότητα υποβολής αίτησης
έως και τις 30 Απριλίου γίνεται, προκειμένου να ανασταλεί η πληρωμή του
οφειλόμενου ποσού για ένα έτος, υπό
την προϋπόθεση της εμπρόθεσμης
εξόφλησης των λογαριασμών που θα
εκδοθούν εφεξής. Στους οφειλέτες αυτούς παρέχεται έκπτωση
10% επί της συνολικής αξίας του ρεύματος. Επίσης, με το υφιστάμενο πρόγραμμα διακανονισμών της ΔΕΗ προβλέπεται για τις
μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες
και νοικοκυριά ότι εφαρμόζονται: - Ευνοϊκές προβλέψεις για οφειλές έως 1.000 ευρώ με ρύθμιση σε 24 δόσεις χωρίς προκαταβολή
- Για οφειλές άνω των 1.000 ευρώ δίνονται δύο επιλογές και ειδικότερα άμεση καταβολή του 10% της συνολικής οφειλής και ρύθμιση του υπόλοιπου σε 18 μηνιαίες δόσεις ή άμεση καταβολή του
20% της συνολικής οφειλής και ρύθμιση του υπόλοιπου σε 36 μηνιαίες δόσεις - Τέλος για τις μεγάλες εμπορικές και βιομηχανικές
επιχειρήσεις προβλέπεται 10% άμεση καταβολή και ποσό δόσης
κατ' ελάχιστο το 20% του Μέσου Μηνιαίου Λογαριασμού, με ελάχιστο αριθμό δόσεων τις 18 μηνιαίες και μέγιστο τις 36 μηνιαίες.
Το θέμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών της επιχείρησης αναμένεται
να απασχολήσει το διοικητικό συμβούλιο την Τρίτη 7 Μαρτίου,
όπου θα επανεξεταστεί η πολιτική της ΔΕΗ με δεδομένο ότι η δυναμική της ευνοϊκής ρύθμισης των 36 δόσεων έχει πλέον εξασθενήσει και όλο και λιγότεροι πελάτες της εντάσσονται σε αυτή.

Καταβολή Προνοιακών
Επιδομάτων για τους μήνες
Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2017

Κατανομή ποσού ύψους 111.914.369,89 € σε
Δήμους της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017, προς καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους,
για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2017.
«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 111.914.369,89 €
στους 106 Δήμους της χώρας, αποκλειστικά και
μόνο προς καταβολή των προνοιακών επιδομάτων στους κατά νόμο δικαιούχους αυτών, που
αφορούν στους μήνες Ιανουάριο – Φεβρουάριο
έτους 2017 καθώς και στην παράταση χορήγησης
προνοιακών επιδομάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν.
4237/2014(ΦΕΚ 36Α΄). Τα ανωτέρω 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».

ΠΟΙΟΙ…ΠΡΟΛΑβΑΙΝΟΥΝ ΚΑΙ βΓΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΑ 56
Οι τυχεροί που γλυτώνουν τους δύο.. κόφτες είναι οι ασφαλισμένοι από Ταμεία μισθωτών (Δημόσιο, ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, τραπεζών) που έχουν συμπληρώσει το
προβλεπόμενο όριο ηλικίας, που ξεκινά από τα 56, αλλά και τον απαιτούμενο
χρόνο ασφάλισης. Αν δεν έχουν πιάσει την ηλικία, τότε θα αποχωρήσουν αργότερα και έτσι θα έχουν μεγαλύτερες απώλειες στην τελική τους σύνταξη. Το 2017
μπορούν να αποχωρήσουν: 1. Οι ασφαλισμένοι που πιάνουν μέσα στη χρονιά
τις ηλικίες εξόδου που ισχύουν από 19/8/2015 και μετά. Σε αυτή την κατηγορία
ανήκουν όσοι έκλεισαν από το 55ο έτος της ηλικίας τους και άνω στο διάστημα
από 19/8/2015 έως 31/12/2015 και αποχωρούν φέτος καθώς συμπληρώνουν
τα νέα όρια ηλικίας που είναι από 56,6 ετών έως 60,9 ετών. 2. Οι ασφαλισμένοι που έχουν πιάσει τα παλιά όρια ηλικίας
που ίσχυαν έως τις 18/8/2015 (50 έως 60) και είχαν και τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης. Σε αυτές τις περιπτώσεις
υπάρχει θεμελιωμένο δικαίωμα. 3. Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι είχαν την ηλικία συνταξιοδότησης μέχρι τις 18/8/2015,
αλλά τους λείπει ο χρόνος ασφάλισης που συμπληρώνεται μέσα στο 2017.

ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΡΟΥΕΙ Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Η λίστα «προτεραιότητας παθογενών» που δόθηκε στην δημοσιότητα, κατηγοριοποιεί 12 οικογένειες βακτηρίων που αποτελούν την μεγαλύτερη
απειλή για την ανθρώπινη υγεία. Η λίστα τονίζει ιδιαίτερα «γραμμο-αρνητικά βακτήρια» που είναι ανθεκτικά σε πολλαπλά αντιβιοτικά. Βακτήρια αυτού του είδους
έχουν δημιουργήσει ικανότητες να βρίσκουν νέους τρόπους να ανθίστανται σε θεραπείες και περνούν μαζί με γενετικό υλικό που επιτρέπει σε άλλα βακτήρια επίσης
να αντισταθούν. Ο Οργανισμός Υγείας του ΟΗΕ έχει θέσει τρεις κατηγορίες ανάλογα με την ανάγκη για νέα αντιβιοτικά. Αυτές είναι η κρίσιμη, η υψηλή και η μεσαία
προτεραιότητα. Αυτά που αποτελούν την κρίσιμη προτεραιότητα συμπεριλαμβάνουν βακτήρια που αποτελούν ιδιαίτερη
απειλή για νοσοκομεία, νοσοκόμες και ασθενής που εξαρτώνται από εξαεριστήρες και συλλέκτες αίματος. Η υψηλή
και μεσαία προτεραιότητα συμπεριλαμβάνουν βακτήρια που παρουσιάζουν αυξημένη αντίσταση και μπορούν να προκαλέσουν συνηθισμένες ασθένειες όπως η γονόρροια και τροφική δηλητηρίαση που προκαλείται από Σαλμονέλα.
Συν. από σελ. 1…
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΛΑβΕ ΤΟ ΣΥΜβΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Η απόφαση αυτή λύνει έναν γρίφο για πολλούς ασφαλισμένους με
αναπηρία οι οποίοι προσέφευγαν στις δευτεροβάθμιες επιτροπές ελπίζοντας να αυξηθεί το ποσοστό αναπηρίας και άρα να πάρουν μεγαλύτερη σύνταξη, όμως έβλεπαν
πως αυτά τελικά μειώνονταν, χωρίς μάλιστα να έχει υποβάλλει αντίθετη προσφυγή ο
οργανισμός. Το δικαστήριο αναφέρει στο σκεπτικό της υπ΄ αριθμ. 29/2017 απόφαση
του ότι η δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή δεν δύναται να καταστήσει χειρότερη τη θέση» της υποψηφίας συνταξιούχου: «…όταν η δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή κρίνει επί προσφυγής ασφαλισμένου του Ι.Κ.Α.-Τ.Ε.Α.Μ.
κατά γνωματεύσεως της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, η οποία (προσφυγή) δεν δύναται να καταστήσει χειρότερη τη θέση αυτού, δεδομένου ότι δεν υπάρχει ρητή αντίθετη ρύθμιση στη νομοθεσία του ως εν λόγω Ιδρύματος,
ούτε προκύπτει άλλωστε από τη νομοθεσία αυτή η δυνατότητα της δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής να καταστήσει χειρότερη τη θέση του προσφεύγοντος ασφαλισμένου». Μάλιστα αναφέρουν πως η μοναδική περίπτωση μείωσης του ποσοστού είναι να προσφύγει ο ασφαλιστικός οργανισμός κατά της απόφασης της πρωτοβάθμιας επιτροπής
ζητώντας να μειωθεί το ποσοστό αναπηρίας και η προσφυγή να γίνει δεκτή.
Συν από σελ. 1…

ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ
ΤΗΝ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Συγκεκριμένα, όσοι διαθέτουν κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ, θα έχουν το δικαίωμα να κάνουν μέχρι και 70 μεροκάματα το χρόνο χωρίς να χάνουν το δικαίωμα κατοχής της. Αυτό
προβλέπει σχετική τροπολογία του υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε στη Βουλή. Πρόκειται για «έκτακτο μέτρο» που αποσκοπεί στη δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης
προγραμμάτων απασχόλησης ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα σε ομάδες άνεργων
με ομοειδή χαρακτηριστικά, όπως τον τομέα της προηγούμενης απασχόλησής τους, την επαγγελματική τους κατάρτιση,
τους τίτλους σπουδών τους, ηλικιακή ομάδα κ.ά., με έμφαση στις ευπαθείς ομάδες. Εξαιρείται ταυτόχρονα από τη διαδικασία πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ και το προσωπικό που προσλαμβάνεται σε Δήμους, Περιφέρειες ή άλλες δημόσιες
υπηρεσίες σε εκτέλεση ειδικών προγραμμάτων, που καταρτίζονται από τον ΟΑΕΔ, όπως η Κοινωφελής Εργασία (για
την ομογενοποίηση της ορολογίας, χρησιμοποιούμενης στα προγράμματα προώθησης της απασχόλησης στον δημόσιο
τομέα ανέργων). Με την ίδια τροπολογία δίνεται η δυνατότητα στους εγγεγραμμένους άνεργους στα μητρώα του ΟΑΕΔ
να εργασθούν περιστασιακά, χωρίς να καταφεύγουν στη «μαύρη» εργασία για να μην χάσουν την ιδιότητα του άνεργου.
Δηλαδή έχουν δικαίωμα να πραγματοποιήσουν ως και 70 ημερομίσθια ανά δωδεκάμηνο. Προϋπόθεση για την εφαρμογή είναι ο υπολογισμός του 12μήνου να ξεκινάει από ημερομηνία κατά την οποία ο δικαιούχος ήταν άνεργος και να
καταλήγει επίσης σε ημερομηνία κατά την οποία είναι άνεργος. Δεν μπορούν να επικαλεστούν την προτεινόμενη διάταξη
οι άνεργοι των οποίων η κατάσταση ανεργίας διακόπηκε από τη μη ανανέωση του δελτίου τους.

ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΚΙ ΟΜΩΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ…ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ 860.368 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 1.666 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ!
Κατά μέσο όρο, κάθε υποψήφιος δήλωσε 23 διαφορετικές προτιμήσεις σε νοσοκομεία, ενώ είναι σχεδόν βέβαιο ότι υπάρχουν υποψήφιοι που απέκρυψαν
τίτλους σπουδών και προσόντα μόνο και μόνο για να αυξήσουν τις πιθανότητες
επιτυχίας τους. Αν εξαιρέσει κανείς τις ειδικότητες και τις θέσεις που απαιτούν
υψηλή κατάρτιση και τίτλους σπουδών (διαιτολόγοι, φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, φαρμακοποιοί κ.λπ.), τις οποίες δεν μπορούν να διεκδικήσουν οι πάντες, για τις λοιπές θέσεις δήλωσαν όλοι ότι ενδιαφέρονται, ακόμη κι αν χρειαστεί
να «ξενιτευτούν» πολύ μακριά από τα σπίτια τους και τις οικογένειές τους. Τα
στοιχεία του ΑΣΕΠ για τη συμμετοχή των Ελλήνων στον συγκεκριμένο διαγωνισμό είναι πραγματικά απίστευτα: Οι 36.201 που κατέθεσαν τα δικαιολογητικά τους για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό δήλωσαν ότι ενδιαφέρονται σχεδόν για όλες τις θέσεις της κατηγορίας τους, όσο μακριά κι αν χρειαστεί να
βρεθούν από τις οικογένειές τους. Κι ενώ γνωρίζουν ότι οι πιθανότητες επιτυχίας τους είναι περίπου μία στις χίλιες! Για
τις θέσεις νοσηλευτών κατηγορίας Τ.Ε. κατατέθηκαν 156.990 διαφορετικές αιτήσεις (προτιμήσεις) διεκδικώντας 403
θέσεις. Για τις θέσεις βοηθών νοσηλευτών Δ.Ε. κατατέθηκαν 190.812 αιτήσεις διεκδικώντας 324 θέσεις. Για τις θέσεις
βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού ειδικότητας μεταφορέων ασθενών Υ.Ε. (τραυματιοφορείς) έσπασαν όλα τα
ρεκόρ καθώς κατατέθηκαν 197.000 αιτήσεις! Και διεκδικούν μόλις 242 θέσεις! Συνολικά κατατέθηκαν 860.368 αιτήσεις
για όλους τους φορείς και όλες τις κατηγορίες, διεκδικώντας 124 θέσεις Π.Ε., 700 θέσεις Τ.Ε., 494 θέσεις Δ.Ε. και 348
θέσεις Υ.Ε. Οσο λιγότερα προσόντα απαιτούνται για μια θέση, τόσο μεγαλύτερη ήταν η συμμετοχή.
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1,4 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Με γοργούς και μαζικούς ρυθμούς άρχισε πλέον να εξαπλώνεται στη χώρα μας η χρήση πιστωτικών και χρεωστικών
καρτών, καλύπτοντας το 20% των συνολικών συναλλαγών. Παρόλ’ αυτά εξακολουθεί να υπολείπεται κατά πολύ ακόμη της
διάδοσης που έχει στις βορειοευρωπαικές χώρες, καθώς στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεπερνά το 70%. Σύμφωνα με
στοιχεία των Τραπεζών μετά τα capital controls οι κάρτες του πλαστικού χρήματος αυξήθηκαν κατά 400%,και ένα σημαντικό
κομμάτι του πληθυσμού αντικατέστησε πλέον στις συναλλαγές του τα μετρητά με την χρήση των καρτών του. Έρευνα που διεξήγαγε πρόσφατα ο Εμπορικός Σύλλογος της Αθήνας έδειξε ότι την περίοδο των εκπτώσεων το 50%-80% του τζίρου που έκαναν
τα μέλη του πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του πλαστικού χρήματος. Η εκτεταμένη χρήση των καρτών είχε ως αποτέλεσμα να
αυξηθούν πέρυσι κατά 1,4 δις ευρώ τα έσοδα του ΦΠΑ, γεγονός που αποδίδεται στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της
μη έκδοσης από μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων αποδείξεων παροχής υπηρεσιών.
Μέχρι τις 17 Μαρτίου θα έχουν τη δυνατότητα οι ασφαλισμένοι επαγγελματίες να καταβάλλουν τις τρέχουσες εισφορές
τους στον ΕΦΚΑ, μετά και την παράταση που έδωσε το Υπουργείο Εργασίας. Το υπουργείο Εργασίας βλέποντας ότι η ανταπόκριση στην καταβολή των εισφορών δεν ήταν η αναμενόμενη, επιδιώκει να δώσει χρόνο στους ασφαλισμένους ώστε
να μην καταγραφεί μεγάλη υστέρηση εσόδων από τον πρώτο μήνα λειτουργίας του νέου συστήματος. Σχετικό αίτημα υποβλήθηκε
από επαγγελματικές ενώσεις, με τελευταία την ΕΣΕΕ η οποία αναφέρει ότι «κατά την πρόοδο της διαδικασίας λειτουργίας του νέου
ΕΦΚΑ, έχουν παρατηρηθεί σοβαρά προβλήματα, που έχουν να κάνουν με την ορθή συμπλήρωση και λειτουργία του μητρώου του
Φορέα, την σύνδεσή του με το ΤΑΧΙS, την ηλεκτρονική ανίχνευση των εκκαθαριστικών από τους ενδιαφερόμενους και την καθυστέρηση αποστολής και παραλαβής των ταχυπληρωμών των ασφαλισμένων. Λόγω ακριβώς των παραπάνω προβλημάτων, πολλοί
συνάδελφοί μας ενδέχεται, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, να μην έχουν την δυνατότητα να είναι συνεπείς με την καταβολή της τρέχουσας δόσης τους».

Σε 120 δόσεις η ρύθμιση χρεών σε εφορία και ταμεία - Το νομοσχέδιο για τον «εξωδικαστικό μηχανισμό
ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων» που κατατέθηκε χθες στη Βουλή δίνει τη δυνατότητα ένταξης σε όλες τις επιχειρήσεις, ακόμη και τις ατομικές, με οφειλές πάνω από 20.000 ευρώ και τη δυνατότητα εξόφλησης χρεών προς
το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία μέχρι και σε 120 μηνιαίες δόσεις. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα για πρώτη
φορά στις εταιρείες να συγκεντρώσουν όλες τις οφειλές τους βάζοντας στον μηχανισμό ακόμη και το «κούρεμα» φόρων
-του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ)-, αφήνοντας εκτός ρύθμισης
μόνο τις μη αποδοθείσες ασφαλιστικές εισφορές. Το νομοσχέδιο αναμένεται να συζητηθεί στην Ολομέλεια για να πάρει
τον δρόμο προς ψήφιση. Μεταξύ άλλων, το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου: - Διαμορφώνει για πρώτη φορά ολιστικό εξωδικαστικό πλαίσιο, που δίνει την ευκαιρία σε μια υπερχρεωμένη αλλά βιώσιμη επιχείρηση να συγκεντρώσει όλους τους
πιστωτές της προκειμένου να ρυθμίσει όλα τα χρέη της προς αυτούς, δηλαδή, τράπεζες, Εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία
και προμηθευτές, βάσει ενός ορθολογικού σχεδίου αναδιάρθρωσης. - Φέρνει στο επίκεντρο της διαδικασίας τον οφειλέτη, καθώς αυτός είναι που εκκινεί τη διαδικασία, αλλά και εγκρίνει τελικά το σχέδιο αναδιάρθρωσης, μέσα από μία
συντονισμένη και οργανωμένη σε συγκεκριμένο πλαίσιο διαπραγμάτευση με τους πιστωτές του. - Δίνει τη δυνατότητα
ένταξης όλων των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους, περιλαμβανομένων και των ατομικών, με συνολικές οφειλές
(έως 31/12/16) από 20.000 ευρώ και άνω.
Με απορρόφηση 106% έκλεισε το ΕΣΠΑ 2007 - 2013 - Με βασική εκκρεμότητα τις τρεις οδικές παραχωρήσεις,
η παράδοση των οποίων έχει λάβει άτυπη παράταση λίγων εβδομάδων, η κυβέρνηση «έκλεισε» στα τέλη Μαρτίου
το προηγούμενο ΕΣΠΑ, αποτρέποντας την απώλεια κοινοτικών πόρων. Το υπουργείο Οικονομίας έστειλε ως
ώφελε την τελική έκθεση ολοκλήρωσης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007 - 2013, κλείνοντας και τυπικά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, κατά την οποία εισέρρευσαν στη χώρα 20,2 δισ. ευρώ από τα κοινοτικά διαρθρωτικά ταμεία. Με βάση τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομίας το σύνολο της κοινοτικής συνδρομής που μπορεί να γίνει
αποδεκτό, με βάση και τη διαδικασία της υπερδέσμευσης (overbooking), φθάνει τα 21,5 δισ. ευρώ και το ποσοστό
απορρόφησης στο 106%. Το αυξημένο ποσοστό απορρόφησης αποτελεί ουσιαστικά ένα «μαξιλάρι» προκειμένου να
καλυφθούν αστοχίες, όπως η χρηματική διόρθωση που θα υποχρεωθεί να δεχθεί η χώρα μας μετά την έρευνα της
Επιτροπής Ανταγωνισμού και τη διαπίστωση του καρτέλ των κατασκευαστικών.
Τον Αύγουστο, αντί του Ιουνίου, όπως είχε δηλώσει στη Βουλή ο υπουργός Υποδομών Χρ. Σπίρτζης, θα τεθεί
σε λειτουργία το ηλεκτρονικό εισιτήριο στις αστικές συγκοινωνίες. Σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΣΑ, η
οποία αναρτήθηκε στη «Διαύγεια», το χρονοδιάγραμμα μετατίθεται εκ νέου και ό,τι υπολείπεται από το έργο χωρίζεται σε δύο «υποφάσεις». Η πρώτη φάση αφορά τα συστήματα έκδοσης του ηλεκτρονικού εισιτηρίου και η δεύτερη
τις υπολειπόμενες εργασίες, τη διασύνδεση με την τηλεματική, καθώς και τις εκκρεμότητες με την Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Συγκεκριμένα έως τις 31 Μαΐου, οπότε και θα έχει λήξει η πρώτη φάση, θα
πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες που αφορούν τα ΑΜΕΚ (Αυτόματα Μηχανήματα Εκδοσης Καρτών) των Οδικών Συγκοινωνιών (ΟΣΥ), των γραμμών 1, 2, 3 του μετρό, καθώς και ο εξοπλισμός σε 4 σταθμούς του προαστιακού.
Παράλληλα, εντός της πρώτης φάσης των τελικών εργασιών περιλαμβάνεται και ο έλεγχος λειτουργικότητας των συσκευών πώλησης με τη χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών.
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ΑΠΟ ΣΠΑΝΙΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
ΠΑΣΧΟΥΝ 7.000 ΈΛΛΗΝΕΣ

ΙΑΤΡΙΚΑ ΛΑΘΗ
ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΑΝ
ΚΟΠΕΛΑ ΝΑ ΖΕΙ
ΣΑΝ ΦΥΤΟ!
Πρόκειται
για το Μακάρειο Νοσοκομείο Λευκωσίας και το Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Το ιστορικό. Στις 16 Ιουλίου 1999 στο
Μακάρειο Νοσοκομείο Λευκωσίας γεννήθηκε ένα κοριτσάκι χωρίς
γιατρό ή νοσηλευτή να το φροντίσει τα πρώτα λεπτά που ήρθε στον
κόσμο. Το αποτέλεσμα ήταν σοβαρή εγκεφαλική αναπηρία που
άφησε το παιδί με αξεπέραστες αναπηρίες αφού δεν αντιλαμβάνεται καν τον κόσμο γύρω του. Η μητέρα του παρουσίασε κατά την
εγκυμοσύνη αιμορραγία και μετέβη για βοήθεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Οι γιατροί εκεί δεν έκαναν την σωστή διάγνωση,
που ήταν αποκόλληση πλακούντα, και την κράτησαν στο νοσοκομείο μερικές μέρες απλά νοσηλευόμενη χωρίς μάλιστα να την υποβάλλουν καν σε υπέρηχο. Όταν η κατάσταση επιδεινώθηκε και δεν
μπορούσαν πια να την αντιμετωπίσουν, την έστειλαν στο Μακάρειο
Νοσοκομείο Λευκωσίας. Αλλά και εκεί η άτυχη επίτοκος δεν είχε καλύτερη τύχη. Παρά το γεγονός ότι ήταν ετοιμόγεννη, αφέθηκε μόνη
της σε ένα δωμάτιο στο οποίο δεν επέτρεψαν την παρουσία τους
συζύγου της με αποτέλεσμα να γεννήσει αβοήθητη και αν και φώναζε τις νοσοκόμες, αυτές εμφανίστηκαν όταν πια το μωρό βρισκόταν μελανιασμένο στα πόδια της…Από τα όσα κατέθεσαν ειδικοί
στο δικαστήριο, διαπιστώθηκε πως αν είχε γίνει σωστή διάγνωση
στο Νοσοκομείο Λάρνακας και αν στο Μακάρειο Νοσοκομείο γινόταν καισαρική το μωρό δεν θα αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα. Η
17χρονη σήμερα κοπέλα, δεν έχει καμία επαφή με τον κόσμο, δεν
βλέπει και δεν περπάτησε ποτέ! Απίστευτο..

Συν. από σελ. 1…

Ινοκυστική νόσος, Νωτιαία Μυική Ατροφία,
Νόσος Γλυκογονίασης
τύπου 2... Αυτές οι άγνωστες παθήσεις είναι μόνο
μερικές από τις 5.000 έως
8.000 σπάνιες ασθένειες
που προσβάλλουν λιγότερα από πέντε άτομα ανά 100.000!. Αυτοί οι άνθρωποι καθημερινά δίνουν μάχη για τη ζωή και
προσπαθούν να λύσουν μια σειρά από δυσεπίλυτα προβλήματα, όπως ασφαλιστικά, φαρμακευτικά, κοινωνικά και φυσικά ψυχολογικά. Οι
ασθενείς με σπάνιες ασθένειες δεν μπορούν να
μείνουν στο περιθώριο της προόδου της επιστήμης και θεραπείας, έχουν τα ίδια δικαιώματα στην
παροχή υγείας όπως και κάθε άλλος ασθενής, τόνισαν οι ειδικοί. Τα λεγόμενα "ορφανά" φάρμακα
που προορίζονται για τους "σπάνιους" μέχρι σήμερα είναι 71. Στην Ελλάδα 43 "ορφανά" φάρμακα
έχουν τιμολογηθεί και εισάγονται, ενώ το ΙΦΕΤ εισάγει 16 φάρμακα χωρίς άδεια, τα οποία ήδη κυκλοφορούν σε άλλες χώρες της Ε.Ε. και στις
ΗΠΑ. Ακόμη, το ΚΕΕΛΠΝΟ δραστηριοποιείται
στη δημιουργία μητρώου ασθενών με σπάνια νοσήματα στην Ελλάδα. Να σημειωθεί ότι. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν περίπου 37.000.000
άνθρωποι που πάσχουν από σπάνια νοσήματα
και το 75% από αυτούς αφορά παιδιά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΞΕΔΩΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις για την υποστήριξη, ένταξη
και δημιουργική απασχόληση ατόμων με αναπηρία υλοποιούνται στο πλαίσιο του
προγράμματος «Ανοιχτά Σχολεία» του δήμου. Το πρόγραμμα Ανοιχτά Σχολεία έχει
θέσει ως στόχο να αλλάξει το χαρακτήρα και τη δυναμική της γειτονιάς, διατηρώντας τα σχολικά κτίρια ανοιχτά και φωτισμένα και μετατρέποντας τα σε κέντρα συνάντησης και δημιουργίας φιλοξενώντας δράσεις για όλους. Στο πλαίσιο αυτής της
πρωτοβουλίας, το πρόγραμμα συνεργάζεται με ένα πλήθος φορέων, οι οποίοι υλοποιούν δράσεις με στόχο την κοινωνικής επανένταξη ατόμων με κινητική αναπηρία. Οι Griego Latinο προάγουν την ενσωμάτωση και διδάσκουν λάτιν
χορούς σε Α.με.Α και άτομα τυπικής ανάπτυξης όλων των ηλικιών ενώ παράλληλα συμμετέχουν σε εκδηλώσεις και
παρουσιάσεις χορού και σε σχετικές ημερίδες. Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων προσκαλεί παιδιά
προσχολικής και σχολικής ηλικίας, έφηβους, ενήλικες με αυτισμό και άτομα τυπικής ανάπτυξης να «δημιουργήσουν
μαζί» σε μια δράση ψυχαγωγίας και δημιουργικής απασχόλησης. Από αυτόν το μήνα, το πρόγραμμα Ανοιχτά Σχολεία
ανακοινώνει τη συνεργασία του με την ΑΜΚΕ «Για μια Καλύτερη Ζωή», η οποία έχει προγραμματίσει την διεξαγωγή
σεμιναρίων μαγειρικής – ζαχαροπλαστικής, με στόχο να εκπαιδεύσει άτομα με ειδικές ανάγκες, σε βασικές δεξιότητες
ώστε να στηρίξει την επαγγελματική τους αποκατάσταση σε χώρους εστίασης. Επιπλέον, ο εν λόγω φορέας θα υλοποιήσει και σεμινάρια καλλιέργειας – κηπουρικής, τα οποία ενθαρρύνουν τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν μια ξεχωριστή επαφή με τη φύση, εκπαιδεύοντας τους στην παρατήρηση αλλαγών που συμβαίνουν σε αυτήν και
εξοικειώνοντας τους με τη διαδικασία καλλιέργειας, από το φύτεμα σπόρων μέχρι τη συγκομιδή. Για δήλωση συμμετοχής, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του προγράμματος www.athensopenschools.gr ή να καλέσουν στο 210 5277089. Οι δράσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος Ανοιχτά
Σχολεία, μια πρωτοβουλία του δήμου Αθηναίων με αποκλειστικό δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Συν. από σελ. 1…
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ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ- ΔΗΜΙΟΥΓΡΙΑ» ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΕ
ΟΛΟΥΣ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΑΣ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕ
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΛΑΜΠΑΔΕΣ ΚΑΙ ΔΩΡΑ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΑΠΟ 2 ΕΥΡΩ!!!!!!!!

ΤΟ ΓΟΝΙΔΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ
ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ βΡΗΚΑΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ
Οι ερευνητές με επικεφαλής τον δρ Carles Vilarino-Guell, επίκουρο
καθηγητή Ιατρικής Γενετικής και διευθυντή του Εργαστηρίου Γενετικής
Έρευνας για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας στο Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολομβίας, εντόπισαν μία γενετική μετάλλαξη, η οποία προκαλεί μία σπάνια, κληρονομική μορφή σκλήρυνσης κατά πλάκας. Η
μετάλλαξη ανιχνεύθηκε στο DNA δύο καναδικών οικογενειών, πολλά
μέλη των οποίων πάσχουν από την πρωτοπαθώς εξελισσόμενη μορφή της νόσου, κατά την οποία τα συμπτώματα
του ασθενούς επιδεινώνονται σταθερά από την πρώτη στιγμή που εμφανίζονται. Μάλιστα είναι τόσο ισχυρή, ώστε το 70% των φορέων της
στις δύο οικογένειες έχουν ήδη νοσήσει. Όπως ανέφερε: «Είναι σαν να
γεννήθηκαν στην άκρη ενός γκρεμού και κάτι τους έδωσε την ώθηση
για να πέσουν σε αυτόν. Δεν ξέρουμε ακόμα τι είναι αυτό, έχουμε πολλή
ακόμα έρευνά μπροστά μας, αλλά οπωσδήποτε κάναμε το πρώτο, ουσιώδες βήμα στην αναζήτηση μιας αιτίας για τη νόσο», πρόσθεσε. Η
σκλήρυνση κατά πλάκας έχει τρεις βασικές μορφές: Την υποτροπιάζουσα, που χαρακτηρίζεται από εξάρσεις και υφέσεις και αντιπροσωπεύει το 85% των κρουσμάτων. Έπειτα από 15-20 χρόνια νόσου, στους περίπου μισούς ασθενείς μετατρέπεται σε
δευτεροπαθώς εξελισσόμενη νόσο. Την (κληρονομική ή μη-κληρονομική) πρωτοπαθώς εξελισσόμενη, που αντιπροσωπεύει το 10-15% των κρουσμάτων και χαρακτηρίζεται από προοδευτική επιδείνωση ευθύς εξαρχής και την καλοήθη,
που αντιπροσωπεύει το 1-3% των κρουσμάτων. Οι ασθενείς παρουσιάζουν μία ή δύο εξάρσεις, αλλά στη συνέχεια η
ασθένειά τους «παγώνει», είτε κάνουν θεραπεία είτε όχι.
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ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
Με την Υπουργική Απόφαση η οποία υπεγράφη από την Υπουργό
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κυρία Όλγα Γεροβασίλη, προσδιορίζονται αναλυτικά τα δικαιολογητικά για την κάλυψη προκηρυσσόμενων θέσεων μονίμων υπαλλήλων και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, από υποψηφίους
προστατευόμενων κοινωνικών ομάδων, στο πλαίσιο προκηρύξεων του ΑΣΕΠ. Αφορά
σε υποψήφιους οκτώ ειδικών κατηγοριών που είναι οι εξής: -Παλιννοστούντες Πόντιοι
ομογενείς και ομογενείς που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 2790/2000 (Α΄24) -Πολύτεκνοι ή τέκνα πολυτέκνων -Τρίτεκνοι ή τέκνα τριτέκνων
– Υποψήφιοι με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον που ασκούν
το προσωποπαγές δικαίωμα προστασίας τους – Υποψήφιοι γονείς, τέκνα, σύζυγοι, αδελφοί που ασκούν το δικαίωμα προστασίας από την αναπηρία ατόμων με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και
άνω εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων ή από άτομα που πάσχουν από νοητική υστέρηση ή αυτισμό με ποσοστό
αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) – Έλληνες υπήκοοι που προέρχονται από τη Μουσουλμανική Μειονότητα της
Θράκης - Τυφλοί τηλεφωνητές – Δικηγόροι με αναπηρία. Επισημαίνεται ότι η υπουργική απόφαση εκδίδεται κατ΄εφαρμογή του
αρ. 14 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τις διατάξεις του αρ. 25 του νόμου για το νέο σύστημα κινητικότητας (ν.4440/2016) -αφορά στην ανακατανομή ποσοστών ειδικών κατηγοριών στο σύστημα προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ.
Συν. από σελ. 1…

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΥΡΤΑΣ: «ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΕΚΑΘΕΝ ΣΕ ΑΥΤΗ
ΤΗ ΧΩΡΑ ΗΤΑΝ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΜΑΞΗΣ»
Έχουν γίνει ελάχιστα πράγματα για την βελτίωση της ποιότητας Θα ήθελα αντί ενός τετριμμένου συμπεράσματος το
ζωής τους σε όλους τους τομείς όπως υγεία, προσβασιμότητα, ερ- οποίο θα λέει μια από τα ίδια, να βάλω ως επίλογο ένα
γασία, εκπαίδευση, κοινωνική επανένταξη. Μια χώρα προσπαθεί να μέρος από το “Θα’ρθει καιρός”, ένα πολύ αγαπημένο
βγει από ένα φαύλο κύκλο λιτότητας, ένας κόσμος της, όχι όλος,
ποίημα της Κατερίνας Γώγου:
βιώνει τις επιπτώσεις του κοινωνικού αποκλεισμού ακόμα πιο έν- «Δε θα υπάρχουν πόρτες κλειστές με γερμένους απέξω
τονα σε σχέση με την προ μνημονίων εποχή. Τα άτομα με αναπηρία
Και τη δουλειάθα τη διαλέγουμε
ανέκαθεν σε αυτή τη χώρα ήταν ο τελευταίος τροχός της αμάξης,
δε θά `μαστε άλογα να μας κοιτάνε στα δόντια.
όπως και όλες οι ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες, δυστυχώς σε όλα
Οι άνθρωποι – σκέψου! –
επίπεδα. Έχουν γίνει ελάχιστα πράγματα για την βελτίωση της ποιθα μιλάνε με χρώματακι άλλοι με νότες
ότητας ζωής τους σε όλους τους τομείς όπως υγεία, προσβασιμόΝα φυλάξεις μοναχά σε μια μεγάλη φιάλη με νερό
τητα, εργασία, εκπαίδευση, κοινωνική επανένταξη. Δεν έχει κάποιο
λέξεις κι έννοιες σαν κι αυτές
νόημα να γίνει η οποιαδήποτε σύγκριση με τις περισσότερες χώρες
απροσάρμοστοι καταπίεση μοναξιά τιμή κέρδος
της Ευρώπης πάνω στο θέμα των ΑμεΑ γενικότερα γιατί τα αποτεεξευτελισμός για το μάθημα της ιστορίας.»
λέσματα της θα είναι αποκαρδιωτικά. Όπως κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στην αξιοπρέπεια, στην εργασία, στην ανεξαρτησία, στην κοινωνική ενσωμάτωση έτσι και τα αμεα, όμως αυτό που για
όλους τους άλλους είναι αυτονόητο δικαίωμα, για αυτούς τους ανθρώπους είναι διεκδίκηση που πολλές φόρες πρέπει να πολεμήσουν σκληρά για να την κατακτήσουν. Η μεγάλη πλειοψηφία αποζητά αυτή την αξιοπρέπεια, αυτήν την ανεξαρτησία για να
φύγει από το σπίτι στο οποίο διαμένει, να αυτονομηθεί, να γίνει στο βαθμό που μπορεί οικονομικά ανεξάρτητο, στην τελική να
πάρει τη ζωή του στα χέρια του. Να βγει έξω στην κοινωνία, να γίνει ενεργό μέρος της, κομμάτι της, να συμβάλει δημιουργικά
στην ολοκλήρωση της. Αντίθετα αυτό που γίνεται είναι ο κοινωνικός αποκλεισμός, η αποβλάκωση μπροστά σε μια τηλεόραση ή
σε έναν υπολογιστή, η περιθωριοποίηση, ο ρατσισμός. Γνωρίζω πολλούς ανθρώπους με αναπηρία που έχουν τελειώσει κάποια
σχολή στο πανεπιστήμιο, έχουν κάνει μεταπτυχιακά, είναι κάτοχοι πτυχίων ξένων γλωσσών, υπολογιστών και όμως δεν μπορούν
να αποκατασταθούν επαγγελματικά γιατί δεν τους δίνεται το δικαίωμα αυτό από την πολιτεία. Οι όποιες θέσεις βγαίνουν κατά
καιρούς μεμονωμένα σε διάφορες προκηρύξεις είναι ελάχιστες, μετρημένες θα έλεγα στα δάχτυλα του ενός χεριού και η μάχη για
αυτές τις θέσεις είναι εξίσου μεγάλη καθώς υπάρχει μεγάλος αριθμός ατόμων με αναπηρία που είναι στην ανεργία.
Ο Χρήστος Σκούρτας είναι ηθοποιός και κοινωνιολόγος

ΠΟΛΛΑ ΜΠΡΑβΟ ΣΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ!! ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΑΝ
ΚΟΥβΟΥΚΛΙΟ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΡΑΜΠΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ!!!
ΑΠΟ NeWSitAmeA.Gr - Το κουβούκλιο που τοποθετήθηκε μετά την επίθεση των… μασκαράδων με τις μολότοφ στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ έγινε είδηση σε όλα τα μέσα… Η πραγματική είδηση όμως βρίσκεται στη βάση του κουβουκλίου…Η θωρακισμένη σκοπιά μπροστά
στα γραφεία του κυβερνώντος κόμματος “πατάει” πάνω σε τάκους. Υπήρχε συγκεκριμένος
λόγος για να γίνει αυτό, όπως αποκαλύπτει το Bloko. Το πεζοδρόμιο, βλέπετε, στο σημείο
αυτό έχει κλίση, έτσι χρειάστηκε να γίνει ευθυγράμμιση…Κανένας όμως δεν φαίνεται να
μπήκε στον κόπο να σκεφτεί τον λόγο για τον οποίο το πεζοδρόμιο στο σημείο εκείνο έχει κλίση… Ο λόγος για όλους είναι με μια
ματιά και μόνο προφανής. Στο σημείο υπάρχει ράμπα για ΑΜΕΑ! Αλλά ποιος νοιάζεται; Φαίνεται ότι όσοι κινούνται στα γραφεία
πλέον έχουν… υψηλές βλέψεις, έπαψαν να κοιτάνε προς τα κάτω ή μπορεί και να μην πατάνε πλέον και στο έδαφος…
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ΕΤΟΙΜΗ Η ΚΟΥΝΙΑ ΑΜΕΑ ΣΤΟΝ ΚΑΡΑβΟΛΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
oι υπάλληλοι της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου αψηφώντας, την βροχή και τις
κακές καιρικές συνθήκες έσκαψαν με τα εργαλεία τους και τοποθέτησαν την βάση
της κούνιας, επιταχύνοντας τις εργασίας υλοποίησης, στο έργο που υπέγραψε την
ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων του δήμου Ηρακλείου κ. Γιάννης Αναστασάκης. Η υλοποίηση της κούνιας αποτελεί ένα από τα κομμάτια της σύμβασης
για το έργο «Συντήρηση Κοινοχρήστων Χώρων, Παιδικών Χαρών και Ενετικών Τειχών» του Τμήματος Συντήρησης Κοινόχρηστων Χώρων της Αντιδημαρχίας Τεχνικών Έργων, αξίας 9.160 ευρώ. Με την υλοποίησή της επετεύχθη σε πολύ σύντομο
χρονικό διάστημα, (μόλις σε δύο μήνες) η τοποθέτηση της κούνιας ΑΜΕΑ στον Καράβολα, μια ιδέα του πολιτιστικού Συλλόγου Καμινίων, του προέδρου του συλλόγου
Μανώλη Τσουρή και του φίλου του συλλόγου Δήμου Μαράκη.

ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΑΖΗΤΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ - ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ

Ο λόγος; Προκειμένου να στεγάσει το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κορδελιού και να δώσει λύση στο πρόβλημα συνθηκών
των 47 ΑΜΕΑ που φοιτούν στο εργαστήριο. Όπως ανέφερε στο www.praktoreiomacedonia.gr o αντιδήμαρχος παιδείας και Δια βίου μάθησης του δήμου Ευόσμου,
Παύλος Σιταρίδης: «Το κτίριο στο οποίο στεγάζονται τα ΑΜΕΑ είναι για 15 άτομα
και σήμερα φιλοξενούνται 47. Αριθμός πολύ μεγαλύτερος από αυτό που μπορεί το
κτίριο να φιλοξενήσει. Ξεκινήσαμε εμείς ως Δήμος την λειτουργία του και σταδιακά
ήρθαν και άλλα παιδιά από άλλους δήμους, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί το
αδιαχώρητο. Υπάρχει διαγωνισμός για εξεύρεση νέου χώρου, περίπου 1300τμ. Αν
βρεθεί κτίριο τότε το πρόβλημα θα λυθεί. Αν όχι, τότε θα πρέπει να μείνουν στον χώρο 15 μαθητές. Όσους δηλαδή
μπορεί να φιλοξενήσει το κτίριο. Έχουν ξεσηκωθεί οι γονείς και διαμαρτύρονται για τις συνθήκες. Όμως ελπίζω ότι από
τη νέα χρονιά το θέμα να λυθεί». Στο σχολείο, εκτός από μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, φοιτούν και μαθητές
με κινητικά προβλήματα, σε αναπηρικά αμαξίδια. Αυτό σημαίνει ότι το εκάστοτε κτίριο θα πρέπει να πληροί όλες τις
προϋποθέσεις πρόσβασης των συγκεκριμένων ατόμων. Από την πλευρά του ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης
Κεντρικής Μακεδονίας Παναγιώτης Ανανιάδης επισήμανε πως: “αυτή η υπόθεση κρατάει χρόνια. Το σχολείο στεγάζεται
σε ένα βιοτεχνικό χώρο και υπάρχουν αρκετά προβλήματα. Ο Δήμος Ευόσμου Κορδελιού στεγάζει αυτά τα παιδιά, τα
οποία είναι πολλά. Από την 1η Σεπτεμβρίου θα ανοίξει το ΕΕΕΕΚ Πεύκων που θα δώσει λύση στο πρόβλημα και θα
απορροφήσει κάποια παιδιά, ενώ θα ξανανοίξει και αυτό στον Αγ. Αθανάσιο. Θεωρώ ότι πολύ σύντομα θα υπάρξουν
λύσεις. Σαφώς και αν ο δήμος Ευόσμου καταφέρει να μισθώσει έναν μεγάλο χώρο θα είναι ότι καλύτερο”.

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟ 18Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
Με αφορμή τα 32 χρόνια αρμονικής συνύπαρξης βαρήκοων, κωφών και ακουώντων
παιδιών, το 18ο Γυμνάσιο της Πάτρας διοργάνωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα.
Με μια άκρως επιτυχημένη ημερίδα «γιόρτασε» το 18ο Γυμνάσιο της Πάτρας τα 32 χρόνια αρμονικής συνύπαρξης βαρήκοων, κωφών και ακουώντων παιδιών. Μια συνύπαρξη
που έχει αλλάξει τις ζωές των παιδιών τα οποία μόνο κερδισμένα έχουν βγει από την
αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Μια συνύπαρξη, τα θετικά της οποίας αναγνωρίζουν οι
πάντες με τα ίδια τα παιδιά να χαρακτηρίσουν το σχολείο του «Σχολείο για όλα τα παιδιά», προσθέτοντας με νόημα σε ένα σχετικό βίντεο που έχουν δημιουργήσει: Όπως αναφέρει ο διευθυντής του σχολείου
κ. Γιώργος Κύργιος: «Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι. Τα πράγματα δεν ήταν πάντα εύκολα καθώς παλιότερα το προσωπικό
που απασχολούνταν στα τμήματα των κωφών και βαρήκοων παιδιών δεν ήταν πάντα εξειδικευμένο. Λειτουργούσαν με
συναδέλφους που μπορεί με κάποια σεμινάρια να μάθαιναν την νοηματική γλώσσα. Εδώ και αρκετά χρόνια τώρα έρχονται
εξειδικευμένοι καθηγητές νοηματικής που έχουν και διδακτορικά και προσφέρεται πολύ πιο προσεγμένη δουλειά. Παλιότερα είναι γεγονός ότι αν κάποιος συνάδελφος έπαιρνε την απόφαση να έρθει σε αυτό το σχολείο για να δουλέψει υπήρχε
μια προκατάληψη. Όλοι έλεγαν θα πας εκεί; Εκεί υπάρχουν κωφά παιδιά, που να μπλέξεις κ.α.. Πιστεύω ότι μέσα σε
αυτά τα χρόνια έχει ξεπεραστεί αυτό και έχει αναδειχθεί στον κόσμο, η όμορφη συνύπαρξη που υπάρχει, η προθυμία
των άλλων παιδιών να μάθουν τη νοηματική γλώσσα κ.α.. Έχουν αλλάξει τα πράγματα πολύ προς το καλύτερο τα πράγματα σε σχέση με παλιότερα. Ήταν δηλαδή κατά κάποιο τρόπο στιγματισμένο αυτό το σχολείο, τώρα δεν είναι.» Μάλιστα
το σχολείο έχει δημιουργήσει κάποια μαθήματα ώστε τα παιδιά που δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα ακοής να μαθαίνουν
τη νοηματική γλώσσα κι έτσι να μπορούν να έρχονται πιο κοντά σε καλύτερη προσωπική επαφή με τα υπόλοιπα. Παράλληλα οι κοινές δράσεις των παιδιών από σχολικές παραστάσεις μέχρι οτιδήποτε άλλο μπορεί κανείς να φανταστεί
είναι πολλές γεγονός που επιτρέπει και στις δύο πλευρές να κερδίζουν πολλά πράγματα από αυτή την επικοινωνία.
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ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ-ΚΙΝΗΤΙΚΑ
ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣβΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΜΕΑ
Όπως αναφέρει ο οργανωτικός γραμματέας του Συλλόγου Παραπληγικών-Κινητικά
Αναπήρων και ειδικός σύμβουλος του δημάρχου Πύργου Γιώργος Παπανικολόπουλος: «ο
σύλλογος στις 5 και 6 Δεκεμβρίου 2016 απέστειλε προς όλα τα υποκαταστήματα των τραπεζών έγγραφο, το οποίο υπογράφει και ο πρόεδρος Παντελής Παπαναγιώτου με το οποίο
επισημαίνεται: «Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας εκφράσουμε την έντονη διαμαρτυρία μας, διότι παρότι είμαστε πελάτες σας, δεν υπάρχει πρόσβαση στο νέο κτίριο που στεγάζεστε κάτι που έχει
σαν αποτέλεσμα να μην μπορούμε να εξυπηρετηθούμε. Την κατάσταση, μέχρι στιγμής «σώζει» η εκάστοτε ευαισθησία
των υπαλλήλων σας που μας εξυπηρετούν εκτός του χώρου της τράπεζας, με τα γνωστά μειονεκτήματα (καιρικές συνθήκες- ασφάλεια συναλλαγής). Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με τον νέο πολεοδομικό κανονισμό,
θα πρέπει ο χώρος συναλλαγών να πληροί τις προδιαγραφές για ΑμεΑ (ράμπα εισόδου- εξόδου, ΑΤΜ προσβάσιμο).
Ως εκ τούτου παρακαλούμε όπως σε εύλογο χρονικό διάστημα αποκαταστήσετε την προσβασιμότητα τη στιγμή μάλιστα
που ως πελάτες σας, πολλοί από εμάς δεν μπορούμε να εξυπηρετηθούμε. Επιφυλασσόμενοι να πράξουμε τα δέοντα
που η ελληνική και η ευρωπαϊκή νομοθεσία επιβάλει για τις συναλλαγές και στα πλαίσια της συνεργασίας παρακαλούμε
για τις δικές σας ενέργειες». Μέχρι και σήμερα κανένα από τα υποκαταστήματα των τραπεζών δεν έχει απαντήσει στο
αίτημα για προσβασιμότητα, ενώ ακόμα και το τραπεζικό υποκατάστημα το οποίο διαθέτει ράμπα για τα άτομα με αναπηρία και ειδική πόρτα εισόδου -εξόδου, πολλές φορές αδυνατεί να εξυπηρετήσει καθώς σύμφωνα με τους αρμοδίους,
«μπλοκάρει» η πόρτα. «Κανείς δεν μας έχει απαντήσει, παρά το ότι έχει παρέλθει το εικοσαήμερο το οποίο ορίζεται
από το Νόμο, για τις κινήσεις που προτίθενται να κάνουν για την πρόσβαση των ΑμεΑ, ενώ κανένα τραπεζικό υποκατάστημα δεν έχει ξεκινήσει διαδικασία κατασκευής ράμπας προκειμένου να υπάρχει πρόσβαση.

ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΠΙΤΑ ΤΟΥ ΕΚΟΨΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΜΕΑ «ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ»
Τιμώμενα πρόσωπα σ’ αυτή την πολύ όμορφη και ιδιαίτερη βραδιά, οι αθλητές
που συμμετείχαν στην Παραολυμπιάδα του Ρίο αλλά και εκπρόσωποι θεσμικών φορέων. Ο Μανώλης Στεφανουδάκης, ο Παύλος Μάμαλος, ο Σετζόν Φερνάντες, ο Γρηγόρης Πολυχρονίδης και η συνοδός αθλήτρια Πατρώνη Κατερίνα, ο Δημήτρης
Σενεκίδης, ο Δημήτρης Μπακοχρήστος, η Δήμητρα Κοροκίδα, ο Νίκος Πανανός και
ο συνοδός αθλητής Ανδρέας Κεραμίδας, η Άννα Ντέτα και η συνοδός αθλήτρια Χριστίνα Ντέτα, ήταν οι αθλητές εκείνοι που έδωσαν το παρόν στην εκδήλωση λαμβάνοντας το τιμητικό βραβείο. Στην εκδήλωση έγιναν και τέσσερις ακόμα ειδικές
βραβεύσεις στους: Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη για την προσφορά
του και την αμέριστη στήριξή του προς το σωματείο μας τα τελευταία χρόνια. Πρόεδρο της Ελληνικής Παραολυμπιακής
Επιτροπής καθώς και της ΕΑΟΜ ΑμεΑ κ. Γιώργο Φουντουλάκη για την προσφορά τους στον Αθλητισμό Ατόμων με
Αναπηρία. Πατέρα Νικόλαο Τζαγκαράκη για την εθελοντική του προσφορά προς τα Άτομα με Αναπηρία καθώς και για
τις πολλές του εθελοντικές δράσεις. Χορηγό του σωματείου τα 2 τελευταία χρόνια, ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ JUNIOR ACADEMY. Η εκδήλωση συνεχίστηκε με κρητικό γλέντι με τον Βασίλη Σταυρακάκη και τον Ψαραντώνη. Η «Μεγαλόνησος» είναι το μεγαλύτερο αθλητικό σωματείο ΑμεΑ στην Κρήτη και ένα από
τα κορυφαία στην Ελλάδα. Στο δυναμικό του ανήκουν μερικοί από τους κορυφαίους Παραολυμπιονίκες της χώρας μας
όπως Ταιγανίδης Χαράλαμπος, Καπελλάκης Γιώργος, Στεφανουδάκης Μανώλης, Τσαπατάκης Αντώνης, Καραούζας
Κωσταντίνος. Σκοπός του σωματείου είναι να φέρει όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα με αναπηρία σε επαφή με τον
αθλητισμό, όχι με αυτοσκοπό τον πρωταθλητισμό αλλά μέσω αυτού να μπορέσουν να επωφεληθούν από τα ευεργετήματα που προσφέρει ο αθλητισμός όπως ποιότητα ζωής, ισότιμη ένταξη στην κοινωνία κ.α.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ SeAtrAC ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Δεύτερος μηχανισμός εξυπηρέτησης των ΑμεΑ με κινητικά προβλήματα θα τοποθετηθεί, με έξοδα του Δήμου και προσφορές επιχειρηματιών, στην ακρογιαλιά της Καλαμάτας, πλησίον του Filoxenia. To πρώτο Seatrac, που είχε υποστεί ζημιές από τη
θαλασσοταραχή κατά το πλημμυρικό φαινόμενο της 7ης Σεπτεμβρίου 2016, έχει ήδη επισκευασθεί και για την επισκευή του συνέδραμαν το Δήμο η ΚΕΔΕ με 5.000 ευρώ και ο
Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας με 1.000 ευρώ, ενώ το συνολικό κόστος της επισκευής
ήταν 9.000 ευρώ. Η πρώτη μονάδα Seatrac θα τοποθετηθεί στη θέση της, στην ακρογιαλιά νοτίως του Ιερού Ναού Αναστάσεως, μετά το Πάσχα. Με την απόκτηση και δεύτερου μηχανήματος Seatrac, η Καλαμάτα γίνεται πλέον ελκυστική για
τα άτομα με κινητικά προβλήματα, τα οποία θα μπορούν να απολαμβάνουν αυτόνομα το μπάνιο τους στη θάλασσα.
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ΘΛΙβΕΡΟ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ (ΕΙΔΙΚΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ) ΑΠΟ ΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ
Με αφορμή το πρόσφατο τραγικό περιστατικό που συνέβη στην εθνική
Αθηνών-Λαμίας, κοστίζοντας τη ζωή σε τρεις ενήλικες και ένα μωρό τριών
ετών, ο γνωστός οδηγός αγώνων Αναστάσιος Μαρκουίζος (Ιαβέρης) λέει με
νόημα: «Για συνετισμό θα πρέπει να προβάλλουμε τις κηδείες των θυμάτων». Όπως αναφέρει: «Τα πιο πολλά τροχαία ατυχήματα σ’ ένα ποσοστό
κοντά στο 87% συμβαίνουν σε κατοικημένες περιοχές με ταχύτητες κοντά
στα 50 χλμ/ώρα. Και μάλιστα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πρωταγωνιστών
των τροχαίων είναι κοντά στη ηλικία των 30 ετών. Σύμφωνα μάλιστα με τα
τελευταία στοιχεία, το 60 με 70% των θυμάτων από τροχαία ατυχήματα, είναι
ηλικίας 15- 29 ετών». Τα τροχαία ατυχήματα κοστίζουν 12 δισ. ευρώ κάθε
χρόνο. Και μετά λέμε πώς να εξοικονομήσουμε λεφτά και βάζουμε ισοδύναμα. Το 40% του κόστους στην υγεία είναι
από τροχαία. Ποσό πολύ μεγάλο, που κανείς δεν κάνει κάτι για να αλλάξει την κατάσταση. Ειδικά τώρα την περίοδο
της κρίσης. Μιλάμε για μια γενοκτονία. Και κανείς δεν κάνει κάτι. Είναι σίγουρο ότι δεν υπάρχει παιδεία. Δεν υπάρχει
αλληλοσεβασμός. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι όπως ξεκινάμε από το σπίτι μας το πρωί, έτσι πρέπει να γυρνάμε.
Υπάρχουν οικογένειες από πίσω που μας περιμένουν. Θα πρέπει να μάθουμε να σεβόμαστε τον εαυτό και τους άλλους.
Τα παιδιά στο παιδικό κάθισμα, όλοι οι επιβάτες να φορούν ζώνη, όχι υψηλές ταχύτητες. Φθάσαμε να οδηγούμε αυτοκίνητο και λες και κυκλοφορούμε με Καλάσνικοφ». Ο ίδιος πάντως προτείνει αύξηση των προστίμων. «Τα πρόστιμα
πρέπει να αυξηθούν και όχι να μειωθούν. Πρέπει να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε καλύτερους ανθρώπους. Επίσης
συχνά θα πρέπει μέσα από τις ΜΜΕ να προβάλουμε όχι ατυχήματα για συνετισμό, αλλά τις στιγμές της κηδείας των
θυμάτων, αλλά και την επόμενη μέρα των ατόμων που έμειναν ανάπηροι. Επίσης οι γονείς οφείλουν να γίνουν καλύτεροι κατά τη διάρκεια της οδήγησης, καθώς τα παιδιά αντιγράφουν τους γονείς σε μεγάλο βαθμό. Αν δεν είναι αυτοί
σωστοί, ούτε και αυτά θα γίνουν σωστά». «Πρέπει γίνει υποχρεωτικό το μάθημα ασφαλούς οδήγησης στην τηλεόραση
και στα ραδιόφωνα. Να υπάρξουν αυστηρά πρόστιμα στους ανεγκέφαλους οδηγούς και αφαίρεση διπλώματος οδήγησης για πάντα σε οδηγούς που ξεπερνούν κατά πολύ τα όρια ταχύτητος».

ΤΙ ΘΑ ΠΡΟβΛΕΠΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Οι συζητήσεις βρίσκονται πλέον
σε προχωρημένο στάδιο και σύμφωνα με τα όσα συζητιούνται στο
υπουργείο Μεταφορών, ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας θα περιλαμβάνει 50% μικρότερα πρόστιμα,
αναλογική επιβολή και κοινωνική εργασία. Τα μειωμένα πρόστιμα, πάντως, δεν θα αφορούν στις
«επικίνδυνες» παραβάσεις που απειλούν ανθρώπινες ζωές.
Έτσι το πρόστιμο για την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, του STOP, για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή
για την υπερβολική ταχύτητα, παραμένει στα 700 ευρώ. Ανοίγει όμως «παραθυράκι» καθώς, εφόσον εφαρμοστεί η αναλογικότητα στην επιβολή του προστίμου, δηλαδή να πληρώνει
καθένας αναλόγως του εισοδήματός του, τότε είναι ανοιχτό το
ενδεχόμενο ακόμα και τα πρόστιμα αυτά να είναι για κάποιους
τουλάχιστον, μειωμένα. Ο υφυπουργός Μεταφορών Νίκος
Μαυραγάνης επιμένει πως το σύστημα αυτό εφαρμόζεται στις
ΗΠΑ με επιτυχία και πως «άλλο να πληρώνει 100 ευρώ πρόστιμο κάποιος με εισόδημα 10.000 ευρώ και άλλο με 50.000
ευρώ». Επισημαίνει ακόμα πως η επιβολή του προστίμου θα
γίνεται μέσω των στοιχείων του TAXIS, χωρίς όμως να αποκαλύπτονται τα στοιχεία οικονομικής κατάστασης του παραβάτη. Όσον αφορά τις αιτιάσεις πως μια τέτοια διάταξη θα ήταν
αντισυνταγματική, το υπουργείο διατείνεται πως κάτι τέτοιο δεν
ισχύει, αφού θα βασίζεται στην αρχή της αναλογικότητας.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΜΑΣ …ΕΚΠΛΗΣΣΕΙ Η
ΚΥβΕΡΝΗΣΗ! ΕΩΣ 2.000 ΕΥΡΩ
ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΙΑ βΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ!
Αυτό ψήφισαν τον περασμένο Μάιο οι βουλευτές της κυβέρνησης. Η
διάταξη αυτή, μάλιστα,
περιλαμβάνεται στον ίδιο
νόμο στον οποίο προβλέπεται και η περικοπή του
ΕΚΑΣ. Συγκεκριμένα με τη διάταξη στο Άρθρο 43Α του
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος το οποίο περιλαμβάνεται στο νόμο 4387/2016, καταργήθηκε το ιδιαίτερο
καθεστώς ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τα πολιτικά πρόσωπα που είχε ψηφιστεί το 2014 και προέβλεπε την επιβολή της εισφοράς με αυξημένο
συντελεστή 8% στο άθροισμα των εισοδημάτων των
πολιτικών προσώπων από όλες τις πηγές. Στο ειδικό
αυτό καθεστώς περιλαμβάνονταν μεταξύ άλλων ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι της Βουλής, οι υπουργοί, οι
αναπληρωτές υπουργοί, οι γενικοί και ειδικοί γραμματείς υπουργείων, οι περιφερειάρχες, οι βουλευτές και
οι ευρωβουλευτές, οι δήμαρχοι και τα μέλη των ανεξαρτήτων αρχών. Με τη νέα διάταξη όλα τα παραπάνω
πρόσωπα εξομοιώνονται με τους υπόλοιπους φορολογούμενους. Τα συμπεράσματα δικά σας.
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Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ
ΕΚΔΟΤΗ
Υπουργείο Οικονομίας: Κρούσματα απάτης με δράσεις του ΕΣΠΑ
Την προσοχή των πολιτών εφιστά το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης καθώς το
τελευταίο διάστημα καταγράφηκαν κρούσματα απάτης από επιτήδειους που υπόσχονται
την ένταξη σε δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ, έναντι χρηματικού
αντιτίμου. Το Υπουργείο καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποφεύγουν κάθε συναλλαγή
με άτομα που εμφανίζονται ως συνεργαζόμενοι του Υπουργείου και ζητούν προκαταβολικά αμοιβή για υποβολή αιτήσεων σε προγράμματα του ΕΣΠΑ.Με μια σειρά παρεμβάσεις, το Υπουργείο ανοίγει το ΕΣΠΑ στην κοινωνία και κατοχυρώνει τη διαφάνεια και την ακεραιότητα των διαδικασιών
του. Με τη νέα διαδικασία ένταξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πλέον να αιτηθούν ηλεκτρονικά την ένταξή τους σε κάποιο πρόγραμμα δίχως οικονομική επιβάρυνση. Παράλληλα, μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, εξασφαλίζεται η γρήγορη, ανώνυμη και αντικειμενική αξιολόγηση όλων των αιτήσεων.Για την αποτελεσματικότερη
καταπολέμηση της απάτης στη διαχείριση του ΕΣΠΑ, το Υπουργείο υλοποιεί ήδη από το 2015 την Εθνική Στρατηγική
κατά της Απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις, που περιλαμβάνει ενέργειες για τον συντονισμό όλων των αρμόδιων Εθνικών Αρχών για τη διαχείριση και τον έλεγχο των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, την προώθηση της διαφάνειας και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της απάτης, καθώς και το νέο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ 2014-2020 που ενσωματώνει συγκεκριμένα μέτρα και διαδικασίες για την ανίχνευση και την αντιμετώπιση της διαφθοράς. «Η συγκεκριμένη στρατηγική», σημείωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, «είναι και η πιο
προωθημένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την οποία η χώρα μας απέσπασε τα συγχαρητήρια του Ευρωπαϊκού Γραφείου για την Καταπολέμηση της Απάτης (OLAF)».Ο κ. Χαρίτσης επισήμανε ότι: «Η καταπολέμηση της απάτης και της
διαφθοράς είναι κεντρική προτεραιότητα του Υπουργείου και για τον σκοπό αυτό έχουμε αναπτύξει στενή συνεργασία
με την Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης«, τόνισε δε πως: «Επανασχεδιάσαμε όλη τη δομή του ΕΣΠΑ ώστε να εκλείψουν οι συνθήκες που στρώνουν το έδαφος στη διαφθορά και την
απάτη. Μειώσαμε τη γραφειοκρατία, ηλεκτρονικοποιήσαμε τις διαδικασίες, εξασφαλίσαμε την αποτελεσματική παρακολούθηση και τον έλεγχο όλων των προγραμμάτων, σε κάθε στάδιο της υλοποίησής τους. Κυρίως όμως ανοίξαμε το
ΕΣΠΑ στην κοινωνία και κατοχυρώσαμε τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα στη σχέση του με τους πολίτες«.Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τις δράσεις του ΕΣΠΑ από τους επίσημους διαδικτυακούς τόπους: www.espa.gr
και www.antagonistikotita.gr, ενώ, για όλες τις πληροφορίες σχετικά με προγράμματα που αφορούν επιχειρήσεις, μπορούν να επισκέπτονται ή να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το Γραφείο Πληροφόρησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία» (ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ).

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
(freemobility) ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣβΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ
Συν. από σελ. 1… Κατόπιν

πρωτοβουλίας του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής, κ.
Γ. Βασιλείου, πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017 στην Ελευσίνα,
η Ημερίδα για την Ελεύθερη Κινητικότητα (freemobility) και την προσβασιμότητα με
σκοπό την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των αρμόδιων τοπικών φορέων αλλά
και της τοπικής κοινωνίας στα θέματα προσβασιμότητας των ανθρώπων με αναπηρία και των εμποδιζόμενων ατόμων ευρύτερα. Στην Ημερίδα παραβρέθηκε και χαιρέτισε τη συνάντηση η αρμόδια Περιφερειακή Σύμβουλος Αττικής για θέματα ΑΜΕΑ,
κ. Β. Τσαβαλιά, κάνοντας και σύνοψη των μέχρι σήμερα πεπραγμένων της Περιφέρειας Αττικής για θέματα ΑΜΕΑ. Ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Γ. Βασιλείου, στην εισαγωγική ομιλία του
καυτηρίασε τον κοινωνικό ρατσισμό που φαίνεται να είναι υπαρκτός στην περίπτωση της τοποθέτησης διατάξεων πρόσβασης για ΑΜΕΑ σε παραλίες της Αττικής και τόνισε τη σημασία να συστηματοποιηθούν οι δράσεις ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης αλλά και η πλήρης εφαρμογή στην πράξη υλοποίησης των τεχνικών έργων και υποδομών όσον
αφορά τις προδιαγραφές προσβασιμότητας. Επίσης, ανακοίνωσε ότι με τον νέο Οργανισμό της Περιφέρειας, συστήνεται
Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη και των ΑΜΕΑ στη Δυτική Αττική με σκοπό την διευκόλυνση της πρόσβασης των
ΑΜΕΑ στις δημόσιες υπηρεσίες. Ακολούθησαν παρουσιάσεις για τις θεσμικές και τεχνικές όψεις της προσβασιμότητας
(Κ. Λάσκος, Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δυτικής Αττικής), το πρόγραμμα freemobility (Π. Κρητικός, Ecocity) και οι δράσεις της ομάδαςfreemobility του ΕΕΕΕΚ Ελευσίνας (Δ/ντης, Κ. Βαζαίος, Εκπαιδευτικοί Α. Νιθαυριανάκη καιΒ. Μακρής)
στην περιοχή της Ελευσίνας, αναδεικνύοντας σημαντικά ζητήματα προσβασιμότητας σε πεζοδρόμια, δημόσιε υπηρεσίες,
αρχαιολογικούς χώρους και κτίρια. Η δράση της ομάδας freemobility του ΕΕΕΕΚ Ελευσίνας εντάσσεται στον φετινό διαγωνισμόecomobility /freemobility και στηρίζεται από τον Δήμο Ελευσίνας και την Αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής.
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Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εκδήλωση «Μαζί Μπορούμε».
Σίγουρα όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε πολλά και σπουδαία πράγματα άλλωστε το έχουμε αποδείξει με πράξεις , θυσίες και έργα από το
2002 μέχρι σήμερα και έχουμε τόσα πολλά να κάνουμε ακόμα. Μια νέα
απόδειξη για το τι μπορούμε να κάνουμε ήταν και η εκδήλωση «Μαζί
Μπορούμε» που πραγματοποιήθηκε στις 3 Μαρτίου στο 1ο Δημοτικό
σχολείο Άνω Λιοσίων. Πρόκειται για μια εκδήλωση που διοργανώθηκε
από το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Κέντρο
Εργασίας Αναπήρων «Συνεργασία-Δημιουργία» στο πλαίσιο μνημονίου
επιστημονικής συνεργασίας. Μέλη του Κέντρου Εργασίας Αναπήρων
«Συνεργασία-Δημιουργία» μαζί με τους γονείς τους, εκπρόσωποι του
Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Α. Λιοσίων
με συντονιστή τον συνεργάτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. Κωστή Σταματόπουλο πήραν μέρος σε δραστηριότητες
που απευθύνονταν σε όλους, ανεξάρτητα από την φυσική τους κατάσταση οι συμμετέχοντες ήταν από 2 έως 72 ετών.
Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ανάδειξη των ικανοτήτων όλων των συμμετεχόντων πρώτα στους εαυτούς τους και μετά στο κοινό που παρακολουθούσε. Τα 10
ομαδικά παιχνίδια που έπαιξαν μέλη μας με τις οικογένειες τους απέδειξαν ότι
όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε πράγματα που δεν έχουμε καν φανταστεί, αρκεί
να σκεφτόμαστε θετικά, να συνεργαστούμε με το διπλανό μας και να δουλέψουμε
με το μυαλό και το σώμα μας. Ο κ. Σταματόπουλος μέσα από έξυπνές και διασκεδαστικές δραστηριότητες μετέφερε σ’ όλους τους συμμετέχοντες την θετική
στάση ζωής όπου δεν χωράνε εκφράσεις όπως: «Δεν Μπορώ ή Δεν Γίνεται». Τα
10 διαδραστικά παιχνίδια που έφτιαξαν την διάθεση όλων ήταν ένα δείγμα για
το τι μπορούμε να κάνουμε αφού με δεμένα πόδια, με κλειστά μάτια, με δεμένα
χέρια και πολλά άλλα προσπαθώντας κάναμε το αδύνατο, δυνατό. Ο πρόεδρος του Κ.Ε.Α. κ. Γ. Ρεθυμιωτάκης, ο Αναπληρωτής Δήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Φυλής κ. Γ. Αντωνόπουλος και ο πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας
Σχολικής Επιτροπής κ. Ν. Χατζητρακόσιας που παρακολουθούσαν την εκδήλωση σχολίασαν τη σημασία της διάδοσης
του πνεύματος συνεργασίας αλλά και την επιθυμία να επαναληφθεί η εκδήλωση με τη συμμετοχή και άλλων φορέων.

βοηθήσετε όλους τους πάσχοντες με SmA να έχουν ΑΜΕΣΗ πρόσβαση στο φάρμακο!
Έγκριση ΤΩΡΑ του φαρμάκου Spinraza για τη Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία – Στις
23/12/2016 ο οργανισμός φαρμάκων των Η.Π.Α (FDA), ενέκρινε την παροχή του πανάκριβου φαρμάκου Spinraza σε ασθενείς με Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία (Spinal Muscular Atrophy – SMA). Είναι η πρώτη φορά που κάποιο φάρμακο μπορεί να καταπολεμήσει τη
συγκεκριμένη βαριά νευρομυική πάθηση. Είναι η πιό συχνή γενετική αιτία παιδικής θνησιμότητας μια που πολλά μωρά δεν φθάνουν την ηλικία των 2 ετών! Το φάρμακο δεν
ολοκλήρωσε την 3η φάση δοκιμών καθώς τα δεδομένα – τόσο για την αποτελεσματικότητα του οσο και για τις παρενέργειές του – ήταν αρκετά για να κρίθει το φάρμακο ικανό να βοηθήσει τους ασθενείς με
SMA σε μεγάλο βαθμό. Η έγκριση αφορά όλες της ηλικίες και όλους τους τύπους και δημιουργεί ελπίδα για ένα καλύτερο
αύριο. Η Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία είναι μια κληρονομική εκφυλιστική ασθένεια των κατώτερων κινητικών νευρώνων του
νωτιαίου μυελού που σχετίζεται με συνεχώς αυξανόμενη μυική αδυναμία και μυική ατροφία με αποτέλεσμα τόσο τη
μείωση του προσδόκιμου ζωής των ασθενών όσο και την καθήλωση τους σε μη λειτουργική και μη αυτοεξυπηρετούμενη
κατάσταση. Προκαλείται απο την ανεπαρκή έκφραση (τα χαμηλά επίπεδα) της πρωτεΐνης SMN (Survival of Motor Neuron). Η μορφή κληρονομικότητας της είναι αυτοσωμική υπολειπόμενη και οφείλεται σε μεταλλάξεις στο γονίδιο SMN1
που βρίσκεται στο χρωμόσωμα 5. ΤΥΠΟΙ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ - ΤΥΠΟΣ 0: Εμβρυϊκή ηλικία. Μειωμένη εμβρυϊκή δραστηριότητα
και ελάχιστη αυτόνομη αναπνευστική ικανότητα αμέσως μετά τη γέννηση, θάνατος από αναπνευστικές επιπλοκές. ΤΥΠΟΣ 1: Κατά τη γέννηση ή πριν την ηλικία των 6 μηνών. Δεν έχουν την ικανότητα να κάθονται ποτέ, θάνατος από
αναπνευστικές επιπλοκές. - ΤΥΠΟΣ 2: Πριν τους 18 μήνες. Στέκονται με δυσκολία μόνο υποβοηθούμενοι. ΤΥΠΟΣ 3α:
Πριν την ηλικία των 3 ετών. Μερικοί έχουν την ικανότητα να βαδίζουν με ή χωρίς βοήθεια με δυσκολίες στην κίνηση. ΤΥΠΟΣ 3β: Μετά την ηλικία των 3 ετών. Έχουν την ικανότητα να βαδίζουν με ή χωρίς βοήθεια. - ΤΥΠΟΣ 4: Κατά την ενηλικίωση. Πιθανή μέτριας μορφής μυϊκή αδυναμία Είναι απαραίτητη η ΑΜΕΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ και η ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ του
επαναστατικού φαρμάκου (μέσω ασφαλιστικών ταμείων και εταιρειών ή ως παρηγορητική θεραπεία) στην Ελλάδα και
γενικά στην Ευρώπη, με σκοπό όχι μόνο να βελτιωθεί η καθημερινότητα των ατόμων με SMA αλλά και για να σωθούν
ζωές, μια που η Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία θεωρείται η Νο1 αιτία βρεφικής θνησιμότητας.
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ΣΕ ΚΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ βΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΙ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
Εικόνες που δεν αρμόζουν σε μια ευρωπαϊκή χώρα θα συναντήσει κάποιος αν κάνει μια
βόλτα στους Δήμους της Αττικής και στα σημεία που βρίσκονται οι μπλε κάδοι ανακύκλωσης.
Κάδοι χωρίς καπάκι, ανακυκλώσιμα υλικά να κολυμπούν μέσα στο νερό που γέμισε τον κάδο,
σκουπίδια μέσα στην ανακύκλωση κ.α. Μεγάλο μέρος των μπλε κάδων της ανακύκλωσης
έχουν τόσο μεγάλες φθορές, με αποτέλεσμα την καταστροφή των ανακυκλώσιμων υλικών.
Μερικοί είναι σπασμένοι σε διάφορα σημεία. Σε άλλους λείπει το καπάκι τελείως, ενώ πάρα
πολλοί είναι αυτοί που το καπάκι μένει μόνιμα ριγμένο πίσω αφού έχει σπάσει ο μηχανισμός
που τον ανοίγει με το πάτημα του ποδιού. Οταν τα ανακυκλώσιμα υλικά που συνειδητοποιημένοι πολίτες συγκεντρώνουν και τοποθετούν στους μπλε κάδους, αχρηστεύονται, τότε πλήττεται η προοπτική της ανακύκλωσης. Η κατάσταση γίνεται ακόμα χειρότερη εάν
συνυπολογίσουμε πως συνεχίζεται η πρακτική πολλών, από άγνοια ή αδιαφορία, να ρίχνουν μέσα στον μπλε κάδο της ανακύκλωσης κοινά σκουπίδια. Στην περίπτωση αυτή όχι μόνο γίνεται πολύ δύσκολο το έργο του διαχωρισμού των χρήσιμων υλικών
που μπορούν να ανακυκλωθούν, αλλά μπορεί να καταστρέφονται και τα ανακυκλώσιμα υλικά, από διαρροές των σκουπιδιών. Η
πρακτική ορισμένων δημοτικών αρχών, όπως έχει καταγραφεί, να περισυλλέγουν τους μπλε κάδους με απορριμματοφόρα για
κοινά σκουπίδια, έχει ενισχύσει την πεποίθηση μέρους των πολιτών πως «δεν έχει νόημα» να περιφρουρήσεις τον μπλε κάδο
από κοινά σκουπίδια. Μεγάλο έλλειμμα, όμως, υπάρχει και στον τομέα της ενημέρωσης των πολιτών κι αυτό αποτελεί βασικό
καθήκον της πολιτείας, των δήμων, αλλά και της Ελληνικής Εταιρείας Ανάκτησης Ανακύκλωσης, του οργανισμού που διαχειρίζεται
το σύστημα των μπλε κάδων για την ανακύκλωση συσκευασιών. Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
μόλις το 16% των αστικών αποβλήτων στην Ελλάδα ανακυκλώνεται έναντι 27% στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Το 81% των στερεών
αστικών αποβλήτων της χώρας καταλήγει σε χώρους υγειονομικής ταφής (έναντι 31% στην Ε.Ε.), ενώ και το ποσοστό κομποστοποίησης είναι εξαιρετικά χαμηλό (μόλις 4%, έναντι 15% στην Ε.Ε.). Στην Ελλάδα υπήρξε μείωση της ανακύκλωσης υλικών
συσκευασίας (από 58,6% το 2012 σε 52,4% το 2013). Να σημειωθεί ότι στους δήμους έχουν παραχωρηθεί 474 ειδικά οχήματα
συλλογής. Επιπλέον, έχουν τοποθετηθεί ήδη 5.300 μπλε κώδωνες, αποκλειστικά για ανακύκλωση γυάλινων μπουκαλιών.

Ο ΠΑΡΑΓΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
Σύμφωνα την αμερικανική επιστημονική έρευνα όπου συμμετείχε και ένας Ελληνοαμερικανός ερευνητής, σχεδόν εννιά
στις δέκα πυρκαγιές (ποσοστό 84%) ξεκινούν από ανθρώπους, ενώ οι οφειλόμενες στους ανθρώπους φωτιές ευθύνονται
σχεδόν για τη μισή καμένη έκταση (ποσοστό 44%). Η μελέτη αναδεικνύει τη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα σε σχέση
με τους κεραυνούς ή άλλα φυσικά αίτια, που ευθύνονται για το υπόλοιπο 14% των πυρκαγιών. Οι άνθρωποι έχουν κάψει
στις ΗΠΑ από λάθος ή από σκοπιμότητα μια έκταση επταπλάσια σε σχέση με αυτή που έχουν κάψει οι πυρκαγιές λόγω κεραυνών. Οι ερευνητές των πανεπιστημίων της Μασαχουσέτης-'Αμχερστ, του Κολοράντο-Μπόουλντερ και του Αϊντάχο, με
επικεφαλής την Μπέτανι Μπράντλεϊ, την Τζένιφερ Μπαλτς και τον ελληνικής καταγωγής Τζον Αμπατζόγλου (αναπληρωτή καθηγητή Γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο του Αϊντάχο), που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό της Εθνικής Ακαδημίας
Επιστημών των ΗΠΑ (PNAS), μελέτησαν στοιχεία για περίπου 1,5 εκατομμύριο φωτιές που ξέσπασαν σε χρονικό διάστημα
εικοσαετίας (1992-2012). «Οι άνθρωποι επεκτείνουν τις πυρκαγιές σε περισσότερες τοποθεσίες και περιβαλλοντικές συνθήκες
από ό,τι οι κεραυνοί μπορούν να φθάσουν. Εξαιτίας των ανθρώπων οι πυρκαγιές έχουν επεκταθεί σε περιοχές με ιστορικά
χαμηλά επίπεδα κεραυνών» επεσήμαναν οι ερευνητές. Προειδοποιούν, επίσης, ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί στο μέλλον,
σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή, που φέρνει άνοδο της θερμοκρασίας και μεγαλύτερη ξηρασία.

βΡΕΘΗΚΑΝ ΝΕΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΟΙ;
Την ανακάλυψη έκαναν αστρονόμοι της NASA, επιβεβαιώνοντας ότι μπορεί
να υπάρχουν και άλλοι πλανήτες κατοικήσιμοι εκτός από την Γη. Δεν είναι η
πρώτη φορά που αστρονόμοι έχουν εντοπίσει πλανήτες εκτός του ηλιακού μας
συστήματος, οι οποίοι μοιάζουν με τη Γη. Είναι όμως η πρώτη φορά που ανακαλύπτουν τόσους πολλούς νέους πλανήτες εντός ενός μακρινού ηλιακού συστήματος. Η επιστημονική ομάδα της NASA ανακοίνωσε πριν από μερικές μέρες την
ανακάλυψη επτά τέτοιων πλανητών, με μέγεθος παρόμοιο με αυτό της Γης. «Όλοι
αυτοί οι πλανήτες θα μπορούσαν να έχουν νερό σε υγρή μορφή και πιθανώς ζωή
στην επιφάνειά τους», ανέφερε ο Μισέλ Γκιγιόν, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο
της Λιέγης και ένας εκ των επιστημόνων που συμμετείχαν στην έρευνα, η οποία
δημοσιεύθηκε πριν λίγες μέρες στο περιοδικό «Nature». Οι νέοι πλανήτες περιστρέφονται γύρω από το αστέρι-νάνο TRAPPIST-1, το οποίο σε μέγεθος είναι μόλις το ένα δέκατο του δικού μας ήλιου. Με άλλα λόγια το μέγεθός του προσεγγιστικά
είναι ίσο με αυτό του πλανήτη Δία. Το άστρο TRAPPIST-1 απέχει από τη Γη κατά 39 έτη φωτός. Οι νέοι πλανήτες έχουν τις
απλές ονομασίες 1b, 1c, 1d κλπ. Βρίσκονται μάλιστα πολύ κοντά στο κεντρικό άστρο του πλανητικού συστήματός τους, πολύ
πιο κοντά από ό,τι η Γη στον ήλιο. Ωστόσο οι επιστήμονες θεωρούν ότι οι συγκεκριμένοι πλανήτες θεωρητικά θα μπορούσαν
να φιλοξενούν ζωή στην επιφάνειά τους, μιας και όπως φαίνεται η απόσταση που τους χωρίζει από το κεντρικό άστρο δεν
είναι απαγορευτική για ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Σύμφωνα με τους ερευνητές απέχουν από το TRAPPIST-1 κατά μια τέτοια
απόσταση, η οποία τους επιτρέπει να αναπτύξουν θερμοκρασίες ικανές να ευνοούν την ύπαρξη νερού σε υγρή μορφή. Το
νερό είναι άλλωστε βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη και ύπαρξη ζωής, όπως την γνωρίζουμε μέχρι σήμερα.
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25η ΜΑΡΤΙΟΥ

Η ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ
ΚΑΡΚΙΝΟΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ-ΦΥΛΗΣ
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2035

Η Ρένα Δούρου συνεχίζει να γεμίζει με σκουπίδια τους υπάρχοντες λάκκους Β3Β6 στην Β΄ φάση της καρκινοχωματερής Άνω Λιοσιων - Φυλής, μετά το γέμισμα της
Α΄ φάσης, εφαρμόζοντας πιστά την Περιβαλλοντική Μελέτη του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου του Νομού Αττικής (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.) η έγκριση της οποίας φέρει τον
αριθμό πρωτ.:195120/05-01-2011 και τον αριθμό ανάρτησης στο σύστημα «Διαύγεια» ΑΔΑ: 4Α9Ξ0-Ψ και έχει γίνει από την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος
(Ε.Υ.ΠΕ.) της Γενικής Διευθύνσεως Περιβάλλοντος του ΥΠ.Ε.Κ.Α..Σύμφωνα με αυτή
Κάθε χρόνο το Δ.Σ και μέλη του την μελέτη, όπως φαίνεται παρακάτω, ο Χ.Υ.Τ.Α. ΦΥΛΗΣ ή ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Κέντρου Εργασίας Αναπήρων τι- ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ, ανάλογα με τις ποσότητες των σκουπιδιών που θάβονται
μούν τους ήρωες του 1821 κατα- στους υπάρχοντες λάκκους Β3-Β6 της Β΄ φάσης, ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2035.
θέτοντας στεφάνι στο μνημείο
του Αγνώστου Στρατιώτη. Παρότι
ο πρόεδρος του Κ.Ε.Α. κ. Γεώργιος Ρεθυμιωτάκης δεν παρέστη
στην τελεστή εξαιτίας σοβαρού
τραυματισμού στο πόδι του, η
Γενική Γραμματέας Νικοπούλου
Βασιλική και τα μέλη Χρήστος
Τσόγκας, Αλέξανδρος Ευθυμιάδης και Χρυσούλα Στεργιοπούλου
τον
εκπροσώπησαν
αποδίδοντας φόρο τιμής στους
προγόνους μας. Πλήθος κόσμου
παρακολούθησε την τελετή κατάθεσης στεφάνων δίνοντας το πιο
δυνατό χειροκρότημα στους εκπροσώπους του Κ.Ε.Α .Στην δύσκολη οικονομική συγκυρία που
διανύουμε οι αξίες και τα σύμβολα της πατρίδας μας πρέπει
να έχουν ξεχωριστή θέση στις
καρδιές όλων μας. Για να θυμούνται οι παλιοί, να μαθαίνουν
οι νέοι και όλοι μαζί να παίρνουμε
δύναμη για να αντιμετωπίσουμε
τις ξένες προκλήσεις σε πολιτικό
και οικονομικό επίπεδο. Ο αγώνας και οι θυσίες των προγόνων
μας για μια ελεύθερη Ελλάδα
πρέπει να παραδειγματίζουν τις
νέες γενιές γιατί τίποτα στην ζωή
δεν κερδίζεται αν δεν αγωνιστείς
και αν δεν έχεις πίστη στις ικανότητές σου και ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.
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