ΕΤΟΣ 14

ΑΡΙθΜΟΣ φΥΛΛΟΥ 159

Η ΜΕΤΑβΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ
ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
Η νομοθετική πρωτοβουλία που παρουσιάζει
η «Εφημερίδα των Συντακτών» περιλαμβάνει το
κεντρικό μήνυμα ότι «Δεν
είναι τα άτομα με αναπηρία που πρέπει να αλλάξουν ώστε να ενταχθούν στην κοινωνία. Πρέπει η
κοινωνία να αλλάξει και να προσαρμοστεί στις
ανάγκες των ατόμων με αναπηρία»… Συν. σελ. 9

ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΚΙ
ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ
ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΕΣ
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ!!

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

ΤΙΜΗ 0,01 EURO

Επίδομα 80 ευρώ το μήνα σε όσους
πληρώνουν ενοίκιο ή έχουν δάνειο
Νέο επίδομα ενοικίου, με στόχο να καλυφθεί περίπου το μισό του πληθυσμού που
βρίσκεται σε ενοίκιο ή έχει δάνειο πρώτης
κατοικίας, ύψους περίπου 80 ευρώ το
μήνα, κατά μέσο όρο με εισοδηματικά και
οικογενειακά κριτήρια προανήγγειλε η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας κ. Φωτίου... Συν. σελ. 12

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟφΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΑΜΕΑ Σελ.16
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1.000 ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΝ
ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΣΤΗΝ ΕφΟΡΙΑ

Πάνω από 1.000 κατασχέσεις την ημέρα σε καταθέσεις, εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία οφειλετών του Δημοσίου
επέβαλλαν οι Δ.Ο.Υ., τα Ελεγκτικά Κέντρα και η Επιχειρησιακή Μονάδα ΕίσπραΜετά την υπογραφή και της τελευ- ξης τον Φεβρουάριο στην προσπάθειά τους να εισπράξουν ληξιπρόθεσμες οφειΣυν. σελ. 13
ταίας εγκυκλίου του υπουργείου Ερ- λές από φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου...
γασίας, που δίνει το «πράσινο Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την
φως» για την έκδοση των συνταξιοεγγραφή στο μητρώο ανέργων ΑμεΑ Σελ. 4
δοτικών αιτήσεων που κατατέθηκαν
ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΙθΕΤΑΙ ΤΟ
από τις 13 Μαΐου 2016 και μετά, έρχονται μειώσεις έως 35% στις νέες
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ
αναπηρικές συντάξεις… Συν. σελ. 7

ΚΑΤΑθΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

Περίπου 1,2 εκατ. ΑφΜ (που εμφανίζονται στα 65
CD που έχει το υπουργείο Οικονομικών) θα περάσουν από κόσκινο και τα αποτελέσματα θα βγαίνουν
σε διάστημα δύο ημερών… Συν. σελ. 7

Πάνω από 1.000 κατασχέσεις την
ημέρα για χρέη στην εφορία

NΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ - Συν. σελ. 14

Σύμφωνα με στοιχεία-σοκ, που ανακοινώθηκαν
από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τον
Φεβρουάριο οι υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για
την είσπραξη των εσόδων του Δημοσίου επέβαλαν
συνολικά 21.231 αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, δηλαδή κατασχέσεις καταθέσεων... Συν. σελ. 13

ΡΥθΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ &
ΤΑ ΑΣφΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΤΑΜΕΙΑ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ
ΠΟΣΟ ΚΑΤΑβΟΛΗΣ
ΤΑ 50 ΕΥΡΩ Σελ. 4

ΤΟ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
“ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ” ΕΥΧΕΤΑΙ
ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
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...Συνέχεια από το προηγούμενο
Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που από το υστέρημά τους προσφέρουν ότι και όπως μπορούν,
χωρίς να περιμένουν αντάλλαγμα αφού η αμοιβή τους είναι η ηθική ικανοποίηση. Όλοι αγωνιζόμαστε στη ζωή και όλοι προσπαθούμε για κάτι καλύτερο. Tο καλύτερο θα το βρούμε μόνο συλλογικά
αν παραμερίσουμε το ελάττωμα του εγωισμού που έχει ο κάθε άνθρωπος και μέσω της αλληλεγγύης, κοιτάξουμε γύρω μας τον συνάνθρωπο στον δύσκολο αγώνα της ζωής. Κανένας άνθρωπος
δεν θα μπορέσει ποτέ να είναι μόνος του ευτυχισμένος αν γύρω του οι υπόλοιποι υποφέρουν. Πριν
ακόμα ο άνθρωπος αρχίσει να αποτελεί μέρος μιας συγκροτημένης κοινωνίας, πάλευε με τα στοιχεία
της φύσης προκειμένου να αποκτήσει την εύνοια των Θεών για να μπορέσει να ζήσει σε ένα περιβάλλον ευημερίας. Το ίδιο βλέπουμε να συμβαίνει και τώρα, που η ατομικότητα υπερτερεί και συνθλίβει σε πολλές περιπτώσεις την ομαδικότητα με αποτέλεσμα το εγώ να προβάλλεται ως δεδομένο.
Λείπει η συνεννόηση, η αλληλοϋποστήριξη και φυσικά οι ανιδιοτελείς πράξεις. Ο άνθρωπος προσπαθεί να αποκτήσει αυτά που θέλει με κάθε τίμημα, αδιαφορώντας για το κοινωνικό σύνολο, αδικώντας και ποδοπατώντας ότι πραγματικά θα μπορούσε να τον κάνει ευτυχισμένο. Ο κύκλος της
ζωής του κάθε αληθινού ανθρώπου είναι χαραγμένος με συναισθήματα που προέρχονται από πράξεις και έργα άλλων ανθρώπων που ή τον παραδειγματίζουν και τον κάνουν καλύτερο ή τον εγκλωβίζουν και τον κάνουν χειρότερο. Ο καθένας είναι άξιος της τύχης του… Συνεχίζεται στο επόμενο

Τι αλλάζει στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο
Απαλλάσσεται από τη χρέωση Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) το σύνολο
των καταναλώσεων των δικαιούχων του
Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ)
και του Τιμολογίου Πολυτέκνων, μέχρι τα
όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης που
ισχύουν για κάθε κατηγορία δικαιούχων,
σύμφωνα με διάταξη που ενσωματώθηκε
στο νομοσχέδιο για τις τροποποιήσεις
διατάξεων της δασικής νομοθεσίας. Στην τιμολόγηση του Κοινωνικού Οικιακού
Τιμολογίου θα συμπεριλαμβάνεται και η νυχτερινή κατανάλωση, εφόσον η συνολική (ημερήσια και νυχτερινή) δεν υπερβαίνει το μέγιστο όριο KWh που έχει
οριστεί για κάθε κατηγορία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), μέχρι σήμερα η απαλλαγή από τις χρεώσεις ΥΚΩ μόνο για τις
καταναλώσεις ημέρας είχε ως αποτέλεσμα να μην επωφελούνται οι δικαιούχοι
του KOT, που διέθεταν και μετρητή νυχτερινής κατανάλωσης, από τις προβλεπόμενες εκπτώσεις στο σύνολο της κατανάλωσής τους. Η νέα διάταξη εφαρμόζει ενιαία προσέγγιση ως προς τη μη επιβάρυνση με χρεώσεις ΥΚΩ,
ανεξάρτητα από το χρόνο (ημέρα ή νύχτα) που πραγματοποιούνται οι καταναλώσεις. Για την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων θα εκδοθεί Υπουργική Απόφαση που θα τροποποιεί προγενέστερη ΥΑ του 2010. Η νομοθετική αυτή
πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ αποτελεί το πρώτο βήμα μιας ευρύτερης βελτίωσης
του ρυθμιστικού πλαισίου για το ΚΟΤ. Έτσι, θα ακολουθήσουν, με την τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης: –Συμπερίληψη και της νυχτερινής κατανάλωσης στην τιμολόγηση του ΚΟΤ, εφόσον η συνολική κατανάλωση (ημερήσια
και νυχτερινή) δεν υπερβαίνει τις μέγιστες kWh που έχουν οριστεί για κάθε κατηγορία δικαιούχου. –Κατάργηση της απένταξης από το KOT σε περιπτώσεις
υπέρβασης της μέγιστης κατανάλωσης. Με το νέο πλαίσιο, στις περιπτώσεις
αυτές, οι ευπαθείς ομάδες δεν θα απεντάσσονται, αλλά θα τιμολογούνται με τις
ανταγωνιστικές χρεώσεις των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας μόνο για την
υπερβάλλουσα κατανάλωση. –Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων τετραμηνιαίας κατανάλωσης των δικαιούχων και εφόσον ο δικαιούχος τιμολογείται και
με νυχτερινό τιμολόγιο, χρέωση της υπερβάλλουσας ενέργειας με βάση το νυχτερινό τιμολόγιο (για τη νυχτερινή κατανάλωση) και εφαρμογή των ανταγωνιστικών χρεώσεων ημέρας μόνο για την υπερβάλλουσα ενέργεια που απομένει.
Το Κοινωνικό Τιμολόγιο παρέχεται από όλους τους προμηθευτές ηλεκτρικής
ενέργειας. Συνεπώς, όλοι οι δικαιούχοι καταναλωτές μπορούν να υποβάλουν
αίτηση για υπαγωγή στο ΚΟΤ μέσω της ιστοσελίδας του ΔΕΔΔΗΕ, ανεξάρτητα
του προμηθευτή που έχουν επιλέξει. Σήμερα οι δικαιούχοι του ΚΟΤ αντιστοιχούν σε 645.262 μετρητές. Πηγή: .www.e-dimosio.gr
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ΡΥθΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ & ΤΑ ΑΣφΑΛΙΣΤΙΚΑ
ΤΑΜΕΙΑ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑβΟΛΗΣ ΤΑ 50 ΕΥΡΩ
Στη διαρκή κοινοβουλευτική επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου άρχισε η συζήτηση
του νομοσχεδίου «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων». Σκοπός
του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων είναι να δώσει τη δυνατότητα στους οφειλέτες-επιχειρηματίες να ρυθμίσουν τα χρέη τους συνολικά και ταυτόχρονα
προς όλους τους πιστωτές τους, δηλαδή, τράπεζες, εφορίες, ασφαλιστικά ταμεία, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
προμηθευτές και λοιπούς ιδιώτες μέσω της ορθολογικής διευθέτησης που μπορεί να περιλαμβάνει γενναίες μειώσεις
επιτοκίων, επιμηκύνσεις περιόδου αποπληρωμής έως και διαγραφές οφειλών. 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, ανεξαρτήτου μεγέθους, περιλαμβανομένων και των ατομικών, με συνολικές
οφειλές (έως 31/12/16) από 20.000 ευρώ και άνω και να μην έχουν υποβάλει αιτήσεις υπαγωγής στους νόμους Κατσέλη, Δένδια ή στον πτωχευτικό κώδικα και να είναι σε λειτουργία. Παρέχει τη δυνατότητα ένταξης και στις πλέον
υπερχρεωμένες επιχειρήσεις υπό τη μοναδική προϋπόθεση ότι καλύπτουν τα λειτουργικά τους έξοδα σε μια μόνο
χρήση κατά την τελευταία τριετία και προβλέπει τη δυνατότητα του οφειλέτη να ρυθμίσει τα χρέη του προς το Δημόσιο
και τα Ασφαλιστικά Ταμεία μέχρι και σε 120 μηνιαίες δόσεις (διάστημα 10 ετών), με ελάχιστη καταβολή 50 ευρώ. Σημειώνεται ότι οι μικροί πιστωτές, μπορούν να διεκδικήσουν στο ακέραιο το σύνολο των απαιτήσεών τους. Η διαδικασία
μπορεί να ξεκινήσει ακόμα και εάν εκδηλώσει ενδιαφέρον το 50% των πιστωτών της επιχείρησης ενώ διευκολύνεται η
συμφωνία με τη συναίνεση της πλειοψηφίας (60%) των συμμετεχόντων πιστωτών. Ο οφειλέτης προστατεύεται με αναστολή από καταδιωκτικά μέτρα εναντίον του, σαφώς χρονικά προσδιορισμένη, προκειμένου οι συμμετέχοντες να μπορούν απρόσκοπτα να διαπραγματευτούν. Πηγή : www.dikaiologitika.gr

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο μητρώο ανέργων ΑμεΑ
Για την εγγραφή στο μητρώο ανέργων ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά: Το τελευταίο
εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος, ή ελλείψει αυτού, αντίγραφο κατατεθειμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος – Ε1. Οι άνεργοι που εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη θα προσκομίζουν το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα
φορολογίας εισοδήματος ή το Ε1 του ατόμου του οποίου τελούν υπό την προστασία καθώς και παραστατικό μέσω του
οποίου δηλώνεται η άρση του λόγου εξάρτησης, όπου αυτό απαιτείται. Για όσους φορολογούμενους δεν είναι υπόχρεοι σε
υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος απαιτείται μόνο η κατάθεση συγκεκριμένου υποδείγματος υπεύθυνης δήλωσης
του ν.1599/1986 , η οποία θα φέρει τη βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος. Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εταιρείας
σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Παραστατικό
ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λ.π.) Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ
Άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών. γνωμάτευση αναπηρίας από
Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) σε ισχύ στην οποία να πιστοποιείται ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον,
καθώς και η ικανότητα για εργασία. Επισημαίνεται ότι γίνονται δεκτές και οι γνωματεύσεις της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής
Επιτροπής ΙΚΑ σε ισχύ. *Με πληροφορίες από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ

Πώς και πού θα δηλώσετε ακατάσχετο λογαριασμό
Νέα εφαρμογή άνοιξε στην σελίδα της ΑΑΔΕ για την δήλωση του ακατάσχετου λογαριασμού. Όσοι δεν έχουν δηλώσει τον ακατάσχετο λογαριασμό μπορούν μέσω της εφαρμογή
να το κάνουν σε τρία βήματα. Από την υπηρεσία αυτή στο aade.gr μπορείτε να υποβάλετε
δήλωση μοναδικού ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη
καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και χρειάζονται οι κωδικοί του Taxis. Θα πρέπει να συμπληρώσετε τον IBAN λογαριασμό, να επιλέξετε το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης
και τέλος «Αποθήκευση». Για τα πιστωτικά ιδρύματα που δεν έχουν ακόμα ενταχθεί, το προς εκτύπωση αποδεικτικό
γνωστοποίησης / δήλωσης πρέπει να προσκομιστεί από τον αιτούντα στο δηλωθέν πιστωτικό ίδρυμα για τις δικές του
ενέργειες, μέχρι την πλήρη ένταξη όλων των λειτουργούν των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα για την πλήρη
εφαρμογή των ειδικότερα οριζόμενων στην ΠΟΛ 1182/2014 (ΦΕΚ Β 2025). H ισχύς του άρχεται από την επομένη
ημέρα προσκόμισής του στο πιστωτικό ίδρυμα. Αντίθετα, για τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν ενταχθεί, δεν απαιτείται
προσκόμιση του αποδεικτικού γνωστοποίησης στο δηλωθέν πιστωτικό ίδρυμα και ο φορολογούμενος θα ενημερώνεται
για την πορεία της αίτησής του από την εφαρμογή. Το όριο του ακατάσχετου ποσού μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων των οφειλετών του Δημοσίου έχει καθορισμένο από τα χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ σε χίλια
(1.000) ευρώ, ενώ για ποσά άνω των χιλίων (1.000) ευρώ έως χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ επιτρέπεται η κατάσχεση
επί του ½ αυτών και τέλος για ποσά άνω των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ επιτρέπεται η κατάσχεση επί του συνόλου του υπερβάλλοντος των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ ποσού και μειώθηκε το ακατάσχετο ποσό στις καταθέσεις φυσικών προσώπων σε πιστωτικά ιδρύματα για έναν και μοναδικό ατομικό ή κοινό λογαριασμό και σε ένα μόνο
πιστωτικό ίδρυμα από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ σε χίλια διακόσια πενήντα (1.250) ευρώ μηνιαίως.
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«Χρυσός» ο Τάντος στους πανελλήνιους αγώνες Μεταμοσχευμένων Αθλητών!
Το χρυσό μετάλλιο κατάκτησε ο Καρδιτσιώτης, Θωμάς Τάντος στους πανελλήνιους αγώνες Μεταμοσχευμένων
Αθλητών. Με αυτή τη διάκριση ο Τάντος πήρε την πρόκριση για το παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στην
Μάλαγα της Ισπανίας. Ο Καρδιτσιώτης αθλητής Τάντος Θωμάς κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία του ( veteran
1) και την δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης στο αγώνισμα της ποδηλασίας στην απόσταση των 5 χλμ, των 29ων πανελληνίων αγώνων Μεταμοσχευμένων Αθλητών που διεξήχθησαν στο ολυμπιακό κωπηλατοδρόμιο Σχινιά στην Αθήνα.
Στο 20,5% του ΑΕΠ αντιστοιχούσαν κατά μέσο όρο οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα το
2015, έναντι 20,1% του ΑΕΠ στην ευρωζώνη και 19,2% του ΑΕΠ στην ΕΕ. Στο 20,5% του ΑΕΠ αντιστοιχούσαν
κατά μέσο όρο οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα το 2015, έναντι 20,1% του ΑΕΠ στην ευρωζώνη και 19,2% του ΑΕΠ στην ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία της Εurostat πoυ δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Σύμφωνα με τη Eurostat οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας στα κράτη-μέλη της ΕΕ κυμαίνονται από 9,6% του ΑΕΠ
στην Ιρλανδία σε 25,6% στη Φιλανδία. Οχτώ κράτη-μέλη (Φινλανδία, Γαλλία, Δανία, Αυστρία, Ιταλία, Σουηδία, Ελλάδα και Βέλγιο δαπανούν πάνω από 20% του ΑΕΠ στην κοινωνική προστασία, ενώ η Ιρλανδία, οι χώρες της Βαλτικής, η Ρουμανία, η Κύπρος, η Μάλτα και η Τσεχία δαπανούν λιγότερο του 13% του ΑΕΠ τους. Μετά την κοινωνική
προστασία το μεγαλύτερο ποσοστό κρατικών δαπανών στις χώρες της ΕΕ αφορά τον τομέα της υγείας, με μέσο
όρο, 7,2% του ΑΕΠ, έναντι 4,5% του ΑΕΠ στην Ελλάδα. Τα υψηλότερα ποσοστά δαπανών για την υγεία καταγράφονται το 2015 στη Δανία (8,6% ), στη Γαλλία (8,2%), στην Ολλανδία και στην Αυστρία (8%).
Ρύθμιση – ανάσα για 32.000 οφειλέτες του ΟΕΚ - Με υπουργική απόφαση ρυθμίζεται το καθεστώς αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών για 32.000 δικαιούχους των εργατικών κατοικιών στους οικισμούς
του τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ). Η απόφαση-ανάσα που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ προβλέπει
την δραστική περικοπή και ρύθμιση των τόκων υπερημερίας για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, επιμηκύνει
τον χρόνο αποπληρωμής από 240 σε 360 δόσεις και περιλαμβάνει ευνοϊκότερους όρους για ευάλωτες κοινωνικά
ομάδες (μακροχρόνια άνεργοι, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, συνταξιούχοι, ΑμεΑ κτλ). Στις παραπάνω ρυθμίσεις εντάσσονται: α) οικιστές οι οποίοι βρίσκονται σε αναμονή έκδοσης οριστικού παραχωρητηρίου,
β) οικιστές οι οποίοι έχουν λάβει οριστικό παραχωρητήριο και βρίσκεται σε εξέλιξη ο προβλεπόμενος χρόνος αποπληρωμής, γ) οικιστές με οριστικό παραχωρητήριο για το οποίο έχει λήξει ο χρόνος αποπληρωμής και αδυνατούσαν
να ανταποκριθούν. Η ρύθμιση αυτή έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης Υπουργικής Απόφασης που προέβλεπε
την δραστική μείωση της τιμής παραχώρησης για 150 οικισμούς του τέως ΟΕΚ στα 304,41 ευρώ/τ.μ. Σύμφωνα με
το υπουργείο εργασίας, η ρύθμιση λύνει οριστικά το πρόβλημα 32.000 δικαιούχων εργατικών κατοικιών, οι οποίοι
βρίσκονταν σε καθεστώς ομηρίας, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και πριν από το 1978.
Σωματείο ΑμεΑ Π.Ε Ροδόπης | Η Κομοτηνή αποκτά σύστημα αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα!
Με χαρά διαπιστώνουμε η πρόταση που έγινε απο το Σωματείο ΑμεΑ Π.Ε Ροδόπης για αυτόνομη πρόσβαση
στην θάλασσα ατόμων με κινητική αναπηρία αλλά και ευπαθών ομάδων όπως ηλικιωμένων ,τυφλών θα γίνει πραγματικότητα και στην Κομοτηνή ,όπως σε πολλές πόλεις της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού. «Είμαι απόλυτα σίγουρος
ότι από το καλοκαίρι του 2017 το σύστημα αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα θα γίνει πραγματικότητα και θα αποτελέσει
πόλο έλξης και για την ευρύτερη περιοχή ΑΜΘ αλλά και του εξωτερικού, δήλωσε ο Πρόεδρος του Σωματείου ΑμεΑ Π.Ε.
Ροδόπης,» κ. Τρ. Καρούντζος .«Το ποσό των 40.000 για την προμήθεια και εγκατάσταση μόνιμης βοηθητικής διάταξης
για πρόσβαση ΑΜΕΑ σε παραλία ενέγραψε στον Προϋπολογισμό του 2017 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κομοτηνής,
ανοίγοντας τον δρόμο για την εγκατάστασή της το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.», σημείωσε ο κ. Καρούντζος.
Η παράσταση και η πρόσβαση των ΑμεΑ - Με αφορμή την παράσταση του έργου Lebensraum που παίζεται στο θεατρικό σταθμό, το οποίο υπήρξε και καθοριστικό στην κατάργηση του νόμου 370/1983 που
απαγόρευε σε ανθρώπους με αναπηρία να σπουδάσουν σε Δραματικές Σχολές, παρατηρήθηκαν ελλείψεις
που υπάρχουν σε κοινόχρηστους χώρους για την πρόσβαση σε ΑΜΕΑ . Ο Θεατρικός σταθμός στο λιμάνι του
Ηρακλείου δεν είναι προσβάσιμος, όπως επίσης δεν είναι προσβάσιμη ούτε η σκηνή για τον ηθοποιό της παράστασης με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να προσθέσουν ένα πρόχειρο ξύλο για να ανέβει το αμαξίδιο στη σκηνή,
το οποίο είναι άκρως επικίνδυνο. Τέθηκε το ζήτημα στο τέλος της παράστασης και άτομο από το συμβούλιο του
Δήμου δεσμεύτηκε ότι θα επαναφέρει το θέμα στο συμβούλιο τη Δευτέρα για πολλοστή φορά! Μάλλον οι υπεύθυνοι και οι αρμόδιοι περιμένουν κάτι περισσότερο για να πράξουν τα αυτονόητα ...
Ξεκινούν οι εγγραφές μαθητών στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2017-18 ενώ ανακοινώθηκε το πότε
κλείνουν τα σχολεία για καλοκαίρι Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας από τη φετινή σχολική χρονιά αλλάζει η
ημερομηνία των εγγραφών στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία. Θα γίνονται πλέον από 2 έως 19 Μαΐου
ενώ στις 15 Ιουνίου θα κλείσουν τα σχολεία για τις καλοκαιρινές διακοπές. Από το υπουργείο καλούνται οι γονείς και
κηδεμόνες που τα παιδιά τους : • έχουν γεννηθεί το έτος 2012 και 2013 να κάνουν αίτηση εγγραφής στο νηπιαγωγείο
της περιοχής τους. • έχουν γεννηθεί το 2011 να κάνουν αίτηση εγγραφής στο δημοτικό σχολείο της περιοχής τους.
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ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ!!
Την ίδια στιγμή, με το… σταγονόμετρο πληρώνονται οι συντάξεις των
ατόμων με αναπηρία, που λόγω επανεξέτασης από τις υγειονομικές επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) διεκόπησαν, παρά την πρόβλεψη για παράταση
χορήγησης όσο διαρκεί η αναμονή. Το τελικό πόρισμα της επιτροπής που βρίσκεται στα
χέρια του υπουργείου Εργασίας και που συστάθηκε για τον καθορισμό ενιαίων κανόνων
στην απονομή και στον υπολογισμό των αναπηρικών συντάξεων σε παλαιούς και νέους
δικαιούχους, με «ουδέτερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα» προβλέπει την εξομοίωση των
προϋποθέσεων λήψης σύνταξης αναπηρίας και βάσει των προτάσεων θα πρέπει να
βελτιωθούν περισσότερο οι όροι για τους νέους ασφαλισμένους. Να σημειωθεί ότι ο νόμος ορίζει ότι για συντάξεις που
θα κατατεθούν από τις 13/5/2016 και μετά, τα άτομα με αναπηρία θα παίρνουν: • Το 40% της εθνικής σύνταξης για ποσοστό αναπηρίας έως 49,99%. • Το 50% της εθνικής σύνταξης για όσους έχουν αναπηρία από 50% έως 66,69%. • Το
75% της εθνικής σύνταξης για όσους έχουν αναπηρία από 67% έως 79,99%. • Το 100% της εθνικής σύνταξης για τους
βαριά ανάπηρους από 80% και άνω. Αλλαγές έρχονται και στις προϋποθέσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, καθώς η αναπηρική σύνταξη θα καταβάλλεται για όλους, ανεξάρτητα από τον χρόνο ασφάλισης και το Ταμείο από
το οποίο προέρχονταν πριν από τη δημιουργία του ΕΦΚΑ: • Με ένα έτος ασφάλισης, εφόσον ο ασφαλισμένος δεν
συμπλήρωσε το 21ο έτος της ηλικίας του. Για κάθε έτος πέραν του 21ου απαιτούνται 120 επιπλέον ημέρες εργασίας
και μέχρι να συμπληρωθούν 1.500 ημέρες ή 5 έτη εργασίας. • Με 5 έτη εργασίας εφόσον τα δύο τελευταία έτη ασφάλισης είναι στα πέντε τελευταία χρόνια από το έτος που επήλθε η αναπηρία. • Με 15 έτη εργασίας οποτεδήποτε. Την
ίδια στιγμή, μεγάλη είναι η καθυστέρηση στην απονομή των αναπηρικών συντάξεων που έχουν παραταθεί προκειμένου
ο δικαιούχος να εξεταστεί από την επιτροπή των ΚΕΠΑ. Λόγω του μεγάλου χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση
του επανελέγχου, τα τελευταία χρόνια προβλέπεται παράταση της παροχής, για τουλάχιστον ένα εξάμηνο. Το ίδιο συνέβη και φέτος. Είναι χαρακτηριστική περίπτωση γυναίκας που λαμβάνει σύνταξη αναπηρίας από τον ΟΓΑ από το
2004, την κάλεσαν για επανεξέταση στις αρχές του 2016, πέρασε από επιτροπή στις 10 Σεπτεμβρίου του 2016, εγκρίθηκε η επαναχορήγηση της σύνταξης και, ακόμη, 7 μήνες μετά, δεν έχει πληρωθεί.
Συν. από σελ. 1…

ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΙθΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ
ΤΩΝ ΚΑΤΑθΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ
Το ηλεκτρονικό σύστημα τέθηκε σε πιλοτική λειτουργία τον περασμένο Νοέμβριο και αφού ξεπεράστηκαν τα τεχνικά προβλήματα τίθεται σε πλήρη
λειτουργία από όλες τις εφορίες και τα μεγάλα ελεγκτικά κέντρα (ορισμένες εφορίες
ήδη το χρησιμοποιούν). Εφόσον διαπιστώνονται αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και καταθέσεων θα καλούνται οι ελεγχόμενοι να τα δικαιολογήσουν. Σημειώνεται ότι στη λίστα των μεγαλοκαταθετών βρίσκονται όσοι έκαναν μια κατάθεση
άνω των 100.000 ευρώ ή περισσότερες καταθέσεις εντός ενός έτους που ξεπερνούσαν αθροιστικά τις 300.000 ευρώ,
στην περίοδο 2000-2012. Ωστόσο, από τις διασταυρώσεις του εξελιγμένου αυτού συστήματος, από το οποίο θα περάσουν
και όλοι οι προγενέστεροι έλεγχοι που έγιναν από την εφορία, θα μείνουν εκτός οι υποθέσεις που ήλεγξε με εισαγγελική
εντολή η οικονομική αστυνομία. Κι αυτό γιατί οι έλεγχοι στις κινήσεις λογαριασμών των φορολογουμένων που έγιναν από
την οικονομική αστυνομία, με το δικό της απαρχαιωμένο σύστημα, δεν μπορεί να «κουμπώσουν» στο νέο σύστημα της
εφορίας. Το πρόβλημα με τις υποθέσεις της οικονομικής αστυνομίας είναι πως σε αρκετές περιπτώσεις εντοπίζει υπέρογκα
ποσά τα οποία θεωρεί ύποπτα, ενώ πρόκειται για τραπεζικές κινήσεις του ίδιου μικρότερου ποσού. Ετσι, οι φορολογούμενοι καλούνται να δικαιολογήσουν αστρονομικά ποσά. Πάντως, σημαντικές είναι οι καθυστερήσεις στην προσκόμιση δικαιολογητικών από τους ελεγχόμενους, οι οποίοι φέρουν το βάρος της απόδειξης όταν αμφισβητούν τα ευρήματα των
ελεγκτικών αρχών. Αυτό όμως δεν γίνεται με ευθύνη των φορολογουμένων, καθώς σε διάστημα 5 ημερών πρέπει να δικαιολογήσουν τα ποσά, κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολη διαδικασία, διότι θα πρέπει να αναζητήσουν δικαιολογητικά
ακόμα και 10 χρόνια πίσω. Επίσης, οι τράπεζες δεν χορηγούν αυθημερόν στοιχεία στους φορολογουμένους, με αποτέλεσμα να καθυστερεί περαιτέρω η διαδικασία. Σε αρκετές περιπτώσεις, ελεγχόμενοι περιμένουν ακόμα και δύο μήνες
από το εξωτερικό αποδεικτικά τραπεζών για τα ποσά που έφεραν στην Ελλάδα για να δικαιολογήσουν τις αποκλίσεις που
εμφανίζονται. Πάντως, οι εφορίες δίνουν τις αναγκαίες παρατάσεις στους φορολογουμένους για να δικαιολογήσουν τα
ποσά που δεν φαίνεται να δικαιολογούνται από τις δηλώσεις τους. Οσοι εντοπιστούν με αποκλίσεις μεταξύ καταθέσεων
και δηλωθέντων εισοδημάτων έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν μέχρι το τέλος Μαΐου στη ρύθμιση της οικειοθελούς
αποκάλυψης φορολογητέας ύλης και να απαλλαγούν από τις ποινικές κυρώσεις για φοροδιαφυγή, καταβάλλοντας τον
φόρο που προβλέπεται στη ρύθμιση. Εάν ενταχθούν στη ρύθμιση, πρέπει να πληρώσουν τον φόρο που προκύπτει σε
30 ημέρες ή διαφορετικά να υπαχθούν στη ρύθμιση των 12 ή 24 δόσεων, ενώ θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η εφορία διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου εκτός των στοιχείων που θα αποκαλύψουν οι φορολογούμενοι, συνολικά των εισοδημάτων
τους και των περιουσιακών τους στοιχείων ακόμα και για τη χρήση που αφορά η δήλωση που θα υποβάλουν.
Συν. από σελ. 1…
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WANG JIANHAI: Ο 18ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΚΙΝΟ
ΧΩΡΙΣ ΧΕΡΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΕΠΕΙ ΩΣ ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΟΣ
Ο Wang Jianhai από το Πεκίνο δεν έχει χέρια. Τα πόδια είναι γι αυτόν και
άνω άκρα, αφού χάρη σε αυτά "περπατά" στη ζωή επισκευάζοντας ρολόγια!
Ο Wang χτυπήθηκε από ηλεκτροπληξία όταν ήταν μόλις πέντε χρονών. Έτσι,
από πολύ νωρίς όχι μόνο έμαθε να ζει χωρίς τα χέρια του, αλλά και να είναι
ανεξάρτητος δίχως να χρειάζεται απολύτως καμία βοήθεια από τους άλλους.
Η ζωή του "κουρδίστηκε" σε άλλους ρυθμούς όταν έγινε 18 χρόνων. Κάποια
στιγμή διαπίστωσε την ικανότητα που είχε να επισκευάζει οποιοδήποτε ρολόι
έφτανε στα....πόδια του. Παρ’ ότι πρόκειται για μια εργασία που απαιτεί μεγάλη
ακρίβεια και λεπτότητα κινήσεων, εκείνος διέθετε τη δεξιοτεχνία να την κάνει.
Σήμερα ο Wang δεν είναι μόνο ένας καλός τεχνίτης, αλλά ένας περιζήτητος
ωρολογοποιός, τον οποίο αναζητούν ευκατάστατοι πελάτες προκειμένου να του εμπιστευτούν τα ακριβά τους ρολόγια.
Όπως αναφέρει: «Έχω επισκευάσει πάρα πολλά πολύτιμα ρολόγια. Τα προσόντα μου, άλλωστε, δεν είναι χειρότερα
από αυτά των φυσιολογικών ανθρώπων». Στην Κίνα υπάρχουν περισσότεροι από 82 εκατομμύρια άνθρωποι με αναπηρίες. Μόνο τα 22 όμως εργάζονται και αυτό χάρη στο εξειδικευμένο για ΑμεΑ εκπαιδευτικό πρόγραμμα του κράτους.

φΩΤΟΓΡΑφΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΓΙΑ ΤΥφΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΠΡΟβΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ
Στο Νο 50 της λίστας που αναφέρει τα “Βρετανικά Ιατρικά Όσκαρ”, βρίσκεται μια φωτογραφική μηχανή για τυφλούς και έχοντες προβλήματα όρασης. Ο Chueh Lee της Samsung κατασκεύασε τη συσκευή Touch Sight που λειτουργεί στοχεύοντας από το μέτωπο
του χρήστη και ηχογραφώντας επί 3 δευτερόλεπτα τον φυσικό ήχο που υπήρχε κατά τη
διάρκεια της φωτογράφισης. Το μυστικό βρίσκεται στην πίσω πλευρά της συσκευής, η
οποία κρύβει μια οθόνη με σύστημα Braille, που βοηθάει τους χρήστες να καταλάβουν τι
είδε ο φακός τη στιγμή που φωτογράφιζαν. Σε συνδυασμό με την αναπαραγωγή του ήχου
από τη στιγμή της φωτογράφισης, μπορούν να "δουν" με ακρίβεια το βάθος του πεδίου.

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ ΚΙ ΟΜΩΣ ΣΥΝΕβΗ:
ΓΕΝΝΗθΗΚΑΝ ΔΙΔΥΜΑ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN!
Η Abigail και η Isobel είναι πέντε χρονών και μεγαλώνουν μέσα σε μια
οικογένεια που σέβεται και αγαπά την διαφορετικότητά τους. Τι πιο χαρακτηριστικό, από τα λεγόμενα της ίδιας της μητέρας τους; Όπως λέει:
«Αν με ρωτούσε κάποιος αν θα ήθελα να είχαν γεννηθεί χωρίς το Σύνδρομο, θα έλεγα…όχι. Δεν θα ήταν το ίδιο!» Με τζιν, μπεζ μποτάκια και
μπλε μπουφάν κανείς δεν ξεχωρίζει αυτά τα δύο δίδυμα. Εκτός από το
ίδιο παρουσιαστικό τους, τα δίδυμα κοριτσάκια είναι σπάνια, αφού γεννήθηκαν με Σύνδρομο Down, πράγμα που συμβαίνει μία στο εκατομμύριο στα δίδυμα. Ο μπαμπάς τους, Matt δηλώνει ότι είναι περήφανος για τα δύο τους κοριτσάκια, ενώ ο μεγάλος τους
αδερφός, έχει «αγκαλιάσει» τα δίδυμα και είναι ιδιαίτερα προστατευτικός απέναντί τους.

ΑΓΟΡΑΖΑΝ SEX TOYS ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΛΕφΤΑ ΤΩΝ ΑΜΕΑ!!
Το κουβάρι της ιστορίας ξετυλίχθηκε στη Νομική Σχολή του Χάρβαντ, όπου δύο πρώην οικονομικές διαχειρίστριες
από τη Σχολή, υπεξαίρεσαν το ποσό των 110.000 δολαρίων, τα οποία προορίζονταν για τους φοιτητές της Σχολής με
ειδικές ανάγκες. Το ότι έλειπαν χρήματα το ανακάλυψε ο νέος οικονομικός διευθυντής, ο οποίος ανέθεσε στην αστυνομία
να βρει τον ένοχο. Οι αρχές δεν πίστευαν στα μάτια τους όταν ανακάλυψαν πως οι γυναίκες έκλεβαν τα χρήματα για να
αγοράζουν laptops, iPads, DVD, κοσμήματα και… sex toys. Μάλιστα, όλα τα παραπάνω εντοπίστηκαν από τις αρχές
στα σπίτια των γυναικών, αλλά και στα σπίτια των φίλων τους και συγγενών σε Καλιφόρνια, Ουάσινγκτον και Τενεσί. Η
Κριστίνα, μια τυφλή δευτεροετής φοιτήτρια στη Νομική Σχολή του Χάρβαρντ δήλωσε σοκαρισμένη για το γεγονός: «Το
να ξέρω ότι εκεί έξω είναι κάποιος που αφαιρεί ζωτικής σημασίας πόρους για τους ευάλωτους φοιτητές που τους έχουν
ανάγκη είναι ειλικρινά πολύ τρομακτικό για μένα». Η μία εκ των δύο γυναικών μάλιστα, συνήθιζε να ψωνίζει από το Amazon ανενόχλητη κοσμήματα και ερωτικά παιχνίδια, τα οποία δικαιολογούσε στο Χάρβαρντ καταγράφοντάς τα ως «βιβλία
για καταλύματα αναπήρων». Από την μεριά της η άλλη γυναίκα με το όνομα Σέιλορ μίλησε στα τοπικά μέσα για τις απερίσκεπτες πράξεις της, αναφέροντας: «Ήταν μια μεγάλη δουλειά και έκανα λάθη. Δεν είχα πρόθεση να βλάψω το πανεπιστήμιο. Λυπάμαι πολύ και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να διορθώσω την κατάσταση».
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Η ΜΕΤΑβΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
Συν. από σελ. 1… Να

πάψουν, με απλά λόγια, τα ατομα με αναπηρία να αντιμετωπίζονται ως
«αδύναμοι ασθενείς» και να αποτελέσουν ενεργά μέλη μιας κοινωνίας που τα εντάσσει ισότιμα σε κάθε κοινωνική και οικονομική πτυχή της. Σε αυτό το σκεπτικό μάλιστα εντάσσεται
και η αλλαγή στον ορισμό της αναπηρίας. Ως άτομα με αναπηρία ορίζονται με τις προωθούμενες διατάξεις «τα άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, ψυχικές, διανοητικές ή αισθητηριακές
αδυναμίες οι οποίες, σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια, μπορούν να παρεμποδίσουν
την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία επί ίσοις όροις με τα υπόλοιπα
μέλη του κοινωνικού συνόλου». Με αυτόν τον γενικό όρο θα πρέπει να συμφωνούν ενδεχόμενοι νεότεροι ειδικοί ορισμοί.
Η Σύμβαση του ΟΗΕ -μια παγκόσμια νίκη του αναπηρικού κινήματος- αν και αποτελεί νόμο της χώρας από το 2012,
ακόμη δεν έχει εφαρμοστεί στην πράξη. Έτσι λοιπόν, το νομοσχέδιο που αναμένεται
να θέσει προς διαβούλευση το αργότερο εντός του Μαΐου ο υπουργός Επικρατείας,
Χριστόφορος Βερναρδάκης, έρχεται όχι μόνο να καλύψει ένα μεγάλο νομικό κενό,
αλλά και να διασφαλίσει διεθνώς κατοχυρωμένα δικαιώματα για πλήθος συμπολιτών μας, που υπολογίζονται τουλάχιστον στο 10% των κατοίκων της χώρας μας
(1.000.000 άνθρωποι, σύμφωνα με ποσοστά της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας
και κρατικών φορέων – επίσημη απογραφή δεν υπάρχει). Οι προωθούμενες διατάξεις έχουν πεδίο εφαρμογής στο Δημόσιο, αλλά και σε κάθε ιδιωτική επιχείρηση που
παρέχει υπηρεσίες ή είναι ανοιχτή στο κοινό. Ανάμεσα στις γενικές υποχρεώσεις που θεσπίζονται για δημόσιες υπηρεσίες ή επαγγελματίες είναι η προσβασιμότητα των ΑμεΑ σε υποδομές, υπηρεσίες και αγαθά, αλλά και η παροχή
πληροφοριών και η δυνατότητα επικοινωνίας με κάθε προσβάσιμη μορφή (π.χ. με Κώδικα Μπράιγ). Ισότιμη πρόσβαση
των ΑμεΑ προωθείται και στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, ιδίως στον τομέα των επικοινωνιών και των πληροφοριών,
συμπεριλαμβανομένων των μέσων ενημέρωσης και των υπηρεσιών διαδικτύου. Αυτό σημαίνει ανανέωση ιστότοπων
και, ανάμεσα σε άλλα, ενσωμάτωση λογισμικού για την αναπαραγωγή κειμένων με σύστημα ομιλίας. Ειδικά κατά τις
συναλλαγές των ΑμεΑ με το Δημόσιο, τα όργανα της διοίκησης προβλέπεται να κοινοποιούν στους εξυπηρετούμενους
όλα τα απαιτούμενα δημόσια έγγραφα σε προσβάσιμη μορφή. Δράσεις ενημέρωσης και κατάρτισης σε θέματα δικαιωμάτων των ΑμεΑ προωθούνται για το προσωπικό του δημόσιου τομέα, με σκοπό την ευαισθητοποίηση των υπαλλήλων
σε σχέση με την εν γένει συμπεριφορά τους ως προς τα ΑμεΑ και στόχο τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειάς τους. Ακόμη, προς τον σκοπό της εκπαίδευσης των σπουδαστών, αλλά και της επαγγελματικής επιμόρφωσης
των καταρτιζομένων σε θέματα δικαιωμάτων και ίσης μεταχείρισης ΑμεΑ, τα Ανώτατα και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και η
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας θα κληθούν να μεριμνήσουν ώστε να συμπεριλάβουν στα προγράμματα σπουδών
τους και στα επιμορφωτικά σεμινάρια εκπαιδευτικές ενότητες που αφορούν τα δικαιώματα των ΑμεΑ.

ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΗφΙΣΙΑΣ
Η πρώτη παιδική χαρά για ΑμεΑ, στο
Δήμο Κηφισιάς θα βρίσκεται πλέον στο χώρο
της Πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου στη Νέα
Κηφισιά και ο χώρος θα περιλαμβάνει ειδικά
πολυόργανα που μπορούν να προσφέρουν
την ευκαιρία στα παιδιά με ειδικές ανάγκες να
απασχοληθούν δημιουργικά. Η νέα παιδική
χαρά θα έχει πινακίδα με το σήμα καταλληλότητας του Υπουργείου Εσωτερικών έχοντας όργανα και εγκαταστάσεις σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (ΕΝ) και τη ισχύουσα νομοθεσία. Οι υποδομές
που πλαισιώνουν την παιδική χαρά, προσφέρθηκαν από φορείς και φυσικά πρόσωπα ενώ στο έργο σημαντική ήταν
η συνδρομή της Τεχνικής Υπηρεσίας και των τεχνικών συνεργείων του Δήμου Κηφισιάς. Παρακάτω αναφέρονται όλοι
συνετέλεσαν ώστε να πραγματοποιηθεί το εν λόγω έργο. 1. Οι Ροταριανοί Όμιλοι με συντονιστή τον όμιλο ΚηφισιάςΠολιτείας που χρηματοδότησαν τα όργανα κούνια, φωλιά, μύλος, τρίλιζα, πλαίσιο κούνιας ΑΜΕΑ. Η εταιρία “ Ernst &
Young Building a better working world ” που χρηματοδότησε το δάπεδο ασφαλείας. Η εταιρία εξοπλισμού παιδικών
χαρών “ Ηλιαχτίδα ”, που χρηματοδότησε και τοποθέτησε δάπεδο ασφαλείας και ειδικό κάθισμα κούνιας ΑΜΕΑ. Η εταιρία πιστοποιήσεων Eurocert, που έλεγξε την παιδική χαρά και εξέδωσε πιστοποιητικό συμμόρφωσης, χωρίς αμοιβή
καθώς και οι κ.κ. Παντελής Τριανταφύλλου, Αντώνης Παπακυριάκης, Φλώρα Στεφάνου για την ενασχόληση τους.
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16χρονος μαθητής από τον Δήμο Ήλιδας βιώνει το σκληρό πρόσωπο της μοίρας…
Ο μαθητής από τον Δήμο Ήλιδας, που αυτή φορά καλείται να υποβληθεί σε νέα επέμβαση για την
αφαίρεση τμήματος του ήδη ακρωτηριασμένου ποδιού του, πριν από ένα περίπου χρόνο, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο πατέρας του. Ο 16χρονος είχε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα, με αποτέλεσμα να
τραυματιστεί σοβαρά. Παρά τις προσπάθειές τους, οι γιατροί δεν κατάφεραν να σώσουν το πόδι του,
και τελικά, το ακρωτηρίασαν στο ύψους του γονάτου. Για αρκετούς μήνες, έμεινε καθηλωμένος στο
αναπηρικό αμαξίδιο. Όλο αυτό τον καιρό, οι οικονομικές απαιτήσεις για τις επισκέψεις του παιδιού
στους θεράποντες ιατρούς του στην Πάτρα και στην Αθήνα καθώς και για τις φυσικοθεραπείες του, είναι τεράστιες και η οικογένεια,
δύσκολα μπορεί να ανταποκριθεί. Σαν να μην έφταναν όμως όλα αυτά, η κατάσταση του 16χρονου μαθητή υποτροπίασε, όταν ο
οργανισμός του προσεβλήθη από ένα ισχυρό μικρόβιο, το οποίο του «τρώει» το πόδι και το οποίο, δυστυχώς, δεν μπορεί να καταπολεμηθεί από την ισχυρή φαρμακευτική αγωγή που του χορηγήθηκε. Καθηλώθηκε και πάλι στο καροτσάκι και τώρα, θα πρέπει
να υποβληθεί σε νέα χειρουργική επέμβαση για να αφαιρεθεί το προσβεβλημένο τμήμα του ήδη ακρωτηριασμένου ποδιού του.
Η οικογένεια, αδυνατεί να ανταποκριθεί στα νέα έξοδα, τόσο για την πραγματοποίηση της επέμβασης όσο και για την κατασκευή
νέου τεχνητού μέλους, αφού το πρώτο, δεν θα τον καλύπτει πια. Η ΕΛΜΕ Ηλείας, γνωρίζοντας τη μεγάλη περιπέτεια της οικογένειας, ανέλαβε την πρωτοβουλία να βοηθήσει, ώστε ο 16χρονος μαθητής, να καταφέρει να υποβληθεί στην αναγκαία χειρουργική
επέμβαση, να βγει νικητής από τη νέα του περιπέτεια, να σταθεί και πάλι όρθιος και να επιστρέψει στα μαθήματά του. Ξεκίνησε
μια εκστρατεία οικονομικής ενίσχυσης, μέσα από τα σχολεία, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών αλλά και των οικογενειών των μαθητών. Όσοι επιθυμούν να βοηθήσουν, μπορούν να το κάνουν επικοινωνώντας με την οικογένεια στο τηλ. 6988995992 είτε καταθέτοντας ένα μικρό ποσό, από το υστέρημά τους, στον λογαριασμό 6534-138819-406 (Τράπεζα Πειραιώς).

ΛΕΩφΟΡΕΙΟ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΞΑΝθΗΣ
Σύγχρονο λεωφορείο 30 θέσεων απέκτησε το Παράρτημα ΑμεΑ Ξάνθης
(πρώην ψυχολογικό κέντρο). Το λεωφορείο παρέλαβε από το Υπουργείο Οικονομικών ο Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Αν. Μακεδονίας-Θράκης
Σωτήρης Σωτηριάδης μαζί με τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Κέντρου και υπεύθυνο
του Παραρτήματος Ξάνθης Γιώργο Χατζηθεοδώρου ενώ παρών ήταν στην παράδοση ο βουλευτής Γρηγόρης Στογιαννίδης και ο τμηματάρχης του Υπουργείου
Οικονομικών Ιωάννης Ζερβός. Το λεωφορείο έφτασε στην Ξάνθη στη διάρκεια
της αποκριάτικης γιορτής του Κέντρου και θα αντικαταστήσει το παλιό όχημα. Σύμφωνα με τους υπεύθυνους, με το καινούριο λεωφορείο – Θα γίνεται ένα αντί για
τέσσερα δρομολόγια που έπρεπε να κάνει τι μικρό παλιό όχημα, – Θα εξοικονομείται χρόνος, που θα προστεθεί στον χρόνο εκπαίδευσης, δεδομένου ότι θα
απαιτείται μόνον ένας συνοδός και οι εκπαιδευόμενοι δεν θα περιμένουν την ολοκλήρωση των δρομολογίων, – Θα γίνει εξοικονόμηση καυσίμων, – Το λεωφορείο θα χρησιμοποιείται και για εκδρομές των Παραρτημάτων Ξάνθης, Δράμας, Καβάλας και Κομοτηνής. Τέλος, μετά την ικανοποίηση αυτού, του χρόνιου αιτήματος, απομένει η προμήθεια λεωφορείου, το οποίο θα μπορεί να
μεταφέρει και τα άτομα με κινητικά προβλήματα. Στην ανακοίνωσή του το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας ΑΜΘ αναφέρει: Η ημέρα
αυτή όμως, ήταν ιδιαίτερη μέρα χαράς για όλους/-ες, καθώς παραλάβαμε το νέο μας λεωφορείο ISUZU POLIS 32 θέσεων και
ικανοποιήθηκε έτσι, μετά από σειρά ετών, ένα ακόμη αίτημα εκπαιδευομένων και γονέων. Το 9θέσιο επιβατηγό λεωφορείο Hyundai
του Παραρτήματος δεν ανταποκρινόταν αποτελεσματικά στις αυξημένες ανάγκες μετακίνησης των συνολικά 27 εξωτερικών εκπαιδευομένων. Η πραγματοποίηση καθημερινά οκτώ συνολικά δρομολογίων για τη μετακίνηση των εκπαιδευομένων από την
κατοικία τους στο Παράρτημα και αντίθετα, είχε ως αποτέλεσμα αφενός, τη μεγάλη χρονική διάρκεια πραγματοποίησης των δρομολογίων του Παραρτήματος και αφετέρου, τη συρρίκνωση των ωρών επαγγελματικής κατάρτισης. Δυσκόλευε, επίσης, σε μεγάλο
βαθμό τον προγραμματισμό δράσεων ψυχαγωγικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα εκτός της έδρας του Παραρτήματος.

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ Π.Σ.Α.Π ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Με τη συμμετοχή αντιπροσωπευτικής ομάδας του στο φιλικό παιχνίδι που
πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο της Ανω Σύρου, με τον ΑΟ Σύρου, ο Πανελλήνιος
Σύνδεσμος Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών έδειξε το κοινωνικό πρόσωπο του. Το
παιχνίδι που τελείωσε ισόπαλο με 4-4, έγινε με στόχο την οικονομική ενίσχυση
των ΑΜΕΑ Σύρου και της Στέγης Ανηλίκων Σύρου, εκπρόσωποι των οποίων ευχαρίστησαν τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αμειβομένων Ποδοσφαιριστών για την έμπρακτη συμπαράσταση του. Οι διοργανωτές τίμησαν με αναμνηστική πλακέτα
τον Π.Σ.Α.Π., στο πρόσωπο του Αντιπροέδρου του Συνδέσμου Κώστα Πούλιο,
όπως επίσης και τον παλαίμαχο Συριανό ποδοσφαιριστή Μιχάλη Λιγνό και τον
Συριανό προπονητή Χρήστο Πελέκη. Στο γήπεδο ήταν και τα παιδιά των Ακαδημιών του Αίαντα Σύρου και της Σχολής της Αρσεναλ στη Σύρο, που συνόδευσαν
μάλιστα τους ποδοσφαιριστές στην είσοδο τους στον αγωνιστικό χώρο. Για την
ομάδα του Π.Σ.Α.Π. σκόραραν οι Ψαρρής 2, Ζαφειράκης ( πέναλτυ ), Στρόμπουλος. Τον αγώνα διαιτήτευσε ο Λάμπρος Μενδρινός,
με βοηθούς τους Νίκο Δεληγιάννη-Νίκο Νομικό. Π.Σ.Α.Π. ( προπονητής Μπάμπης Ζελενίτσας ): Σουλογάνης, Ψαρρής, Λιγνός,
Πούλιος, Χαραλαμπόπουλος, Σεμερτζίδης, Στρόμπουλος, Μπενετάτος, Ζαφειράκης, Φρατζέσκος, Μπατίστα, Ραμπαβίλας.
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Συγκίνηση στην Καλαμάτα για τη Μυρτώ
Στην Καλαμάτα βρέθηκε σήμερα η Μυρτώ, το κορίτσι που κακοποιήθηκε βάναυσα πριν από πέντε χρόνια από αλλοδαπό βιαστή στα βράχια της Πάρου. Το
άτυχο κορίτσι άφησε για λίγο το κέντρο αποκατάστασης στην Λάρισα, όπου νοσηλεύεται, και ο σκοπός ήταν ιερός. Η 20χρονη σήμερα Μυρτώ, που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο, κερδίζει με δύναμη μέρα με τη μέρα τη μάχη για να κρατηθεί
στη ζωή. Στην Καλαμάτα, πραγματοποιήθηκε σήμερα αγώνας σκυταλοδρομίας
προς τιμή της. Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση του κόσμου στο κάλεσμα των υπευθύνων των Street Relays της Καλαμάτας και εκατοντάδες μικροί και μεγάλοι βρέθηκαν τόσο χθες το βράδυ στο πάστα πάρτι, όσο και σήμερα το πρωί στον
περιβάλλοντα χώρο του Ελίτ για το αγωνιστικό μέρος της διοργάνωσης αγάπης
για την άτυχη Μυρτώ. Η ίδια η νεαρή κοπέλα, καθισμένη σε αναπηρικό αμαξίδιο
κι έχοντας διαρκώς στο πλευρό της τη μητέρα της, Μαρία, ήταν εκεί εισπράττοντας τη συμπαράσταση και την αγάπη όλων στη
δύσκολη μάχη ζωής που δίνει μετά την απάνθρωπη κακοποίησή της πριν λίγα χρόνια στην Πάρο. Οι σκυταλοδρομίες της Καλαμάτας που έφεραν εις πέρας με μεγάλη επιτυχία οι άνθρωποι του τμήματος στίβου του Ακρίτα – με τη στήριξη της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών (παραβρέθηκαν η Νίκη Μπακογιάννη και η Μιρέλα Μανιάνι) και άλλων
φορέων και χορηγών- εξασφάλισαν μάλιστα μια φορητή συσκευή οξυγόνου, την οποία πρόσφερε στη Μυρτώ ο ιδιοκτήτης του
Ελίτ, Νικήτας Κάρτσωνας. Επίσης, η συγγραφέας Φωτεινή Κωνσταντοπούλου παρουσίασε σήμερα στο χώρο του ίδιου ξενοδοχείου το νέο της έργο «Μέσα από τα Μάτια τους», θα προσφέρει μέρος των εσόδων από ένα βιβλίο της, ενώ σκοπεύει να γράψει
και ένα νέο εμπνευσμένο και αφιερωμένο στη Μυρτώ. Συγκινητική ήταν σε όλα αυτά η παρέμβαση της μητέρας της Μυρτώς, η
οποία εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες της για τη βοήθεια και το αγκάλιασμα στην κόρη της, προτρέποντας όλους μας να ζούμε
«γεμάτα» την κάθε μέρα με τα παιδιά μας και τους αγαπημένους μας, γιατί τείνουμε να καταλαβαίνουμε την αξία αυτής της δυνατότητας μόνο όταν τη χάνουμε… Στα αξιοσημείωτα της εκδήλωσης ήταν και η παρουσία της συζύγου του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, Γεωργίας Κρητικού – Σαμαρά, η οποία έχει σταθεί στο πλευρό της Μυρτούς από την πρώτη στιγμή. Η κα
Σαμαρά είχε πολύ διακριτική παρουσία στο χώρο των εκδηλώσεων. Στο πλαίσιο των Street Relays έγιναν, επίσης, τέσσερις βραβεύσεις διακεκριμένων Μεσσήνιων αθλητών διαφορετικών αθλημάτων και πιο συγκεκριμένα στον Τάκη Λαγοπάτη από την κολύμβηση, στη Λιάνα Λιούτα από τη ρυθμική γυμναστική, στον Πέτρο Νοέα από το μπάσκετ και στη Νίκη Καραχάλιου από το
βόλεϊ. Το τελευταίο μέρος περιλάμβανε τους αγώνες σκυταλοδρομίες 4×50, 4×100, 4×500, 4×1000 και 2×2.000 στους οποίους
υπολογίζεται ότι έλαβαν μέρος περισσότεροι από 1.000 μικροί και μεγάλοι δρομείς. ΠΗΓΗ: tharrosnews.gr

ΠΡΟΣφΥΓΕΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕφΤΙΑΞΑΝ ΜΑΖΙ ΛΑΜΠΑΔΕΣ
Μια εβδομάδα πριν το Πάσχα, μια ομάδα προσφύγων και τα παιδιά του Εργαστηρίου
του Παγχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, κάθισαν μαζί σ’ ένα τραπέζι και κατασκεύασαν όμορφες λαμπάδες. Στα γραφεία του συλλόγου, τα παιδιά εξήγησαν τον τρόπο με τον
οποίο στολίζουν τις αναστάσιμες λαμπάδες και συνέχισαν από κοινού την παραγωγή τους!
Η πρωτοβουλία ανήκε στη νορβηγική ΜΚΟ NRC που έκανε την πρόταση στον Παγχιακό
Σύλλογο, που μετά χαράς δέχτηκε αυτή τη συνεργασία, όπως σημειώνει η πρόεδρος του
συλλόγου Σοφία Μιχάλα. Οι πρόσφυγες που με χαρά δέχθηκαν να συμμετάσχουν σε αυτή
τη δράση, ενημερώθηκαν για το έθιμο της πασχαλιάτικης λαμπάδας, σημειώνει η υπεύθυνη
από πλευράς NRC για τη δράση Μαρκέλλα Καλογρίδου. Επίσης οι πρόσφυγες ενημερώθηκαν για τη δράση του Παγχιακού
Συλλόγου ΑΜΕΑ που μέσω του εργαστηρίου του προσπαθεί να κοινωνικοποιήσει και να εντάξει στην εργασία άτομα με αναπηρία. Η κατασκευή λαμπάδων δεν είναι η πρώτη δράση της NRC. Μέσα από την πολιτισμική κουζίνα σε συνεργασία με τον πολιτιστικό σύλλογο Λαγκάδας, τη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στη Βολισσό, τη συμμετοχή σε αναδάσωση στη Νέα Μονή αλλά
και τις επισκέψεις σε μουσεία, όπως αυτό της μαστίχας, η νορβηγική οργάνωση φέρνει κοντά στην τοπική κοινωνία, τους πρόσφυγες, γνωρίζονται καλύτερα και από τις δύο πλευρές και παράλληλα αλλάζουν τη σκληρή καθημερινότητά τους όπως τη βιώνουν σε κέντρα σαν της Σούδας και της ΒΙΑΛ. Στο εργαστήρι του Παγχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ η συνεργασία είναι άψογη. Η
φαντασία ταξιδεύει, τα χέρια διαλέγουν, τα μάτια ταιριάζουν χρώματα και σχέδια και οι καρδιές έρχονται πιο κοντά, ώστε να ετοιμάσουν τις λαμπάδες που η μια είναι πιο όμορφη από την άλλη, αλλά που όλες έχουν την ίδια δύναμη ψυχής!

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗθΗΚΕ Η ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΜΕΑ ΚΩ
Ο χορός που έλαβε χώρα στο κέντρο «Γιαλίζης» στο Ζηπάρι, έγινε για ένα πολύ σημαντικό σκοπό: την αγορά καρέκλας αιμοκάθαρσης στη Νεφρολογική του Νοσοκομείου. Με χαρά οι νεφροπαθείς και τα μέλη του συλλόγου κάλεσαν το επί χρόνια
Διευθυντή της Νεφρολογικής κλινικής ιατρό Μ. Αναστασάκη να σύρει το χορό, αλλά
και το προσωπικό του νοσοκομείου που ήταν μαζί τους. Παρόντες ήταν επίσης η Πρόεδρος της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ Β. Πη και η Αντιπρόεδρος Π. Κιαπόκα, ο Διοικητής του Νοσοκομείου Ν. Γεωργαντής, ο Πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής ιατρός Κ.
Κουλτινιός και αρκετοί φίλοι του συλλόγου που ενίσχυσαν την προσπάθειά του. Η
βραδιά κύλησε με πολύ κέφι και χορό με την ορχήστρα των: Αλέκου Κρητικού (λύραβιολί-τραγούδι), Νίκου Παριανού (λαούτο-τραγούδι) και Σάκη Πιλάτου (μπάσο).
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ΑΝΑΚΟΙΝΩθΗΚΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (ΕΚΑΣ)
Συγκεκριμένα, ο Ενιαίος φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕφΚΑ), εξέδωσε εγκύκλιο για
τη χορήγηση του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) κατά το έτος
2017, στην οποία επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, οι περιπτώσεις που αναζητούνται στο διπλάσιο τα ποσά του ΕΚΑΣ που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως. Στην εγκύκλιο αναφέρονται μεταξύ άλλων, ότι οι συνταξιούχοι οι οποίοι δικαιούνταν το ΕΚΑΣ, από 1/6 μέχρι 31/12/2016,
αλλά το στερούνται για το 2017, σύμφωνα με τα νέα κριτήρια, δικαιούνται τις ακόλουθες αντισταθμιστικές παροχές: α) Πλήρη
απαλλαγή από τη συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη, β) έκτακτη μηναία οικονομική ενίσχυση, η οποία χορηγείται στο σύζυγο
με το μικρότερο ατομικό εισόδημα, σε περίπτωση που έπαυσε η καταβολή ΕΚΑΣ και στους δύο συζύγους, ίση με την παροχή
ΕΚΑΣ 2016 που αντιστοιχεί στο εισόδημα αυτό, γ) έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση, η οποία χορηγείται σε συνταξιούχους με
ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, ισόποση με την παροχή ΕΚΑΣ 2016 που απώλεσαν. Αναφορικά με τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που χορηγήθηκαν ως αντισταθμιστικά κατάργησης του ΕΚΑΣ, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθ.
7 της από 13.9.2016 Υπουργικής Απόφασης. Όσον αφορά τις οδηγίες που είχαν δοθεί με το Γ.Ε. του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σχετικά με τη
χορήγηση του ΕΚΑΣ για το χρονικό διάστημα από 01/01/2016 μέχρι 31/05/2016 και, συγκεκριμένα, σχετικά με τον έλεγχο των δικαιούχων τόσο από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ, όσο και από τις υπηρεσίες συντάξεων (στις περιπτώσεις που δεν χορηγήθηκε αυτομάτως),
γνωστοποιείται ότι, προς το παρόν, εκκρεμεί η υλοποίηση του έργου από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ. Επομένως, αναμένονται οδηγίες για τη
διεκπεραίωση των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από τους συνταξιούχους στις υπηρεσίες, «μετά την ενημέρωσή μας από την
ΗΔΙΚΑ ΑΕ». Για τον ίδιο λόγο, θα πρέπει να παραμείνουν σε εκκρεμότητα και τυχόν υποβληθείσες αιτήσεις για τη χορήγηση των
αντισταθμιστικών μέτρων κατάργησης του ΕΚΑΣ για το χρονικό διάστημα από 01/08/2016 μέχρι 31/12/2016.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
Η Κοινή Υπουργική Απόφαση του προγράμματος επιδότησης των δικαιούχων για τη διαμονή των
παιδιών τους σε παιδικές κατασκηνώσεις με τη χορήγηση Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, αφορά τα παιδιά των χαμηλόμισθων εργαζομένων και των ανέργων. Σκοπός του προγράμματος είναι η ψυχαγώγηση των παιδιών και θα υλοποιηθεί για το έτος 2017 από την 15η Ιουνίου έως:
α) την 3η Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και β) την 10η Σεπτεμβρίου για τα παιδιά
με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω. Η διάρκεια διαμονής κάθε παιδιού ορίζεται έως 15 συνεχόμενες ημέρες κατ’ ανώτατο όριο (συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης). Ως «Δικαιούχοι» του προγράμματος ορίζονται γονείς ή ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ.) τέκνων που
δεν επιδοτούνται για συναφή παροχή από οποιονδήποτε άλλο φορέα για το έτος 2017 εφόσον είναι: - ασφαλισμένοι και έχουν
πραγματοποιήσει ως εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος 50 ημέρες στην ασφάλιση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) με εισφορές πλήρεις
ή μειωμένες υπέρ του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Εστίας (συνεισπραττόμενες με τις εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ) σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις. - Ασφαλισμένες και έχουν λάβει κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό
έτος 50 ημέρες ειδικής παροχής προστασίας - Ασφαλισμένοι και έχουν λάβει κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος
ημερολογιακό έτος τακτική επιδότηση ανεργίας με βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις του ΟΑΕΔ διάρκειας τουλάχιστον 2
μηνών (50 ημερήσια επιδόματα). - Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), που έχουν συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών. Ως «Ωφελούμενοι» του προγράμματος ορίζονται: Τα ανήλικα τέκνα των δικαιούχων
της παραγράφου 1 του παρόντος που γεννήθηκαν από 01.01.2001 έως 14.06.2011, όπως η ηλικία τους αποδεικνύεται από αυτεπάγγελτη αναζήτηση μέσω αρμοδίου δημοσίου φορέα ή όπως από τη Δημόσια Πρόσκληση καθορίζεται.

Επίδομα 80 ευρώ το μήνα σε όσους πληρώνουν ενοίκιο ή έχουν δάνειο

Σύμφωνα με το σχεδιασμό του υπουργείου Εργασίας, τα θετικά μέτρα, που αφορούν στους νέους, περιλαμβάνουν: –
Αύξηση των οικογενειακών επιδομάτων για το πρώτο και το δεύτερο παιδί (60 ευρώ για το πρώτο και 90 ευρώ για το δεύτερο), παραμένοντας, ωστόσο, ίδιο το επίδομα για το τρίτο και για κάθε επιπλέον παιδί. – Επιδότηση ενοικίου, με στόχο να
καλυφθεί περίπου το μισό του πληθυσμού που βρίσκεται σε ενοίκιο ή έχει δάνειο πρώτης κατοικίας, για τους οποίους προβλέπεται επιδότηση περίπου 80 ευρώ το μήνα, κατά μέσο όρο. Θα λαμβάνονται υπόψη εισοδηματικά κριτήρια και η οικογενειακή κατάσταση. – Ένταξη του 1/3 των βρεφών έως 4 ετών σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, δαπάνη ύψους 150 εκατ. ευρώ.
Σχεδιάζεται, επίσης, η αύξηση των δομών βρεφονηπιακών σταθμών- περίπου 1.800 νέες δομές, καθώς, σύμφωνα με πηγές
του υπουργείου Εργασίας, σήμερα, σε πολλές περιπτώσεις, η ζήτηση είναι πιο μεγάλη από την προσφορά. – Δημιουργία
άνω των 30.000 περίπου νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, δαπάνη ύψους 300 εκατ. ευρώ. Όπως
αναφέρουν οι πηγές, πρόκειται για θέσεις εργασίας 12μηνης διάρκειας, με πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα.
Στο δημόσιο τομέα, οι θέσεις θα αφορούν, κυρίως, σε δομές του κοινωνικού κράτους, όπως νοσοκομεία, παιδεία, κτλ, ενώ
στον ιδιωτικό τομέα θα δοθεί προτεραιότητα στους νέους υψηλών προσόντων, με στόχο την ανάσχεση του brain drain
(«διαρροή εγκεφάλων»). – Επέκταση των σχολικών γευμάτων, με σκοπό να καλυφθεί το 50% των μαθητών που φοιτούν σε
δημοτικά και γυμνάσια σχολεία. Ο στόχος περιλαμβάνει την παροχή σχολικών γευμάτων σε 300.000 μαθητές του δημοτικού
και 150.000 μαθητές του γυμνασίου. – Δημόσιες επενδύσεις, μέσω του ΠΔΕ. Πηγή : www.dikaiologitika.gr

ΣΕΛΙΔΑ 12

Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ
ΕΚΔΟΤΗ
Ευχαριστούμε όσους μας θυμούνται
Από το 2002 έως και σήμερα στο Κ.Ε.Α. εξυπηρετούνται 1100 και
πλέον Άτομα με Αναπηρία και οι οικογένειές τους. Αναρωτιόμαστε γιατί
όλοι αυτοί που έρχονται σε μας όταν μας χρειάζονται γιατί μας ξεχνάνε
όταν γιορτάζουν και γιατί δεν προμηθεύονται από μας τα δώρα που
προσφέρουν στους δικούς τους; Εφόσον γνωρίζουν ότι υπάρχουν εργαστήρια χειροτεχνίας στον Φορέα που λειτουργούν καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου, γιατί δεν στηρίζουν την προσπάθειά μας; Τις γιορτινές
μέρες όλοι μιλούν για φιλανθρωπίες και κοινωνικά έργα αλλά όπως φαίνεται τα εφαρμόζουν σε Φορείς που βρίσκονται μακριά από τον τόπο
μας. «Το ‘να χέρι νίβει τ’ άλλο και τα δυο το πρόσωπο» λέει ο σοφός λαός. Εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε παραγωγικοί, να συμμετέχουμε στο κοινωνικό σύνολο όπου και όπως μπορούμε στηρίζοντας όχι μόνο τα άτομα με Αναπηρία και τοις οικογένειές τους αλλά και άλλες ευάλωτες κατηγορίες συμπολιτών μας χωρίς να έχουμε κανένα πόρο
και καμία χρηματοδότηση εκτός από την εργασία μας που μας δίνει τη δυνατότητα να υπάρχουμε και να περιμένουμε
ότι κάποια στιγμή θα δικαιωθούμε για όλο αυτόν τον αγώνα που δίνουμε. Για να λειτουργεί το Κ.Ε.Α. θα πρέπει να
το στηρίζουν οι ντόπιοι για το καλό όλων. Οι πόρτες μας θα είναι πάντα ανοιχτές, θα είμαστε υπερήφανοι για ό,τι
καταφέραμε αλλά και για ό,τι θα καταφέρουμε στο μέλλον και θα σας περιμένουμε να γιορτάσουμε μαζί γιατί ένα
δικό σας μπράβο είναι χίλια μπορώ για τα μέλη μας, δηλαδή για τα δικά μας παιδιά στο δικό μας τόπο.

Πάνω από 1.000 κατασχέσεις την ημέρα για χρέη στην εφορία
Συν. από σελ. 1.. Δηλαδή

σε κάθε εργάσιμη ημέρα του φετινού φεβρουαρίου επιβάλλονταν κατά μέσο όρο 1.011 κατασχέσεις! Συνολικά, οι φορολογούμενοι (φυσικά και νομικά
πρόσωπα) σε βάρος των οποίων έχουν ληφθεί αναγκαστικά μέτρα είσπραξης ανέρχονταν
σε 873.049 στο τέλος Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, έναντι 839.056 στο τέλος του
2016 και 851.818 στο τέλος Ιανουαρίου 2017. Δηλαδή από την 1η-1-2017 μέχρι το τέλος
Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους είχαν επιβληθεί συνολικά 33.993 κατασχέσεις σε βάρος
ισαρίθμων οφειλετών, ενώ μόνο τον Φεβρουάριο οι κατασχέσεις ανήλθαν σε 21.231, όπως
προαναφέραμε. Πάντως, το αποτέλεσμα της αυστηροποίησης και της εντατικοποίησης
των ρυθμών επιβολής αναγκαστικών μέτρων είσπραξης δεν φαίνεται να είναι και τόσο θετικό για τα δημόσια ταμεία
καθώς το ύψος των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο που δημιουργήθηκαν εντός του τρέχοντος έτους
εκτινάχθηκε στα 2,619 δισ. ευρώ,. Συγκεκριμένα, τον μεν Ιανουάριο έμειναν απλήρωτα συνολικά 1,63 δισ. ευρώ χρέη
προς τις Δ.Ο.Υ. και τον Φεβρουάριο δεν πληρώθηκαν εμπρόθεσμα άλλα 989 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα το συνολικό
ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο (παλαιών και νέων) να αγγίζει πλέον τα 94 δισ. ευρώ ή το 54%
του ΑΕΠ χωρίς να συνυπολογίζονται τα χρέη προς τα Τελωνεία, τα οποία δεν αποτυπώνονται στα συγκεκριμένα στοιχεία
της Α.Α.Δ.Ε. Ειδικότερα, το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών που είχαν βεβαιωθεί στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα μέχρι το τέλος του 2016 ανήλθε σε 91,355 δισ. ευρώ στο τέλος Φεβρουαρίου 2017. Μαζί με τα νέα χρέη
ύψους 2,619 δισ. ευρώ που βεβαιώθηκαν στο πρώτο δίμηνο του τρέχοντος έτους, το συνολικό ύψος των απλήρωτων
οφειλών προς τις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα έφθασε τα 93,974 δισ. ευρώ στο τέλος Φεβρουαρίου, έναντι 93,4
δισ. ευρώ στο τέλος Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους. Τα στοιχεία της Α.Α.Δ.Ε. δείχνουν επίσης ότι ο αριθμός των φυσικών και των νομικών προσώπων που χρωστάνε στις φορολογικές αρχές δεν μειώνεται κάτω από τα 4.000.000. Συγκεκριμένα, ο συνολικός αριθμός των φορολογουμένων με ληξιπρόθεσμα χρέη προς τις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα
ανερχόταν σε 4.052.270. Πρόστιμα για παραβάσεις του Κ.Β.Σ. το 1/3 των χρεών Μεγάλο τμήμα των ληξιπρόθεσμων
οφειλών προς τις Δ.Ο.Υ. καλύπτεται από πρόστιμα τα οποία επιβλήθηκαν σε χιλιάδες επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και φυσικά πρόσωπα, για έκδοση ή λήψη πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων, για μη έκδοση ή
για ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων και πλήθος άλλων παραβάσεων του ισχύσαντος μέχρι το 2013 Κώδικα
Βιβλίων και Στοιχείων. Τα ποσά αυτά υπερβαίνουν τα 31,5 δισ. ευρώ, δηλαδή καλύπτουν περίπου το 1/3 των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο. Οι υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εξακολουθούν να τα
θεωρούν ως χρωστούμενα από τους φορολογούμενους, παρ' ότι γνωρίζουν ότι είναι απίθανο να τα εισπράξουν στο
σύνολό τους δεδομένου ότι έχουν εκτιναχθεί στα ύψη και είναι αδύνατο να εξοφληθούν από τους οφειλέτες τους, οι
οποίοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν χρεοκοπήσει κι έχουν βάλει "λουκέτο". Σύμφωνα μάλιστα με στοιχεία
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την παλαιότητα των οφειλών προς το Δημόσιο από πρόστιμα του Κ.Β.Σ.
και την ταυτότητα των οφειλετών των ποσών αυτών, τα 3,9 δισ. ευρώ των οφειλών των φορολογουμένων από πρόστιμα
του Κ.Β.Σ. αφορούν στην περίοδο 1976-2005, δηλαδή έχουν παλαιότητα από 11 έως και 40 έτη!
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NΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Η Στρατηγική του Συμβουλίου της Ευρώπης επικεντρώνεται σε πέντε τομείς, που είναι η ισότητα και κατάργηση των
διακρίσεων, η ενημέρωση, η προσβασιμότητα, η ισότητα ενώπιον
του νόμου και η απαλλαγή από την εκμετάλλευση, τη βία και την
κακομεταχείριση. Ο Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Nils
Muiznieks, ανέφερε ότι: «οφείλουμε να είμαστε πιο τολμηροί σε ό,τι
αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων
με αναπηρίες. Η επιπρόσθετη προστασία που χρειάζονται τα άτομα
με αναπηρίες δεν είναι προαιρετική, δεν είναι μια πολυτέλεια, η
οποία δίδεται σε καλούς καιρούς και αφαιρείται όταν υπάρχει δημοσιονομική στενότητα. Η προστασία αυτή είναι απαραίτητη, για
να εξουδετερώσει τα εμπόδια που υπάρχουν στην πλήρη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες σε ισότιμη βάση. Αναφερόμενος
στις επιπτώσεις της λιτότητας στα ανθρώπινα δικαιώματα, ο Επίτροπος του ΣτΕ έφερε το παράδειγμα της Ελλάδας, της Ισπανίας και της Εσθονίας, υπογραμμίζοντας ότι «τα άτομα
με αναπηρίες πλήγηκαν πολύ σκληρά από την οικονομική κρίση στις χώρες αυτές».Συμπλήρωσε ότι εμπόδια υπάρχουν ακόμη και σε χώρες που δεν εφαρμόστηκε λιτότητα, όπως η Αυστρία, η Δανία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Νορβηγία, το Βέλγιο και άλλες. «Εύχομαι πραγματικά η Στρατηγική αυτή να δράσει καταλυτικά, για να γίνει περισσότερη
δουλειά για τα δικαιώματα των αναπήρων στο πλαίσιο του ΣτΕ», συνέχισε, λέγοντας παράλληλα πως «δεν έχουμε
κάνει αρκετά, αλλά υπάρχουν κάποια ελπιδοφόρα σημάδια». Σε ό,τι αφορά τα μέτρα για την προώθηση της ισότητας
και την κατάργηση των διακρίσεων, ιδιαίτερα δια μέσου της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, ο Επίτροπος υπενθύμισε στα κράτη την υποχρέωση που απορρέει από τη Σύμβαση του ΟΗΕ για συμπερίληψη των παιδιών με αναπηρίες στη γενική εκπαίδευση. Πρέπει να θυμόμαστε ότι ο διά βίου αποκλεισμός ατόμων με αναπηρία ξεκινά με τον
διαχωρισμό τους σε «ειδικά» σχολεία ή «ειδικές» τάξεις, είπε. Αναφέρθηκε στη μικτή εικόνα που επικρατεί στα κράτη
μέλη, από την Τσεχία, όπου η χωριστή εκπαίδευση αποτελεί τον κανόνα, μέχρι την Ισπανία, όπου η πλειοψηφία των
παιδιών έχουν ενταχθεί. «Ελπίζω ότι η φωνή των ατόμων με αναπηρίες θα ακούγεται δυνατά και συχνά στο Συμβούλιο της Ευρώπης», είπε ο κ. Muiznieks. Κατέληξε, λέγοντας ότι η οικοδόμηση κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς
δεν είναι δυνατή χωρίς τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες και των οργανώσεων που τους εκπροσωπούν.
Συν. από σελ. 1…

«Υπεραντλατικό ταξίδι μοιάζει το Λάρισα – Κατερίνη για ΑμεΑ»
Πήρε τον Προαστιακό από τη Λάρισα για μια εκδρομή στην
Κατερίνη. Με το αναπηρικό αμαξίδιο επιβιβάστηκε στο τρένο
από τη Λάρισα, στο οποίο έφτασε χρησιμοποιώντας το ασανσέρ του σταθμού για τις αποβάθρες. Έφτασε στον σταθμό της
Κατερίνης, αποβιβάστηκε και μέχρι έδω όλα καλά. Ο λαρισαίος, που είναι άτομο με αναπηρία, διαπίστωσε ότι το ασανσέρ εκεί δεν λειτουργούσε και εγκλωβίστηκε έτσι με το
αμαξίδιό του στην αποβάθρα 2, ανάμεσα σε σιδηροδρομικές
γραμμές. Δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα σκαλιά, ούτε
άλλος τρόπος υπήρχε για να περάσει απέναντι στην αποβάθρα 1 και να συνεχίσει στον προορισμό του που ήταν η πόλη
της Κατερίνης. Καλώντας στον αριθμό τηλεφώνου που αναγράφεται στον ανελκυστήρα, ο συντηρητής του είπε ότι έδω
και ένα χρόνο δεν έχει συνεργασία με τον ΟΣΕ λόγω μη ανανέωσης της σύμβασης. Καλώντας στο σταθμό της Λάρισας,
όπως μας τα μετέφερε ο Ράλλης Τσιουλάκης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας ΑμεΑ Θεσσαλίας, ο «πρωταγωνιστής της
Οδύσσειας» τα άκουσε από μια μάλλον αγενή υπάλληλο η οποία τον εγκαλούσε για την επιλογή του να κάνει αυτό το
ταξίδι! Τη λύση έδωσε τελικά ο σταθμάρχης της Κατερίνης ο οποίος εξέτρεψε την αμαξοστοιχία, που ερχόταν από τη
Θεσσαλονίκη, στην γραμμή 2, επιβιβάστηκε σε αυτή ο άνθρωπος με το αμαξίδιο, στη συνέχεια προχώρησε λίγα μέτρα
το τρένο, ξαναμπήκε στη γράμμη 1, έκανε όπισθεν και τον αποβίβασε στην αποβάθρα 1! «Ευφυέστατη λύση από τον
σταθμάρχη που λειτούργησε πολύ ανθρώπινα ομολογουμένως! Όμως, σκεφτείτε πόσο δύσκολο και εφιαλτικό έγινε
αυτό το ταξίδι για το άτομο στο αμαξίδιο, που βρέθηκε καθηλωμένο και εγκλωβισμένο και σε τρομερή αδυναμία! Το ταξίδι Λάρισα-Κατερίνη με τον Προαστιακό που για τους περισσότερους είναι αυτονόητο φαντάζει για τα ΑμεΑ σαν ένα
υπερατλαντικό ταξίδι!» ανέφερε στην ΕΡΤ Λάρισας ο κ.Τσιουλάκης, ο οποίος τόνισε ότι η έλλειψη προσβασιμότητας
σε μέσα μαζικής μεταφοράς για άτομα με κινητικά προβλήματα δεν είναι η εξαίρεση αλλά ο κανόνας. www.ert.gr
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Γράφει η Έλενα Τσεβά

Οργανώσεις πιέζουν να σταματήσει το πάρτι αυθαιρεσιών σε παραλίες
Με επιστολή τους προς τους αναπληρωτές υπουργούς Οικονομικών Γ.
Χουλιαράκη και Περιβάλλοντος Σ. Φάμελλο, 14 περιβαλλοντικές οργανώσεις
ζητούν να μην επαναληφθεί και φέτος αυτή η πρακτική της παραχώρησης
με κλειστά μάτια των παράκτιων οικοσυστημάτων στους δήμους για εκμετάλλευση. «Εκτός των άλλων, υπάρχει απόφαση του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, από το καλοκαίρι του 2015, που δεν επιτρέπει
παρόμοιες αποφάσεις της κεντρικής διοίκησης», λέει στην «Κ» η κ. Παναγιώτα Θεοδώρου, συντονίστρια των θεμάτων προστασίας και διατήρησης
του Συλλόγου «Αρχέλων». Η απόφαση του ΣτΕ είναι ξεκάθαρη και δεν μπορεί να προσπεραστεί: «Η παραχώρηση δικαιωμάτων απλής χρήσης επί του αιγιαλού και της παραλίας, στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ για την άσκηση δραστηριοτήτων […] πρέπει να γίνεται μεμονωμένα και κατά περίπτωση, ύστερα από εξατομικευμένη κρίση της διοικήσεως,
συνοδευόμενη από τα αναγκαία διαγράμματα, με την οποία θα τίθενται και οι αναγκαίοι όροι και περιορισμοί ενόψει
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του υπό παραχώρηση συγκεκριμένου τμήματος του αιγιαλού, προκειμένου να διασφαλισθεί και η κατά προορισμό χρήση του ως κοινόχρηστου αγαθού». Η συλλήβδην παραχώρηση του συνόλου των
αιγιαλών της χώρας στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ βρίσκεται εκτός των ορίων της εξουσιοδοτήσεως του νόμου, τονίζει ο
ανώτατο δικαστήριο. «Χρειάζεται καλή εποπτεία και στα οικονομικά θέματα. Υπάρχουν εικονικές δημοπρασίες. Υπάρχουν συμβάσεις για τροχήλατη καντίνα, που οδηγούν σε ολόκληρο beach bar, με αντίτιμο για όλο το καλοκαίρι 1.000
ευρώ. Πολλοί δήμοι κάνουν τα “στραβά μάτια’», τονίζει η κ. Θεοδώρου. «Θα μπορούσε να υπάρχει τουλάχιστον μια
ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπου θα αναρτάται ό,τι προβλέπει η σύμβαση παραχώρησης για κάθε παραλία», προτείνει
η κ. Θεοδώρου. Ετσι ώστε ο κάθε πολίτης να μπορεί να ελέγχει εάν η πραγματικότητα ανταποκρίνεται στα συμφωνηθέντα... Ξεχωριστή και ακόμα πιο ευαίσθητη πλευρά αποτελούν οι παραλίες που ανήκουν σε προστατευόμενα οικοσυστήματα. Στο παρελθόν, η «αξιοποίηση» αυτών των περιοχών πραγματοποιούνταν έπειτα από ειδική άδεια του
υπουργείου Περιβάλλοντος. Η πρόνοια αυτή καταργήθηκε ουσιαστικά προ διετίας, όταν ο τότε αναπληρωτής υπουργός
Περιβάλλοντος Γ. Τσιρώνης έδωσε μια συνολική σύμφωνη γνώμη για όλες τις παραχωρήσεις! Το ΣτΕ έχει προχωρήσει
σε ακόμα πιο αυστηρή τοποθέτηση για τις προστατευόμενες περιοχές. Με βάση αυτή, οι 14 περιβαλλοντικές οργανώσεις τονίζουν πως «παραχώρηση περιοχών που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 μπορεί να γίνει μόνο εφόσον
λάβει χώρα εξατομικευμένη κρίση της διοίκησης περί του αφενός ποιες περιοχές δεν δύνανται να παραχωρηθούν,
αφετέρου ποιοι όροι παραχώρησης θα ισχύσουν στις περιοχές που δύνανται να παραχωρηθούν».

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ: ΥΠΑΡΧΕΙ;
Με στόχο αυτοί να... καταναλώνουν πιο οικολογικά, εταιρίες προσφέρουν
οικονομικά κίνητρα στους καταναλωτές. Όλο και περισσότεροι έμποροι και
αλυσίδες καταστημάτων προσπαθούν να προσελκύσουν πελάτες, προσφέροντας οικονομικά κίνητρα. Εταιρείες που πουλούν καφέ to go, σουπερμάρκετ
αλλά και αλυσίδες με ρούχα επιβραβεύουν τους καταναλωτές για την οικολογική συμπεριφορά τους. Σύμφωνα με στοιχεία της ομοσπονδιακής γερμανικής
κυβέρνησης κάθε χρόνο χρησιμοποιούνται 2,8 δισεκατομμύρια κυπελλάκια
για καφέ. Διάφορες εταιρείες εν τω μεταξύ επιβραβεύουν καταναλωτές, οι
οποίοι αντί να χρησιμοποιούν τα ειδικά κυπελάκια για καφέ, χρησιμοποιούν δικά τους φλυτζάνια ή κούπες του καφέ.
Τα βενζινάδικα της Aral από τις αρχές Φεβρουαρίου δίνουν 10 σεντ στους πελάτες που φέρνουν μαζί τους το δικό τους
φλιτζάνι για τον καφέ. Την ίδια τακτική ακολουθούν τα McDonalds αλλά και οι γερμανικοί φούρνοι Kamps. Τα Starbucks
μάλιστα δίνουν 30 σεντ. «Αυτού του είδους η στρατηγική ενισχύει την εικόνα των εταιρειών προς τα έξω. Οι πελάτες
περιμένουν από τις εταιρείες να κάνουν κάτι θετικό προς όφελος του περιβάλλοντος», εξηγεί ο Μάρτιν Φασνάχτ, ειδικός
σε θέματα μάρκετινγκ από το οικονομικό πανεπιστήμιο WHU. Στόχος οι πωλήσεις αλλά και θετικά αποτελέσματα για
το περιβάλλον O Τόμας Φίσερ από την περιβαλλοντική οργάνωση DUH χαιρετίζει αυτή την στρατηγική, ωστόσο δεν
είναι απολύτως ικανοποιημένος. Πολλές εταιρείες ακολουθούν αυτή την τακτική, αλλά δεν την προβάλλουν όπως θα
έπρεπε ώστε να γίνει ευρύτερα γνωστή. Για τον Γερμανό ειδικό, σε κάποιες περιπτώσεις δεν πρόκειται για πραγματικό
ενδιαφέρον για το περιβάλλον, αλλά απλώς για μια προσπάθεια βελτίωσης της εικόνας της εταιρείας. Στην επιβράβευση
των πελατών έχουν περάσει και μεγάλα γερμανικά σουπερμάρκετ όπως τα REWE και τα Penny. Στα τελευταία, όποιος
φέρνει μαζί του την δική του τσάντα για τα ψώνια επιβραβεύεται με 10 σεντ. Τέλος, και μεγάλες αλυσίδες ρούχων όπως
είναι τα H&M έχουν αποφασίσει να δέχονται παλιά ρούχα για ανακύκλωση από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία και να δίνουν 15% έκπτωση στους πελάτες τους. Παρόμοια είναι και η τακτική της εταιρείας Adler. «Ο κύριος στόχος των εταιρειών αυτών είναι να πουλήσουν περισσότερα ρούχα», αποφαίνεται ο Μάρτιν Φασνάχτ. Ωστόσο μπορούν να υπάρξουν
και θετικά αποτελέσματα για το περιβάλλον και στο μέλλον τα αποτελέσματα αυτά να πολλαπλασιαστούν.
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Η ΜΟΣΧΟβΟΛΙΑ ΤΗΣ ΣΚΑΤΙΛΑΣ

Μιλάμε για σχοινί στου κρεμασμένου το σπίτι

Σε όλες τις γειτονιές του Δήμου Φυλής υπάρχουν ετοιμοθάνατοι καρκινοπαθείς όπως και εν δυνάμει καρκινοπαθείς που δεν το ξέρουν. Το περιβάλλον
στον Δήμο Φυλής είναι σαν σχοινί στου κρεμασμένου το σπίτι. Πόσα εκατομμύρια έχουν σπαταληθεί τα τελευταία 10 χρόνια (για να μην πάμε πιο
μακριά) και τι αποτέλεσμα έφεραν; Πόσοι εμπλεκόμενοι νόμιζαν ότι η καρέκλα που κέρδισαν με τις φωνές τους έκανε καλό ή κακό στον τόπο ή στις οικογένειές τους;Πόσοι ενδιαφέρθηκαν πραγματικά για την υγεία των
κατοίκων και για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στον τόπο; ΚΑΝΕΙΣ. Γιατί; Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί που
στον βωμό του χρήματος θυσιάζουν τα πάντα….. «Ας είμαι καλά εγώ και δεν με νοιάζει για τους άλλους», είναι το σκεπτικό των εμπλεκομένων.Δεν κατανοούν ότι ούτε οι ίδιοι, ούτε και οι οικογένειές τους θα ξεφύγουν από την απειλή του
καρκίνου και των δεκάδων αναπνευστικών προβλημάτων που συνεπάγεται η λειτουργία της χωματερής στη Φυλή.Η
μόνη λύση για την αντιμετώπιση της υγειονομικής βόμβας είναι το οριστικό κλείσιμο της χωματερής.Κάθε φορά που
ακούμε καμπάνες να χτυπούν αναρωτιόμαστε ποιος πέθανε, γιατί πέθανε και πως πέθανε. Θα συναντηθούμε όλοι
στην κόλαση αφού ο παράδεισος είναι γεμάτος. Η μοσχοβολιά της σκατίλας που έχει ποτίσει εκτός από το περιβάλλον
με μικρόβια, το κορμί μας με διάφορες καρκινογόνες ουσίες σιγά σιγά ποτίζει και την ψυχή μας……….Κατά τ’ άλλα
όλα καλά, Καλή Ανάσταση και καλό κουράγιο για να αντιμετωπίσουμε το αύριο που δεν ξέρουμε τι μας περιμένει.

Διάθεση διατακτικών και φαρμάκων σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία
από την Υπηρεσία «βοήθεια στο Σπίτι» του Ε.Ε.Σ.
Για τρίτη φορά συνεχίζεται η επιτυχημένη συνεργασία του Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με το Λαμπροπούλειο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα,
το οποίο ενέκρινε την επιχορήγηση της Υπηρεσίας «Βοήθεια στο Σπίτι» Κολωνού - Βοτανικού - Ακαδημία Πλάτωνος, με το ποσό των 50.000 ευρώ για το α΄ εξάμηνο του 2017.
Το ποσό χρησιμοποιείται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης που πλήττει ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και αφορά
κατοίκους των παραπάνω περιοχών. Από τις αρχές του έτους έως σήμερα διατίθενται
σε ωφελούμενους της Υπηρεσίας διατακτικές για την αγορά αγαθών πρώτης ανάγκης
από σούπερ μάρκετ. Οι κοινωνικοί λειτουργοί της Υπηρεσίας διαθέτουν διατακτικές σε ήδη εγγεγραμμένους ωφελούμενους
και συγκεκριμένα σε ηλικιωμένους άνω των 65 ετών, σε άτομα με αναπηρία και άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας
που έχουν αποδεδειγμένα χαμηλά εισοδήματα και αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικά προβλήματα. Συνολικά θα ωφεληθούν πάνω από 370 άτομα/οικογένειες. Παράλληλα, με τη συμβολή του ιατρού και των Νοσηλευτριών της Υπηρεσίας,
παρέχονται δωρεάν φάρμακα σε ήδη εγγεγραμμένους στην Υπηρεσία ανασφάλιστους ασθενείς, με σοβαρά οικονομικά
προβλήματα. Από τη συγκεκριμένη υπηρεσία αναμένεται να ωφεληθούν πάνω από 170 άτομα.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟφΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΑΜΕΑ

Η υπουργική απόφαση αφορά τον «Καθορισμό κριτηρίων πρόσληψης
αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην ΕΑΕ» , όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ B
1239 – 10.04.2017 και με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στις δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης». Συγκεκριμένα: α) Η αναπηρία 67% και άνω εφόσον η αναπηρία
δεν οφείλεται σε κανένα ποσοστό σε ψυχικές διαταραχές ή η πάθηση από
ομόζυγη μεσογειακή αναιμία ή σκλήρυνση κατά πλάκας ή δρεπανοκυτταρική
– μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, επτά (7) μονάδες, β) Η αναπηρία 67% και
άνω ενός ή περισσοτέρων τέκνων, επτά (7) μονάδες. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι η ύπαρξη σχετικής πιστοποίησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και οι υποψήφιοι να είναι ικανοί για
εκπαιδευτικό έργο, σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα. Απαλείφεται δηλαδή η προϋπόθεση στην υπουργική απόφαση για ύπαρξη γνωμάτευσης με τον όρο εφ’ όρου ζωής αναπηρία. Το πιστοποιητικό
αναπηρίας του εκπαιδευτικού με αναπηρία ή εκπαιδευτικού γονέα τέκνου με αναπηρία πρέπει να είναι σε ισχύ, είτε
από ΚΕΠΑ, ΑΝΥΕ, ΑΣΥΕ, νομαρχιακή επιτροπή κλπ., σύμφωνα με όλες τις ισχύουσες διατάξεις.
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