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ΑΝΑΠΗΡΙΑ: ΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΜΑΜΑΔΕΣ – ΗΡΩΙΔΕΣ…
Σελ. 10

ΈΡΧΕΤΑΙ ΚΡΥΦΟ
ΧΑΡΑΤΣΙ ΚΑΙ
ΣΤΟ ΝΕΡΟ – 
ΠΟΙΟΙ ΘΑ 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΘΟΥΝ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

Σελ. 4

Η ΕΦΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΡΗΣΕ ΣΕ ΠΑΡΑΝΟΜΗ 
ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟ!!
Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, 47χρονος καταγγέλλει ότι ενώ πλη-
ρώνει κανονικά τις δόσεις του στην εφορία, του κατασχέθηκε το ποσό
των 1.600 ευρώ από λογαριασμό στον οποίο μπαίνει το μηνιαίο επίδομά
του ως ΑΜΕΑ. Η επιστολή του 47χρονου άνδρα έχει ως εξής:... Συν σελ. 5

ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗΣ ΕΧΟΥΝ
ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ
ΚΑΙ ΡΑΜΠΕΣ ΑΜΕΑ

Όπως βεβαίωσε η Δημοτική Αστυνομία της
Αθήνας, με στόχο την αντιμετώπιση της αντικοινω-
νικής στάθμευσης, την προτεραιότητα στον πεζό,
καθώς και την τήρηση της ελεγχόμενης στάθμευ-
σης, ένας στους πέντε παρκάρει σε πεζόδρομους
και ράμπες ΑΜΕΑ στην Αθήνα...            Συν. σελ. 7

ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΓΙΑ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΟΡΑΣΗΣ ΕΚΔΙΔΕΙ Η ΕΥΔΑΠ Σελ. 4

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ 
ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΝΑ ΒΓΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΕΞΕΛΑΒΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σελ. 4

ΔΕΚΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΟΥ ΟΛΑ
ΤΑ ΕΝ ΙΣΧΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΣΑ
ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΠΡΙΝ 

ΤΗΝ 01-09-2011
Η ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων) διευκρινίζει πως όλα τα εν ισχύ
πιστοποιητικά αναπηρίας όλων των φο-
ρέων πιστοποίησης και αυτών που
έχουν προβεί σε εκτίμηση της αναπη-
ρίας πριν την 01-09-2011 ισχύουν νό-
μιμα και γίνονται δεκτά. 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ Σελ. 13

ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
ΑΠΟΡΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020

«Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία, που βιώνει η χώρα η στήριξη των συ-
νανθρώπων μας αποτελεί πράξη ευθύνης για την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Στε-
κόμαστε με σεβασμό και ενδιαφέρον προς τον συνάνθρωπο... Συν. σελ. 4

ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ!!

38 ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΔΙΩΝ 
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ! Σελ. 5
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Συνέχεια από το προηγούμενο
Χρόνια Πολλά και καλά για τις μητέρες όλου του κόσμου γιατί στην γιορτή της
μητέρας υπάρχει μια εσωτερική ποιότητα αγάπης που δεν μπορεί να συναντήσει
κανείς πουθενά αλλού και σε τίποτα. Πάντα θα υπάρχουν απ’ τα καλά καλύτερα
όπως και απ’ τα κακά χειρότερα σε όλο τον κόσμο και για όλους. Είναι λίγοι αυτοί
που ξέρουν να ξεχωρίζουν την ποιότητα στη ζωή αφού οι περισσότεροι κοιτούν
την ποσότητα. Είναι τα χρόνια δύσκολα και πολλοί άνθρωποι προκειμένου να
επιβιώσουν, δεν δίνουν σημασία στις αξίες και την ποιότητα που τους δίδαξαν
οι παλαιότεροι. Ζούμε σε έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο από ότι μας αξίζει. Η
ευθύνη ανήκει σε όλους μας γιατί προσπαθώντας να κερδίσουμε την ποσότητα,
ποδοπατάμε την ποιότητα. Κάθε μέρα αντί να νοιώθουμε καλύτερα για να ξεφύ-
γουμε από τον ρυθμό της ζωής λόγω κεκτημένης ταχύτητας δεν μας ενδιαφέρει
ο εσωτερικός, αληθινός κόσμος μας και λειτουργούμε περισσότερο επιφανειακά
και με διάφορα αξεσουάρ που διαστρεβλώνουν ακόμα και την εξωτερική μας εμ-
φάνιση. Σκέφτηκε άραγε κανένας να συγκρίνει τα παιδικά αγνά του χρόνια με
την σημερινή πραγματικότητα, και αν το έκανε το μετέδωσε και σε κάποιον άλλον
για να ανακαλύψουν τις διαφορές... Συνέχεια στο επόμενο...

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΑ ΝΕΡΑ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 97%

Στην πρώτη πεντάδα των ευρω-
παϊκών χωρών που ελέγχθηκαν
για την ποιότητα των νερών στις
παραλίες και τις λίμνες τους βρέ-
θηκε η Ελλάδα σύμφωνα με την
ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Περιβάλλοντος. Συγ-
κεκριμένα το 97% των υδάτων
που ελέγχθηκαν στην Ελλάδα κρί-
θηκε εξαιρετικό με μόνο το Λουξεμβούργο, την Κύπρο και τη Μάλτα να
έχουν υψηλότερα ποσοστά. Στον αντίποδα «ανεπαρκής» αξιολογήθηκε το
2016 η ποιότητα των υδάτων στο 1,5 % (1,4 % για τις χώρες της ΕΕ) των
περιοχών κολύμβησης. Μεταξύ των κολυμβητικών περιόδων του 2015 και
του 2016, ο απόλυτος αριθμός των υδάτων κολύμβησης που χαρακτηρί-
στηκαν «ανεπαρκούς ποιότητας» μειώθηκε, από 383 σε 318 (από 349 σε
302 για τις χώρες της ΕΕ). Ο υψηλότερος αριθμός περιοχών κολύμβησης
με ύδατα «ανεπαρκούς ποιότητας» καταγράφηκε στην Ιταλία (100 περιο-
χές κολύμβησης ή ποσοστό 1,8 %), στη Γαλλία (82 περιοχές κολύμβησης
ή 2,4 %) και στην Ισπανία (39 περιοχές ή 1,8 %). Συνολικά σύμφωνα με
την ετήσια έκθεση για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης πάνω από
το 85% των περιοχών κολύμβησης που αποτέλεσαν αντικείμενο παρακο-
λούθησης σε ολόκληρη την Ευρώπη το 2016 πληρούν τα αυστηρότερα
πρότυπα «εξαιρετικής ποιότητας» γεγονός που σημαίνει, όπως επισημαί-
νει ο ΕΟΠ στην ανακοίνωσή του, ότι ήταν, ως επί το πλείστον, απαλλαγ-
μένες από ρύπους επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.
Οι περιοχές κολύμβησης που πληρούσαν τις ελάχιστες απαιτήσεις ποι-
ότητας που ορίζουν οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεπέρασαν το
96%. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης συλλέχθηκαν αναλύσεις δειγμάτων
υδάτων από περισσότερες από 21 000 παράκτιες και εσωτερικές περιοχές
κολύμβησης και έτσι προκύπτει μια καλή ένδειξη των περιοχών που ανα-
μένεται να έχουν την υψηλότερη ποιότητα υδάτων κολύμβησης αυτό το
καλοκαίρι. Τα δείγματα των υδάτων κολύμβησης που συλλέγονται παρα-
κολουθούνται για περιττωματική μόλυνση από λύματα και κτηνοτροφικά
απόβλητα. Πηγή: www.eea.europa.eu
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ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΕ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ ΕΚΔΙΔΕΙ Η ΕΥΔΑΠ

Σε συνεργασία με τον Φάρο Τυφλών Ελλάδος (ΦΤΕ), η ΕΥΔΑΠ προ-
χωρά στην έκδοση λογαριασμών για πολίτες με προβλήματα όρασης. Ο
λογαριασμός θα αποστέλλεται σε ηλεκτρονικό αρχείο στο αναγνωρισμένο
σωματείο, προκειμένου στη συνέχεια να προβαίνει στην εκτύπωσή του σε
κατάλληλη μορφή (π.χ. Braille) και θα ταχυδρομείται ατελώς στους δικαιού-
χους από τον ΦΤΕ. Για όσους δεν επιθυμούν να λαμβάνουν τον λογαρια-
σμό τους με τον ανωτέρω τρόπο, η ΕΥΔΑΠ θα αποστέλλει τον λογαριασμό
με e-mail ή/και sms. Η επιχείρηση, επιπλέον, θα παρέχει τη δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας όπου θα μπορούν
οι δικαιούχοι να ζητήσουν ανάλυση ή περαιτέρω πληροφορίες και εξηγήσεις για τον λογαριασμό τους. Παράλληλα,
η ΕΥΔΑΠ μέσω sms και τηλεφωνικής επικοινωνίας θα ειδοποιεί όλους τους δικαιούχους των παραπάνω λογαρια-
σμών για τυχόν διακοπές υδροδότησης στην περιοχή κατοικίας τους. Η διοίκηση της εταιρείας επισημαίνει ότι το
νερό αποτελεί δημόσιο κοινό αγαθό και ανθρώπινο δικαίωμα. Γι΄ αυτό θεωρεί την καθολική πρόσβαση σε όλες τις
υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης σκοπό πρωταρχικής σημασίας. Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, προωθώντας
τον δημόσιο ρόλο της στην υπηρεσία του πολίτη και υλοποιώντας την καθολική προσβασιμότητα σε όλες τις υπη-
ρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης η επιχείρηση θα συνεργαστεί με τον Φάρο Τυφλών Ελλάδας για την έκδοση λο-
γαριασμών στους συμπολίτες με προβλήματα όρασης. «Για μας το νερό δεν είναι απλώς ανθρώπινη ανάγκη, αλλά
ανθρώπινο δικαίωμα. Οπότε όλοι οι συμπολίτες μας θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στο νερό και τις υπηρεσίες μας.
Έτσι, για να έχουν πρόσβαση σε αυτό και οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης, θα πρέπει να βρούμε τον καλύτερο
δυνατό τρόπο επικοινωνίας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ Γιάννης Μπενίσης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΝΑ
ΒΓΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΞΕΛΑΒΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Την απόφαση που αφορά στην εκκαθάριση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης
υπέγραψαν, η υπουργός Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου και ο αναπληρωτής υπουργός
Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης. Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση
(ΚΥΑ), προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του έτους 2017,
η οποία εκτιμάται σε ύψος περίπου 860 εκατ. ευρώ. Οι Οργανισμοί Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΟΚΑ) δύνανται να επιχορηγούνται εκτάκτως, αποκλειστικά και μόνο για

την εκκαθάριση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης και την αποπληρωμή των οφειλόμενων αναδρομικών ποσών που
αφορούν σε αυτές, από πιστώσεις που μεταφέρονται για το σκοπό αυτό σε Ειδικό Φορέα (Ε.Φ.) του τακτικού προϋπο-
λογισμού του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, από τις πιστώσεις του Κωδικού
Αριθμού Εξόδου (ΚΑΕ) 6921 του Ε.Φ. 23-200 του τακτικού προϋπολογισμού του υπουργείου Οικονομικών. Ως εκκρεμείς
αιτήσεις συνταξιοδότησης ορίζονται οι αιτήσεις συνταξιοδότησης για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση συν-
ταξιοδότησης, μετά την πάροδο 90 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης. Η έκτακτη επιχορήγηση
αφορά αποκλειστικά την αποπληρωμή των οφειλόμενων αναδρομικών ποσών που αφορούν σε αυτές. 

ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
ΑΠΟΡΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020

Συν. από σελ. 1… και τις άπορες οικογένειες»,δήλωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας
Αγοραστός...με απόφαση του οποίου εκδόθηκε η Πρόσκληση προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α.
(Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης), για υποβολή προτάσεων
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΝΕΡ-
ΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ». Η Πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής
και επαγγελματικής ζωής για το έτος 2017-2018 (ΑμεΑ)» με στόχο την διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν
την επιμέλεια), θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης βρεφών, νηπίων και παιδιών με αναπηρία για το
έτος 2017-2018 σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕ.Α.) (δημόσιες και ιδιωτικές δομές). Ωφελούμενοι της δράσης είναι οι μητέρες (και
πατέρες που έχουν την επιμέλεια) που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας που αντιστοιχεί σε κάθε ωφελούμενο
άτομο. Η Πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση πράξεων προϋπολογισμού έως 187.913,00 €, με συγχρηματοδότηση
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους και είναι αναρτημένη στον δικτυακό τόπο της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας www.thessalia-espa.gr. Όπως έγινε γνωστό τη διετία
2015-2017 για την κάλυψη των θέσεων ΑΜΕΑ σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, ο προϋπολογισμός ανήλθε στις 454.000
ευρώ. Ο προϋπολογισμός κάθε έτους διαμορφώνεται βάσει των αναγκών των βρεφών-παιδιών, που πηγαίνουν σε
βρεφονηπιακούς-παιδικούς σταθμούς και με στόχο να εξυπηρετούνται όλες οι θέσεις σε επίπεδο Θεσσαλίας.
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Η ΕΦΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΡΗΣΕ ΣΕ ΠΑΡΑΝΟΜΗ 
ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟ!!

Συν. από σελ. 1… «Υπάρχει κράτος δικαίου που τηρεί τους Νόμους; Είμαι
ο Βασίλης Πιπέρης, πρώην μουσικός και ηθοποιός, 47 ετών και τετρα-
πληγικός. Διατηρώ ένα λογαριασμό στην ALPHA BANK ο οποίος έχει δη-
λωθεί σαν ακατάσχετος και εκεί μπαίνει η πενιχρή σύνταξη που μου
χορηγεί το κράτος. Στον λογαριασμό αυτό είχαν μπει κάποια χρήματα
που ενέκρινε ο ΕΟΠΥ για αγορά αναπηρικού αμαξιδίου. Έχω ένα χρέος
στη εφορία το οποίο έχω ρυθμίσει και πληρώνω κανονικά τις δόσεις της ρύθμισης. Την Πέμπτη 26 Μαίου πέθανε ο
πατέρας μου και την επομένη έγινε η κηδεία του. Σήμερα το πρωί πήγε η μητέρα μου να πάρει χρήματα για να πληρωθεί
η κηδεία.. Μια δυσάρεστη έκπληξη μας περίμενε όμως. Η Εφορία είχε κάνει κατάσχεση και πήρε το ποσόν των χιλίων
εξακοσίων ευρώ (1.600€). Εντελώς παράνομα μας άφησαν δίχως χρήματα και έτσι ούτε η κηδεία μπορεί να πληρωθεί
ούτε το υπόλοιπο που έχει μείνει από την αγορά του αναπηρικού αμαξιδίου. Δεν ξέρω αν ευθύνεται η Εφορία ή η Τρά-
πεζα για την παράνομη αυτή κατάσχεση. Αναρωτιέμαι όμως αν υπάρχουν Νόμοι και αν αυτοί τηρούνται από το κράτος
ή από οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο. Δεν ξέρω αν μπορώ να βρω το δίκιο μου και που. Στα δικαστήρια εκτός από τον
πολύ χρόνο που θα χρειαστεί απαιτούνται και έξοδα που είναι αδύνατο να καλυφθούν. Ζητώ να παρέμβει κάποιος αρ-
μόδιος – αν υπάρχει – και να αποκατασταθεί άμεσα η αδικία και η παρανομία για να συνεχίσουμε, εγώ και η μητέρα
μου την φτωχική αλλά αξιοπρεπή ζωή μας. Παρακαλώ τα ΜΜΕ να αναδείξουν το θέμα γιατί ίσως είναι ο μόνος τρόπος
για να δικαιωθώ. Το μόνο που ζητάω είναι να τηρηθούν οι Νόμοι και να αντιμετωπίσουν κάποτε εμάς τους ΑΜΕΑ σαν
ανθρώπους και όχι σαν ζώα. Διαφορετικά αν τους είμαστε βάρος ας έρθουν να μας εκτελέσουν. Είναι προτιμότερο
από τις συνθήκες διαβίωσης και τον αργό θάνατο που μας επιβάλλουν κάθε μέρα.»

«ΕΚΟΨΑΝ» ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ!!
Την οργή του αντιδημάρχου Κέρκυρας κ. Αντρέα Σκούπουρα προκάλεσε η απόφαση της
αποκεντρωμένης διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου να «κόψει» θέσεις
στάθμευσης ΑΜΕΑ. Μετά από αυτήν την απόφαση, ο Αντιδήμαρχος αναμένεται να υποβάλλει
ένσταση κατά της απόφασης μετά και την ακύρωση της κανονιστικής Απόφασης του Δημοτικού
συμβουλίου περί παραχώρησης χρήσης ατομικών θέσεων στάθμευσης επί κοινόχρηστων &
δημοτικών χώρων σε άτομα με αναπηρία με το σκεπτικό της μη ύπαρξης κυκλοφοριακής με-

λέτης. Το θέμα αυτό είχε αποφασιστεί ομόφωνα από την επιτροπή ποιότητας ζωής και το δημοτικό συμβούλιο ενώ μι-
λώντας στην ΕΡΤ Κέρκυρας, ο κ. Σκούπουρας αναρωτήθηκε για ποιο λόγο η ύπαρξη μελέτης δεν αποτέλεσε
προαπαιτούμενο στην υπουργική απόφαση για απευθείας έκδοση αδειών κυκλοφορίας περιηγητικών λεωφορείων.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΛΕΕ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία των εξετάσεων και εφόσον υπάρχει ανάγκη στελέχωσης των Επιτροπών
Εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δύναται να επιτραπεί η συμμετοχή των
μελών των Λυκειακών Επιτροπών Εξετάσεων και των γραμματειών τους ως εξεταστών στις επιτροπές αυτές για την
ημέρα εξέτασης του μαθήματός τους. Στην περίπτωση αυτή θεωρείται δικαιολογημένη η απουσία τους από την ΛΕΕ,
εφόσον προσκομίσουν σχετική βεβαίωση του Προέδρου του Ειδικού Εξεταστικού Κέντρου. Αυτό αναφέρει εγκύκλιος
του υπουργού Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου, η οποία εκδόθηκε, ύστερα από αιτήματα Προέδρων Β.Κ. και Προέδρων
Επιτροπών εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σχετικά με τη δυσκολία στελέχωσης
των Επιτροπών Εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ!!
38 ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΟΔΙΩΝ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ!

«Σπαρμένη» με διόδια αναμένεται να είναι η Εγνατία Οδός, με αποτέλεσμα να έχουν προκληθεί μεγάλες αντιδράσεις.
Συνολικά στη Βόρεια Ελλάδα ο σχεδιασμός είναι για 38 σταθμούς διοδίων, 18 μετωπικούς και 20 πλευρικούς, σύμφωνα
με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που υπογράφουν οι υπουργοί Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και Υπο-
δομών Χρήστος Σπίρτζης και έχει ημερομηνία 18 Μαΐου. Πρόκειται για μνημονιακή υποχρέωση της χώρας, η οποία ανα-
μένεται άμεσα να εφαρμοστεί. Μάλιστα, σήμερα Τρίτη 6 Ιουνίου, αναμένεται να συναντηθούν τον Αλέξη Τσίπρα οι
κυβερνητικοί βουλευτές που εκλέγονται στους νομούς από όπου διέρχεται η Εγνατία Οδός. Σύμφωνα με το kavalapost.gr,
στόχος της συνάντησης είναι να μεταφέρουν στον πρωθυπουργό τη δυσαρέσκεια του κόσμου και τις αντιδράσεις της Το-
πικής Αυτοδιοίκησης. Ο βουλευτής Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Εμμανουηλίδης σε ραδιοφωνική συνέντευξη, τόνισε
ότι τα νέα διόδια στην Εγνατία Οδό αποτελούν προαπαιτούμενο για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.
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Ένα χρυσό και ένα αργυρό μετάλλιο κατέκτησε ο αθλητής του Αθλητικού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία
Έβρου «ΚΟΤΙΝΟΣ», Νίκος Παπαδόπουλος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου ΑμεΑ 2017 , που διεξήχθη στο
ΟΑΚΑ. Κατά την πρώτη ημέρα του πρωταθλήματος, ο Ν. Παπαδόπουλος , τερμάτισε 2ος, στα 800 μ. , με χρόνο

3: 59, κατακτώντας το αργυρό μετάλλιο , ενώ τη 2η ημέρα ,τερμάτισε 1ος στα 1.500 μ., με χρόνο 8:54.88΄΄.Μέσω δελτίο
τύπου, το διοικητικό συμβούλιο του «ΚΟΤΙΝΟΣ» , εύχεται συγχαρητήρια στον αθλητή όπως και στους προπονητές
του Συλλόγου, Αλέξη Αγιαννητόπουλο και Δάφνη Δεληγιάννη.

ΜΓΣ Πανσερραϊκός-ΑΜΕΑ: «Φορτωμένοι» με μετάλλια και έξι Πανελλήνια ρεκόρ γύρισαν οι αθλητές/τριες από
το Πρωτάθλημα στίβου στο ΟΑΚΑ. Στο ΟΑΚΑ, πραγματοποιήθηκε το πανελλήνιο πρωτάθλημα Στίβου ΑΜΕΑ,
από την Παρασκευή 26/5, έως και το μεσημέρι της Κυριακής 28/5 με τη συμμετοχή 450 αθλητών και αθλητριών

από 65 αθλητικά σωματεία της χώρας. Η αποστολή του ΜΓΣ Πανσερραϊκός, ήταν από τις πολυπληθέστερες, αφού
συμμετείχε στους αγώνες με 27 αθλητές/τριες, 10 συνοδούς και με αρχηγό αποστολής την κυρία Θεοδωρίδου Θωμαή,
(μέλος του Δ.Σ. της Εθνικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες). Οι προπονητές της ομάδας ήταν ο κ. Κουνούπης Ανα-
στάσιος, κα Καριοφυλλάκη Ευδοξία και κ. Κηπουρός Νίκος. Οι αθλητές και αθλήτριες του συλλόγου έβγαλαν στους αγώνες
τον καλύτερό τους εαυτό με αποτέλεσμα να γυρίσουν στις Σέρρες «φορτωμένοι» μετάλλια και με έξι Πανελλήνια ρεκόρ.
Και το εφετινό πρωτάθλημα, στηρίζει ο Μέγας Χορηγός της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, ΟΠΑΠ Α.Ε.

Η ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων) διευκρινίζει πως όλα τα εν ισχύ πιστοποιητικά αναπηρίας
όλων των φορέων πιστοποίησης και αυτών που έχουν προβεί σε εκτίμηση της αναπηρίας πριν την 01-09-
2011 ισχύουν νόμιμα και γίνονται δεκτά. Για τους ασφαλισμένους που κατέχουν πιστοποιητικό αναπηρίας

Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε), του Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε), της Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.),
της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, διευκρινίζεται πως αρκεί η προσκόμιση του πιστο-
ποιητικού αναπηρίας τους με την υγειονομική κρίση κατά την στιγμή της συνταξιοδότησης. Αυτό λύνει το πρόβλημα
της έλλειψης της σημείωσης περί της ισχύος τους «εφ’ όρου ζωής».

Παράδοση αυτοκινήτου ΑΜΕΑ στο Δήμο Σαλαμίνας - Με χαρά και συγκίνηση η Περιφέρεια Αττικής, η Περι-
φερειακή Ενότητα Νήσων και ο Αντιπεριφερειάρχης Παναγιώτης Χατζηπέρος παρέδωσαν στο Δήμο Σαλαμίνας
ένα αυτοκίνητο ΑΜΕΑ μάρκας OPEL VIVARO. Το ειδικό αυτό αυτοκίνητο έχει την δυνατότητα να μεταφέρει δύο

αμαξίδια ΑΜΕΑ και παραδόθηκε για την ικανοποίηση των αναγκών μεταφοράς των μαθητών ΑΜΕΑ της Σαλαμίνας. Ο
Αντιπεριφερειάρχης Νήσων δήλωσε ότι για την επίτευξη του στόχου αυτού πέρασε ένα αδικαιολόγητα μεγάλο χρονικό
διάστημα σε γραφειοκρατικές διαδικασίες. Πλην όμως στο τέλος καταφέραμε τα παιδιά με ειδικές ικανότητες να μπο-
ρούν να εξυπηρετούνται στο νησί της Σαλαμίνας, το οποίο αντιμετωπίζει πολλά οικονομικά και όχι μόνο προβλήματα.

Νέα ρύθμιση για τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία έχει προτείνει η κυβέρνηση στους θεσμούς, την ίδια ώρα
που ο ΕΦΚΑ «βουλιάζει» λόγω της χαμηλής εισπραξιμότητας του χαρατσιού στο εισόδημα των αυτοαπασχολουμέ-
νων. Παράλληλα, έχει ξεκινήσει μπαράζ κατασχέσεων και για μικροποσά. Σύμφωνα με πληροφορίες «των Νέων»,

η κυβερνητική πρόταση για την οποία θα εκδοθεί υπουργική απόφαση τον επόμενο μήνα, αν γίνει αποδεκτή από τους θε-
σμούς, προβλέπει τη θέσπιση νέας ρύθμισης εξόφλησης των χρεών προς τα ταμεία μέχρι και 120 δόσεων, ανάλογα με
τις οικονομικές δυνατότητες του οφειλέτη και του «πρότερου βίου» του (αν είναι δηλαδή «στρατηγικός κακοπληρωτής»).
Ειδικότερα, προτείνεται: • Με εφάπαξ καταβολή της οφειλής να γίνεται ολική διαγραφή των προσαυξήσεων και των προ-
στίμων, δηλαδή στο 25% της κύριας οφειλής. • Με εξόφληση της οφειλής με 60 δόσεις να μειώνονται κατά 75% οι προ-
σαυξήσεις. • Με εξόφληση της οφειλής με 120 δόσεις να επέλθει μείωση κατά 35% των προσαυξήσεων.

Ο νέος τρόπος υπολογισμού για τα τέλη κυκλοφορίας αναμένεται να οδηγήσει σε αυξήσεις των ποσών σε πε-
ρίπου 1,8 εκατ. ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, ενώ αντίθετα θα οδηγήσει σε μειώσεις των ποσών καταβολής σε πε-
ρίπου 1,7 εκατ. οχημάτων. Όπως ανέφερε η υφυπουργός Κ. Παπανάτσιου, είναι υπό επεξεργασία πρόταση

για να γίνουν αναλογικότερα τα τέλη κυκλοφορίας, καθώς θα συνυπολογίζονται τα κυβικά και η παλαιότητα, ενώ γί-
νεται προσπάθεια να συμπεριληφθεί και η τιμή αγοράς καθώς και κριτήρια, όπως η ρύπανση. Οι προτάσεις που
«πέφτουν» στο τραπέζι της επιτροπής για την αναμόρφωση των τελών κυκλοφορίας περιλαμβάνουν: - Τη σύνδεση
των τελών με το ύψος της τρέχουσας αξίας των οχημάτων. Για τον υπολογισμό της αξίας εξετάζεται να λαμβάνεται
υπόψη ο κατάλογος αξιών που έχουν επεξεργαστεί οι ασφαλιστικές εταιρείες σε συνδυασμό με σύστημα απομείωσης
της αρχικής εμπορικής αξίας με βάση την παλαιότητα. - Μονιμοποίηση του συστήματος καταβολής τελών κυκλοφο-
ρίας με το μήνα που ισχύει τα τελευταία δυο χρόνια. Δηλαδή την παροχή της δυνατότητας στους φορολογούμενους
να πάρουν πίσω τις πινακίδες κυκλοφορίας τους για μια φορά καταβάλλοντας μέρος των ετήσιων τελών που αντι-
στοιχούν στο όχημά τους. Το σύστημα έχει αποδειχθεί επιτυχημένο διότι αύξησε τα έσοδα του δημοσίου από τα τέλη
κυκλοφορίας. - Διαφοροποίηση της κλίμακας υπολογισμού των τελών με βάση τους ρύπους μεταξύ των βενζινοκί-
νητων και πετρελαιοκίνητων οχημάτων με προσαύξηση για τα τελευταία. Είναι ένα μοντέλο που ακολουθείται ήδη
από ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης «τιμωρώντας» με υψηλότερα τέλη τα πετρελαιοκίνητα ΙΧ.
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ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΡΑΜΠΕΣ ΑΜΕΑ

Συν. από σελ. 1…Σύμφωνα με τα στοιχεία για τον μήνα
Απρίλιο του 2017, σε σύνολο 32.607 κλήσεων, το 18%
αφορά αντικοινωνική στάθμευση και πιο συγκεκριμένα
παρκάρισμα σε ράμπες ΑΜΕΑ, σε διαβάσεις πεζών, πε-
ζοδρόμους, πλατείες και πεζοδρόμια. Το 58% των πινα-
κίδων κυκλοφορίας που αφαιρέθηκαν τον Απρίλιο

αφορούσαν παράνομη στάθμευση σε πεζόδρομο. Λόγω περιπτώσεων ακραίας αντικοινω-
νικής στάθμευσης, η Δημοτική Αστυνομία τοποθέτησε δαγκάνες σε 123 οχήματα τα οποία
ακινητοποίησε και στη συνέχεια απομάκρυνε με γερανό. Το 33% αφορούσε στάθμευση σε
πλατείες, το 32% σε ράμπες για άτομα με κινητικές δυσκολίες, το 19% σε πεζοδρόμια, το 9% σε πεζόδρομους και το υπό-
λοιπο 7% σε άλλες παραβάσεις. «Πρωταθλήτρια» στην παράνομη στάθμευση η Πατριάρχου Ιωακείμ: «Πρωταθλήτρια»
στην παράνομη στάθμευση το μήνα Απρίλιο «αναδεικνύεται» η Πατριάρχου Ιωακείμ με 240 κλήσεις και ακολουθούν η οδός
Αγίου Μάρκου με 218, η Θεσσαλονίκης 156, η οδός Αμερικής με 139, η Ερμού με 90, η Μιλτιάδου με 88, η οδός Πεσμαζό-
γλου με 59, η Κανάρη με 50 και η πλατεία Φιλικής Εταιρίας με 40. Μία στις δύο βεβαιώσεις παραβάσεων (15.534) αφορούν
στάθμευση χώρο ελεγχόμενης στάθμευσης (λευκή διαγράμμιση) χωρίς την καταβολή του ανάλογου αντιτίμου, ενώ σε θέσεις
μονίμων κατοίκων (μπλε διαγράμμιση) πάρκαρε παράνομα το 18%. Ο Δημός Αθηναίων σημειώνει ότι η Δημοτική Αστυνομία,
μετά την επανασύστασή της, λειτουργεί με 390 άτομα, δηλαδή το 1/4 της δύναμής της σε σύγκριση με το 2013, έτος κατά
το οποίο αποφασίστηκε η διάλυσή της που διήρκεσε περισσότερο από ενάμιση χρόνο.

ΤΥΦΛΟΙ ΗΘΟΠΟΙΟΙ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΖΟΥΝ ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ
Υπάρχουν τόσοι άνθρωποι τριγύρω μας, οι
οποίοι στερούνται την όρασή τους. Κι όμως αρκε-
τοί από αυτούς έχουν βρει τον τρόπο να «φωτί-
ζουν» τη ζωή τους με έναν τρόπο μοναδικό και
μας θυμίζουν ότι τα πιο όμορφα πράγματα που
μας συμβαίνουν, δεν τα βλέπουμε, αλλά τα νιώ-
θουμε με την καρδιά μας. Ετούτη είναι η πρώτη
σκέψη που γεννάται στους θεατές των παραστά-
σεων που δίνει εδώ και μία δεκαετία η θεατρική

ομάδα του «Φάρου Τυφλών της Ελλάδας». Η Γωγώ Ρουκουτάκη, πρωταγωνίστρια του θιάσου, αλλά και ο Περικλής Ματα-
ράγκας, σκηνοθέτης της παράστασης «Ιστορίες της ζωής», που θα παρουσιαστεί σήμερα το βράδυ στην «Παλαιά Ηλε-
κτρική», μίλησαν για το πρωτοποριακό θεατρικό δρώμενο που συγκλονίζει. Υπάρχουν τόσοι άνθρωποι τριγύρω μας, οι
οποίοι στερούνται την όρασή τους. Κι όμως αρκετοί από αυτούς έχουν βρει τον τρόπο να «φωτίζουν» τη ζωή τους με έναν
τρόπο μοναδικό και μας θυμίζουν ότι τα πιο όμορφα πράγματα που μας συμβαίνουν, δεν τα βλέπουμε, αλλά τα νιώθουμε
με την καρδιά μας. Ετούτη είναι η πρώτη σκέψη που γεννάται στους θεατές των παραστάσεων που δίνει εδώ και μία δεκαετία
η θεατρική ομάδα του «Φάρου Τυφλών της Ελλάδας». Η Γωγώ Ρουκουτάκη, πρωταγωνίστρια του θιάσου, αλλά και ο Πε-
ρικλής Ματαράγκας, σκηνοθέτης της παράστασης «Ιστορίες της ζωής», που θα παρουσιαστεί σήμερα το βράδυ στην «Πα-
λαιά Ηλεκτρική», μίλησαν για το πρωτοποριακό θεατρικό δρώμενο που συγκλονίζει. Πώς είναι μία παράσταση για μία
ηθοποιό που δεν βλέπει; Η Γωγώ Ρουκουτάκη έδωσε την απάντηση: «Σε μένα προσωπικά, επειδή είμαι τυφλή εκ γενετής,
αυτό που με προβληματίζει, δεν είναι να μάθω τον ρόλο μου. Εκεί τα καταφέρνω. Το θέμα έχει να κάνει με την κίνηση και
την έκφραση. Σε κάθε πρόταση που ερμηνεύω, πρέπει να κάνω και την ανάλογη κίνηση. Πρέπει να τη θυμάμαι, γιατί δεν
μου βγαίνει αυθόρμητα, όπως με τους ανθρώπους που βλέπουν». Συνοδοιπόρος σ’ αυτό το ταξίδι των τυφλών καλλιτεχνών
είναι ο Περικλής Ματαράγκας, ο οποίος την τελευταία επταετία επιμελείται σκηνοθετικά τον θίασο και μίλησε για τη δουλειά
που επιτελείται στον Φάρο Τυφλών. «Το πρώτο μέλημα των ηθοποιών είναι να μάθουν τα λόγια τους. Έχουμε αυτούς που
χρησιμοποιούν τη γραφή braille, ενώ σε όσους δεν τη γνωρίζουν, τα ηχογραφούμε σε cd και τα αποστηθίζουν. Εάν έχουν
διάλογο μεταξύ τους, επικοινωνούν επί καθημερινής βάσης και κάνουν πρόβες από το τηλέφωνο. Κι όταν μάθουν τα λόγια,
ανεβαίνουμε πάνω στη σκηνή. Το σκηνικό είναι ήδη έτοιμο. Έπειτα μαθαίνουμε τις κινήσεις μαζί με τα λόγια κι αυτό είναι
εξαιρετικά δύσκολο. Όταν πρέπει να δώσουν έμφαση στην κίνηση, είναι σαν να ξεκινάμε από το μηδέν. Όμως, έχουν πολύ
μεγάλη θέληση Στον Φάρο Τυφλών πρωτοήρθα το 2005 διαβάζοντας βιβλία. Ο τότε πρόεδρος με γνώρισε μέσω του ραδιο-
φώνου. Έκανα εκπομπές και τους έκανε η φωνή μου για να διαβάζω βιβλία τους. Κάθε φορά βρίσκονται μπροστά σε ένα
χάος, το οποίο όμως έχουν μάθει να το δαμάζουν. Όταν ξεκινήσαμε, τους έλεγα: Κάνε το χέρι σου γροθιά. Με ρωτούσαν:
Πώς γίνεται αυτό; Κι έπρεπε να σφίγγω τη μπουνιά μου, ώστε να έρχονται να την ψηλαφίζουν και να τη μάθουν. Τώρα ευ-
τυχώς περάσαμε αυτό το στάδιο και ασχολούμαστε με πιο ουσιαστικά πράγματα. Ο κόσμος που παρακολουθεί τις παρα-
στάσεις, δεν το πιστεύει», σχολίασε με νόημα ο κ. Ματαράγκας, ο οποίος με την τελευταία φράση του μας θύμισε μεμιάς
τον στίχο «Έλα στο φως, παίζω θα δεις» και δείχνει να ταιριάζει απόλυτα στις στιγμές εκείνες που οι τυφλοί ηθοποιοί ξεπερ-
νούν την αναπηρία τους πάνω στη σκηνή.» Πηγή: Εφημερίδα «Η Θεσσαλία»
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ΦΟΡΕΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΒΟΗΘΑΕΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΤΟΥΣ

Τον πρώτο «έξυπνο» φορετό εξωσκελετό που αναγνωρίζει πότε ένας άν-
θρωπος χάνει την ισορροπία του, αποτρέποντας έτσι μία πτώση, δημιούργη-
σαν Ελβετοί και Ιταλοί επιστήμονες. Η ρομποτική συσκευή με την ονομασία
Active Pelvis Orthosis (APO), βοηθά τους ηλικιωμένους, αναπήρους και άλ-
λους ανθρώπους με κινητικά προβλήματα να ξαναβρούν την ισορροπία τους
μετά την ξαφνική απώλειά της λόγω γλιστρήματος ή άλλης αιτίας. Οι ερευνη-
τές της Ομοσπονδιακής Πολυτεχνικής Σχολής της Λωζάννης (EPFL) και της Σχολής της Αγίας Άννας στην Πίζα, με επι-
κεφαλής τον καθηγητή Σιλβέστρο Μικέρα, έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό Nature Scientific Reports. Ο
ελαφρύς εξωσκελετός χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο για να ανιχνεύει την παραμικρή απώλεια ισορροπίας και να εφαρ-
μόζει μια αντισταθμιστική ώθηση στους γοφούς προκειμένου να επαναφέρει την ισορροπία. Η συσκευή δοκιμάσθηκε
με επιτυχία σε οκτώ ανθρώπους με μέση ηλικία 69 ετών και σε δύο ακρωτηριασμένους από το γόνατο και πάνω. Οι
πτώσεις είναι μια από τις κυριότερες αιτίες αναπηρίας ή και θανάτου στους ηλικιωμένους. Ο εξωσκελετός, που φοριέται
από τη μέση και κάτω και προσαρμόζεται σε κάθε ασθενή μέσα σε λίγα μόνο λεπτά, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί
σε άτομα προχωρημένης ηλικίας, με αναπηρία ή με νευρολογικά προβλήματα. (ΑΠΕ-ΜΠΕ) Πηγή: iefimerida.gr

ΤΟ MIT ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ ΠΟΥ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ
Όλα ξεκίνησαν όταν σε οίκο ευγηρίας δεν υπήρχαν τόσοι εργαζόμενοι για να σπρώ-
χνουν όλους τους ανθρώπους. Παρά την όλη κουβέντα για τα αυτοκινούμενα οχήματα
και την επανάσταση που θα φέρουν στην ανθρώπινη μετακίνηση, η τεχνολογία της αυ-
τόνομης οδήγησης υπόσχεται να κάνει ακόμα περισσότερα για τους ηλικιωμένους και
τους ανήμπορους συμπολίτες μας, επιτρέποντάς τους να απολαμβάνουν και πάλι την
ανεξαρτησία τους. Την ώρα που τα αυτοκινούμενα αυτοκίνητα θα επιτρέψουν στους ηλι-
κιωμένους να συνεχίσουν να μετακινούνται με τέσσερις τροχούς, οι ερευνητές του MIT
εφοδίασαν το ίδιο λογισμικό σε ένα αναπηρικό καροτσάκι. Ήταν η Daniela Rus αυτή που

ξεκίνησε την προσπάθεια, έπειτα από επίσκεψή της σε οίκο ευγηρίας, όταν παρατήρησε ότι δεν υπήρχαν τόσοι εργα-
ζόμενοι για να σπρώχνουν όλους τους ανθρώπους σε καροτσάκια. Εφοδιασμένο με αισθητήρες, το αμαξίδιο λειτουργεί
όπως και τα αυτοκινούμενα οχήματα. Πριν τεθεί σε λειτουργία, πρέπει βέβαια ο κάτοχος να το χειριστεί μέσα στον
χώρο, ώστε να φτιάξει το λογισμικό την κάτοψη της περιοχής και να μάθει πού είναι οι τοίχοι, οι κολώνες και οι διάδρο-
μοι. Μόλις ολοκληρωθεί η χαρτογράφηση, ο χρήστης επιλέγει απλώς πού θέλει να πάει κλικάροντας πάνω στον χάρτη
και το αμαξίδιο αρχίζει να κινείται θέτοντας σε λειτουργία την επιλογή «δυναμικά εμπόδια», ώστε να λαμβάνει πια
υπόψη του τους ανθρώπους που κινούνται στον χώρο ή άλλα εμπόδια που εμφανίστηκαν μετά τη χαρτογράφηση. Το
αμαξίδιο δεν είναι ακόμα πλήρως έτοιμο, αν και το ΜΙΤ δουλεύει πυρετωδώς ώστε να μπορεί να κατευθύνεται τόσο σε
εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους, μαθαίνοντάς το να κάνει προβλέψεις για τις πορείες των κινούμενων εμπο-
δίων και πώς να τα αποφεύγει με τον βέλτιστο τρόπο. Νοσοκομεία σε Βοστώνη και Σιγκαπούρη έχουν ήδη εκδηλώσει
ενδιαφέρον για να το εντάξουν στο δυναμικό τους…ΠΗΓΗ: NEWSBEAST.GR

Η WHEELS OF TRAVEL ΣΤΗΝ 3Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Περισσότερες από 60 μαθητικές ομάδες από Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας έλαβαν
μέρος στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Διαγωνισμός Κοινωνικής Καινοτομίας" και προ-
σπάθησαν να λύσουν ένα κοινωνικό πρόβλημα ή να καλύψουν μια κοινωνική ανάγκη,
με στόχο την ενθάρρυνση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Η ομάδα του Pierce
ασχολήθηκε με το φλέγον κοινωνικό πρόβλημα της προσβασιμότητας των Ατόμων με
Αναπηρία σε χώρους πολιτισμού, τουριστικούς προορισμούς αλλά και στην απασχό-
ληση και τη μετακίνηση μέσα στα αστικά κέντρα. Η βασική καινοτομία ήταν ότι η Ομάδα
επισκέφθηκε σημαντικούς προορισμούς, όπως η Ακρόπολη, το Μουσείο της Ακρόπο-
λης, το Ίδρυμα Πολιτισμού "Σταύρος Νιάρχος", το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθήνας κ.ά. όπου
αξιολόγησε και κατέγραψε την υπάρχουσα προσβασιμότητα. Με άλλα λόγια, πραγματοποίησε μελέτες και ετοίμασε
εκθέσεις σχετικά με την προσβασιμότητα των επιμέρους προορισμών. Παράλληλα, ανέλαβε σημαντικές εκστρατείες
στο χώρο των Social Media, με σκοπό την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την ενεργοποίηση της κοινής γνώμης
και όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με σκοπό τη βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης. Η Ομάδα των μαθητών
συνεργάστηκε με εκπροσώπους του αναπηρικού κινήματος, όπως η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία
(Ε.Σ.Α.με.Α.), τουριστικούς φορείς και σημαίνουσες προσωπικότητες. 
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ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΤΟ 1Ο FASHION SHOW
AMEA ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑ ΖΩΗΣ

Ο Εθελοντικός Πολυχώρος Παιδιών & Νέων με Αναπηρία της Γέφυρα ζωής A.μεΑ.
Δυτικού Τομέα την Δευτέρα 15 Μαΐου 2017 στο Κτήμα Μαρτίδη στην Βάρη, στις 8μμ,
δίνοντας σε όλους μας μαθήματα ζωής και στέλνοντας ΠΑΝΤΟΥ το μήνυμα της θέλη-
σης, της πίστης, αλλά και της πεποίθησης ότι η θέση τους στην κοινωνία είναι ΔΙΠΛΑ
μας , παρελάσαν σε μια Πασαρέλα Αγάπης σε μια επίδειξη μόδας υψηλών προδια-
γραφών, μπροστά στο εκλεκτό κοινό των προσκεκλημένων, έδωσαν παλμό στους
ρυθμούς του Zumba Gold, με την δασκάλα τους Evita Papadopoulou, παρουσίασαν
μαθήματα Αυτοάμυνας με τον δάσκαλο τους Apatzidis Theodoros. Κοντά μας, παρα-
βρεθήκαν γνωστοί και καταξιωμένοι καλλιτέχνες, επαγγελματίες μακιγιέρ, καταξιωμένοι στυλίστες, σχεδιαστές κοσμημάτων,
ειδικοί φωτισμού και ήχου, και πολλοί ακόμη πολύτιμοι και σημαντικοί χορηγοί, χωρίς την βοήθεια των οποίων , αυτό το
όνειρο των παιδιών δεν θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα…! Ευχαριστούμε από καρδίας για αυτή την πρωτοβουλία
την πρώην Μις Ελλάς Σύλβια Αντώναρου που αγκάλιασε την Γέφυρα Ζωής με ευαισθησία και συγκίνηση την δημοσιογράφο
και Παρουσιάστρια της βραδιάς Άννα Τσιάλτα & την Ντέπη Στενού από τον Συντονισμό και τις Δημόσιες Σχέσεις, συγχαρη-
τήρια που μας δώσατε την ευκαιρία να γνωρίσει ο κόσμος την ΩΡΑΙΟΤΗΤΑ και τη ΔΥΝΑΜΗ όλων αυτών των συνανθρώπων
μας!!!!!!! Ιδιαίτερα συγχαρητήρια επίσης στους εθελοντές μας που βοήθησαν και συνοδέψαν τα παιδιά της ΓΕΦΥΡΑΣ ΖΩΗΣ
Α.με.Α Δυτικού Τομέα που ήταν εκεί και συγκίνησαν τους πάντες με της δραστηριότητες και τις ικανότητες τούς!!!! Ευχαρι-
στούμε την Βουλευτή κα Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου, τον κ. Νίκο Καμπανόπουλο Γενικό Διευθυντή της Visa Europe για
Ελλάδα – Βουλγαρία και Κύπρο, την κ. Ανδριάνα Παππά, Country Manager της Visa Europe, & τον κ. Τάσσο Κολλάρο Mar-
keting Manager VW CV , που μας έκαναν την τιμή να βρίσκονται κοντά μας σε αυτό το πρωτόγνωρο μα συνάμα όμορφο
ταξίδι της Γέφυρα ζωής στο 1ο fashion Show AMEA. Ευχαριστούμε την KARENTA που φρόντισε την μετακίνηση μας, &
τέλος τον Δημήτρη Καφετζή Επαγγελματικές Φωτογραφίσεις που είναι πάντα κοντά μας. Εμείς αποδείξαμε ότι μπορούμε
να κάνουμε τα όνειρα Αληθινά… Συγχαρητήρια σε όσους προσπάθησαν για αυτό!!!! ΠΗΓΗ: NEWSITAMEA.GR

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ - 1Ο ΚΕΝΤΡΟ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΌΡΑΣΗΣ (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)

Το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών και το 1ο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης για Παιδιά με Αναπηρία
Όρασης (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) της ΑΜΚΕ Πρωτοπορία, στα πλαίσια των προγραμμάτων εκπαίδευσης και υποστήριξης μαθητών Δημο-
τικού - Γυμνασίου - Λυκείου με αναπηρία όρασης από όλη την Ελλάδα, διοργανώνει Summer Camp στις κτιριακές εγκαταστάσεις
του στην Αθήνα, από τις 26/6/2017 έως τις 14/7/2017. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει πλήθος ψυχαγωγικών, αθλητικών και
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, ενώ θα παρέχονται γεύματα στους συμμετέχοντες μαθητές. Το θερινό αυτό πρόγραμμα έχει
σκοπό να προσφέρει αξέχαστες εμπειρίες μέσα από ένα πλούσιο και ισορροπημένο εκπαιδευτικό, αθλητικό και ψυχαγωγικό
πρόγραμμα, σχεδιασμένο για παιδιά και εφήβους που επιθυμούν να περάσουν δημιουργικά τις ημέρες του καλοκαιριού μετά
τη λήξη του σχολικού έτους, σε έναν χώρο φιλικό και προσβάσιμο σε όλους, με την υποστήριξη του ειδικά καταρτισμένου προ-
σωπικού του Κέντρου μας, το οποίο διακρίνεται για τις γνώσεις του, την ευαισθησία και την αγάπη του για τα παιδιά. Στο Camp
θα πάρουν μέρος 3 ομάδες μέχρι 18 μαθητές. Οι ημερομηνίες για τις ομάδες είναι οι εξής: Α΄ ομάδα: 26-30 Ιουνίου - Β΄ ομάδα:
3-7 Ιουλίου - Γ΄ ομάδα: 10-14 Ιουλίου - Δικαιολογητικά συμμετοχής: Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα (ότι αποδέχεται τη συμμετοχή
του παιδιού του στο πρόγραμμα και ότι δεν υπάρχει κάποιο παθολογικό πρόβλημα που να χρήζει ιατροφαρμακευτικής υπο-
στήριξης). Οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως 16 Ιουνίου. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Για περισσότερες πλη-
ροφορίες, επικοινωνείτε με: 6974470494 (Μαρία Πανηγυράκη) - mail: prkeat@gmail.com - fax: 210 9595868. 

“ΑΥΤΙΣΜΟΣ: ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ”
Το βιβλίο γράφτηκε από μία μητέρα ενός παιδιού με αυτισμό, την Κατερίνα Μανουσάκη.
Αποτελεί την περίληψη της εμπειρικής και επιστημονικής γνώσης, που απέκτησε μεγα-
λώνοντας το παιδί της. Διαβάζοντας και παρακολουθώντας σεμινάρια, δοκίμασε τρόπους
να αντιμετωπίσει τα βασικότερα ελλείμματα στην επικοινωνία, την αντίληψη του εαυτού
και την κοινωνική συναναστροφή, που συχνά αντιμετωπίζουν τα παιδιά με αυτισμό. Είναι
ένας "οδηγός" για γονείς γεμάτος δραστηριότητες και ιδέες, που θα πλαισιώσουν την συ-
νεχιζόμενη εκπαίδευση του παιδιού στο σπίτι. Είναι ένα "εργαλείο" για επαγγελματίες, για
να αντλήσουν ιδέες και να εμπλουτίσουν το έργο τους, ενδυναμώνοντας τη σχέση μεταξύ
εκπαιδευτή / θεραπευτή και γονιού στην παρέμβαση στον αυτισμό. Το NOESI.gr επιμελή-
θηκε την έκδοση αυτή, με την προσδοκία ότι θα βοηθήσει τους γονείς να συνδράμουν ου-
σιαστικά στο θεραπευτικό έργο, που πλαισιώνει τα παιδιά τους, ενώ θα βοηθήσει τους
ειδικούς να εμπλουτίσουν τις συνεδρίες με εκπαιδευτικές ενότητες, που βοηθούν τα παιδιά
να μάθουν δημιουργικά, μέσω ασκήσεων και παιχνιδιών. 
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ΕΝΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΜΑΔΕΣ – ΗΡΩΙΔΕΣ…
Το ντοκιμαντέρ γυρίστηκε στην Ηγουμενίτσα όπου 10 γυναίκες μίλη-
σαν στην κάμερα με τρεμάμενη φωνή για τα παιδιά τους. Παιδιά με ιδιαι-
τερότητες. Αυτισμός, επιληψία, σύνδρομο Down, βαριές αναπηρίες.
Μητέρες που έδωσαν και συνεχίζουν να δίνουν όλη τους τη ζωή για να
μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Και αντιμετωπίζουν κάθε μέρα τον μεγαλύ-
τερό τους φόβο. Τι θα απογίνουν αυτά τα παιδιά αν κάποια στιγμή φύγουν
από τη ζωή. Το ντοκιμαντέρ έγινε για λογαριασμό του συλλόγου ΣΤΟΡΓΗ.
Η ιδέα ήταν της Σοφίας Νίκου, Πρόεδρος της ΣΤΟΡΓΗΣ Θεσπρωτίας,
και στην βιντεοσκόπηση βοήθησε ο Απόστολος Δήμος. Οι μαμάδες:
Λιώνη Ντίνα – Μπέλλου Σοφία – Κώτση Αγγελική – Δέλκου Βίκυ – Μαγ-
κούρα Τούλα – Τάσση Αντιγόνη – Ευαγγέλου Λαμπρινή – Κωστάκη Νατάσα – Μώκου Χριστίνα – Νίκου Ελένη. Ο Σύλ-
λογος Γονέων, Φίλων & Κηδέμονων Ατόμων με Αναπηρία «Η Στοργή» ιδρύθηκε το Μάρτιο του 1992 με σκοπό την
προαγωγή των συμφερόντων των παιδιών με αναπηρίες και τη συμπαράσταση στα προβλήματά τους. Η δράση του
συλλόγου ξεκίνησε με την καταγραφή των περιπτώσεων που θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν την 1Η βαθμίδα
εκπαίδευσης και με παρέμβαση στο Υπουργείο Παιδείας εγκρίθηκε η ίδρυση 2θέσιου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου στην
Ηγουμενίτσα. Το 1998 και ενώ ολοκληρώθηκε η κλινική αξιολόγηση του συνόλου των περιπτώσεων των ατόμων με
αναπηρία, ξεκίνησαν οι δράσεις για την ίδρυση Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης, το οποίο θα κάλυπτε τις ανάγκες
των αποφοίτων του Ειδικού Δημοτικού. Το «Εργαστήρι» άρχισε τη λειτουργία του τον Ιανουάριο του 2000. Στο Σύλλογο
«Στοργή» εκπροσωπούνται όλες οι κατηγορίες των Ατόμων με Αναπηρία (τυφλοί, παραπληγικοί, άτομα με κινητικές
αναπηρίες, κωφοί κλπ). Στόχοι του Συλλόγου «Στοργή» είναι η δημιουργία Ειδικού Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης
που θα καλύπτει τις ανάγκες όλης της Θεσπρωτίας καθώς και Ημερήσιο Κέντρο Αυτόνομης Διαβίωσης.

ΣΤΟ 1O ΔΙΗΜΕΡΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ
ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΟ ΚΔΑΠ ΜΕΑ «ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ»

Το 1ο Διήμερο Φεστιβάλ Κέντρων Δημιουργι-
κής Απασχόλησης για Άτομα με Αναπηρία διορ-
γάνωσε ο Δήμος Νεάπολης –Συκεών. Η ομάδα
ΕMIGRÉ αποτελούμενη από εκπαιδευτές και
άτομα με αναπηρία, παρουσίασε στο Κλειστό Γυ-
μναστήριο Νεάπολης, ένα μουσικοθεατρικό δρώ-
μενο  βασισμένο στο παραμύθι Η Αλίκη στη Χώρα

των Θαυμάτων του Λιούις Κάρολ, ενώ η Ψυχολόγος της δομής, παρουσίασε στην
Επιστημονική Ημερίδα που διεξήχθη στο Δημοτικό Θέατρο Νεάπολης, την εισή-
γησή της με θέμα «Καθημερινότητα, εξωτερικές δράσεις και κοινωνική ένταξη». Όλοι οι χαρακτήρες από τη Χώρα των
Θαυμάτων, η Αλίκη, ο λαγός, ο τρελοκαπελάς, τα τραπουλόχαρτα, ο βασιλιάς και η βασίλισσα με το τεράστιο κεφάλι,
παρουσιάστηκαν επί σκηνής, κινούμενοι με εξαιρετική χορογραφία ανάμεσα στα ευφάνταστα σκηνικά που δημιούργησε
η καλλιτεχνική ομάδα του EMIGRE, η οποία αξιοποίησε ακόμη και την παρουσία των παιδιών στα αναπηρικά αμαξίδια,
δημιουργώντας έτσι τον ονειρικό κόσμο του παραμυθιού. «Η χώρα των θαυμάτων νομιμοποιεί το μη συνηθισμένο και
μας αποκαλύπτει τη μεγαλύτερη αλήθεια στην ανθρώπινη ιστορία, ότι δηλαδή αυτό που ορίζουμε ως φυσιολογικό δεν
υπάρχει, γι’αυτό οφείλουμε ως κοινωνία να δείχνουμε ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ & ΑΠΟΔΟΧΗ στο διαφορετικό». 

ΚΩΣ: ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΚΑΡΟΤΣΑΚΙ ΕΓΚΛΩΒΙΣΤΗΚΕ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟ
Έκλεισαν με μεταλλική πόρτα τον ποδηλατόδρομο αλλά και τον
πεζόδρομο της 25ης Μαρτίου. Συμπεριφορές ντροπής για τις μη-
τέρες με τα...μωρά αλλά ιδιαίτερα για τους ανθρώπους με κινητικά
προβλήματα που όπως βλέπετε και στην φωτογραφία,γυναίκα με
αναπηρικό αμαξίδιο εγκλωβίστηκε μέσα στον ποδηλατόδρομο τον
οποίο ο Δήμαρχος τον μετέτρεψε σε πάρκινγκ για τα μηχανάκια
αφού πρώτα τοποθέτησε μόνιμη μεταλλική κατασκευή εντός του
ποδηλατόδρομου. Απο τις προσβάσιμες διακοπές στην Κω…πε-
ράσαμε στην ΑΦΙΛΟΞΕΝΗ για τα ΑΜΕΑ Κω! Οι φιλικές προς τα
ΑΜΕΑ πόλεις, είναι αυτονόητα και δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί, καθώς οι πολίτες δείχνουν όλο και περισσότερο
σεβασμό στις δράσεις που προστατεύουν και διευκολύνουν τις μετακινήσεις των ανθρώπων που είναι σε δύσκολη
θέση , επιλέγοντας με αυτό το κριτήριο τον τόπο των διακοπών τους. ΠΗΓΗ: tro-ma-ktiko.blogspot.gr
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ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΟΡΑΣΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Tο Διεθνές συνέδριο με τίτλο «Museums & Individuals with Visual Impairments-
Bridging the Gap» έγινε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+
«BaGMIVI: Bridging the Gap Between Museums and Individuals with Visual Im-
pairments» με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμή-
ματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Βασίλη Αργυρόπουλο, στο
Αμφιθέατρο «Κορδάτος» στο Παραλιακό Συγκρότημα Παπαστράτου (Αργοναυτών
και Φιλελλήνων), στις 18 – 19 Μαΐου 2017. Το Συνέδριο ξεκίνησε με χαιρετισμούς
από τον Πρύτανη του Παν/μιου Θεσσαλίας, κ. Πετράκο Γεώργιο και από τον Επι-
στημονικό Υπεύθυνο του Έργου Βασίλειο Αργυρόπουλο. Στην συνέχεια ακολοή-

θησαν ομιλίες από προσκεκλημένους Καθηγητές Πανεπιστημίων του εξωτερικού με πλούσιο ερευνητικό έργο πάνω
στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, ερευνητές που συμμετέχουν στο παρόν πρόγραμμα και επαγγελματίες από
μουσεία και χώρους πολιτισμού. Στόχος του Συνεδρίου ήταν να παρουσιαστούν και να συζητηθούν τα αποτελέσματα
του συγκεκριμένου Project σε ένα ευρύτερο πλαίσιο σύγκλισης προσπαθειών και συνεργειών στην κατεύθυνση της
πλήρους πρόσβασης ατόμων με αναπηρία όρασης σε κέντρα πολιτιστικού ενδιαφέροντος όπως είναι τα μουσεία. Οι
ευρύτερες θεματικές ενότητες του Συνεδρίου αφορούσαν ζητήματα όπως : • Τη γνώση και την ενημέρωση του προσω-
πικού των μουσείων σχετικά με τα εμπόδια που εμποδίζουν την πρόσβαση των επισκεπτών με αναπηρία όρασης σε
μουσεία και τις τεχνικές που μπορούν να ενισχύσουν την πρόσβαση και την ένταξη των ατόμων με αναπηρία όρασης
στα μουσεία. • Τη δημιουργία μαθησιακών, πολιτιστικών και κοινωνικών ευκαιριών για άτομα με αναπηρία όρασης και
την απόκτηση δεξιοτήτων αυτοπροβολής σχετικά με τα δικαιώματά τους, ως επισκέπτες του μουσείου και τις απαιτήσεις
ενός μουσείου χωρίς αποκλεισμούς. • Την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ μουσείων, σχολείων και οργανισμών
και συλλόγων ατόμων με αναπηρία όρασης. • Την επισήμανση βέλτιστων πρακτικών και κατευθυντήριων γραμμών
για την ανάπτυξη ενός προσβάσιμου και περιεκτικού μουσείου για επισκέπτες με αναπηρία όρασης.

ΛΑΡΙΣΑ: ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ
ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΟΥΗΛ ΛΑΡΙΣΑΣ

Η Πρόεδρος του συλλόγου Σκλήρυνσης κατά πλάκας Μαρία Κού-
τσικου στάθηκε στο πόσο σημαντική είναι για αυτά τα άτομα που αν-
τιμετωπίζουν την νόσο, η συγκεκριμένη έκθεση. Η φετινή έκθεση με
τίτλο «ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ»  αποτελείται από πίνακες εξ ολοκλήρου με
λάδι σε καμβά. Οι συμμετέχοντες σε αυτή: Αγγελάκη Μαρία, Καρά
Νεκταρία, Μπαρμπούτση Ελευθερία (Elnta),  Ντούφα Ζωή, Οικονό-
μου Μαίρη, Ράπτη Τζένη και Τζήκα Ιωάννα, παρουσιάζουν την ενό-
τητα αυτή φιλοτεχνώντας τα έργα με μεράκι, μεθοδικότητα, υπομονή
αναδεικνύοντας πολλές φορές τον εσωτερικό κόσμο. Ο Αντιπεριφε-
ρειάρχης Χρήστος Καλομπάτσιος τόνισε ότι η περιφέρεια Θεσσαλίας
στηρίζει τα άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας, ενώ ο Αντιδήμαρχος
Πολιτισμού Πάνος Σάπκας υποστήριξε ότι η Πολιτεία και ο δήμος θα πρέπει να κάνε περισσότερα για αυτά τα άτομα
που είναι οι «ήρωες της ζωής». Επίσης μαζί με την έκθεση θα υπάρχουν και παράλληλες εκδηλώσεις. Στα εγκαίνια
παραβρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Καλομπάτσιος και ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Πάνος Σάπκας.

ΤΟΝ MΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
ΕΠΙΣΚΕΦΤΗΚΕ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΜΕΑ 

Την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε συνάντηση του ΔΣ της Πε-
ριφερειακής Ομοσπονδίας ΑμεΑ ΑΜΘ που εδρεύει στην Κομοτηνή με τον Διοι-
κητή του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης κ. Γερόπουλο Αχιλλέα και υπηρεσιακούς
παράγοντες αυτού. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν διάφορα θέ-
ματα παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας του νοσοκομείου και εξεύρεση τρόπων
για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ΑμεΑ και χρονίως πασχόντων από
τις κλινικές και τα τακτικά ιατρεία του. Την ίδια μέρα πραγματοποιήθηκε επίσκεψη
και με τον σεβασμιότατο μητροπολίτη Ξάνθης &Περιθωρίου κ.κ Παντελεήμονα,
όπου και του έγιναν γνωστές οι θέσεις της Ομοσπονδίας καθώς και οι δραστη-
ριότητές της για τα άτομα με αναπηρία ,χρόνιες παθήσεις στην Περιφέρεια.
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ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 30% ΟΙ ΝΕΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Στα 413 έως και 1.300 ευρώ στην καλύτερη περίπτωση θα κυμαίνονται οι
συντάξεις με βάση το νέο τρόπο υπολογισμού που προβλέπει ο νόμος Κα-
τρούγκαλου. Σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε ο ΕΦΚΑ για υψηλές
συντάξεις το ποσοστό αναπλήρωσης (υψηλόμισθος, 40 ή 42 έτη ασφάλισης)
φτάνει έως 46,8% του συντάξιμου μισθού. Οι πρώτοι που θα υποστούν τις
μειώσεις του νόμου Κατρούγκαλου είναι περίπου 60.000 ασφαλισμένοι που
έχουν ήδη υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης μετά τις 13 Μαΐου του 2016. Ο
νέος τρόπος υπολογισμού που οδηγεί σε συμπιεσμένες αποδοχές θα αγγίξει
ακολούθως 200.000 ασφαλισμένους που εκτιμάται πως θα συνταξιοδοτηθούν την επόμενη 5ετία. Οι μειώσεις κυμαί-
νονται από 5% έως και 30%. Μεγάλες απώλειες θα υποστούν οι ασφαλισμένοι με μισθό άνω των 1.000 ευρώ και πε-
ρισσότερα από 30 έτη ασφάλισης. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι νέες συντάξεις θα αποτελούνται από το άθροισμα της
εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης. Η ανταποδοτική καθορίζεται από τις συντάξιμες αποδοχές που αποτελούν το
μέσο όρο των συντάξιμων αποδοχών από το 2002 και ημέρας που κατατίθεται η αίτηση. Η αναπροσαρμογή των απο-
δοχών των ασφαλισμένων μέχρι και το 2020 καθορίζεται από τη μεταβολή του μέσου ετήσιου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το σύνολο των ασφαλισμένων. Στις περιπτώσεις συντάξεων αναπηρίας λόγω ερ-
γατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας το ποσό της σύνταξης (άθροισμα εθνικής και ανταποδοτικής σύντα-
ξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν προσαυξήσεων βάσει του άρθρου 30 ή λόγω παράλληλης απασχόλησης) δεν
μπορεί να είναι μικρότερο από το διπλάσιο της εθνικής για 20 έτη ασφάλισης, δηλαδή σήμερα θα λάβει 768 ευρώ. 

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕ 89.225 ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Πάνω από 89.000 οχήματα που ταξινομήθηκαν μεταξύ 2010 και 2017 δεν
έχουν καταβάλει τέλη κυκλοφορίας ύψους 8,16 εκ. ευρώ που μαζί με τα πρόστιμα
ανέρχονται σε 15,46 εκ. ευρώ σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσό-
δων (ΑΑΔΕ) μετά τις διασταυρώσεις στις οποίες προχώρησε. Πιο αναλυτικά: Η
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Α.Α.Δ.Ε. προχώρησε αρχικά σε
έλεγχο των οχημάτων, που έχουν ταξινομηθεί από το 2010 έως και το 2016, και
εντόπισε οφειλέτες, που δεν έχουν καταβάλει τέλη κυκλοφορίας για τις χρονιές
από το 2013 έως το 2017. Βεβαιώθηκαν 89.225 οχήματα, που ανήκουν σε

40.120 ΑΦΜ. Τα συνολικό ποσό των τελών κυκλοφορίας, που δεν έχει καταβληθεί, είναι 8.168.213 ευρώ. Τα πρόστιμα
είναι 7.295.451 ευρώ. Συνολικά, δηλαδή, οι οφειλέτες καλούνται να καταβάλουν 15.463.664 ευρώ. Ήδη, οι συγκεκρι-
μένοι ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν τη δυνατότητα ενημέρωσης μέσω της εφαρμογής «Προσωποποιημένη Πληροφό-
ρηση» του TAXISnet, ενώ θα λάβουν και e-mail για τα ποσά, που πρέπει να πληρώσουν. Σημειώνεται ότι οι ως άνω
βεβαιώσεις τελών κυκλοφορίας αφορούν σε οφειλέτες, που ακόμα και σήμερα εμφανίζονται στο TAXISnet ως κάτοχοι
των συγκεκριμένων οχημάτων. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε επόμενο στάδιο, οπότε και θα γίνουν αντίστοιχες δια-
σταυρώσεις για οχήματα, που έχουν ταξινομηθεί πριν το 2010, για οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας πριν το 2013 και για
οφειλέτες, που σήμερα δεν εμφανίζονται ως κάτοχοι των συγκεκριμένων οχημάτων. Πηγή: www.e-dimosio.gr

ΈΡΧΕΤΑΙ ΚΡΥΦΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ – ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
Δεν έφταναν όλα τα άλλα έρχονται και τα χαράτσια στο νερό. Μετά απ' όλες τις
άλλες επιβαρύνσεις θα γνωριστούμε και με δυο νέα τέλη που αφορούν σε ό,τι πο-
λυτιμότερο υπάρχει στον πλανήτη. Το νερό στην Ελλάδα θα επιβαρύνεται για τα νοι-
κοκυριά με το “περιβαλλοντικό τέλος” και για τους αγρότες με το “τέλος άρδευσης”.
Η απόφαση έχει τις υπογραφές επτά υπουργών και υφυπουργών και φέρνει νέα δε-
δομένα στην κατανάλωση. Οι επιβαρύνσεις δεν θα είναι οι ίδιες. Θα διαφέρουν από
περιοχή σε περιοχή, ανάλογα με την εταιρεία ύδρευσης και ο τρόπος υπολογισμού
του τέλους θα εξαρτάται ακόμη και από το κόστος συντήρησης του δικτύου. Σε κάθε
περίπτωση πάντως οι αυξήσεις που θα μπαίνουν στους λογαριασμούς δεν θα μπο-
ρούν να υπερβαίνουν την αύξηση του ΑΕΠ ( Ακαθάριστο εθνικό προϊόν ) του περασμένου χρόνου. Οι αγρότες ωστόσο
φαίνεται ότι θα έχουν ακόμη μεγαλύτερες επιβαρύνσεις καθώς εκτός απ' την αύξηση στο νερό θα πρέπει να υπολογί-
σουν και το κόστος για την τοποθέτηση μετρητή. Για παράδειγμα εάν φέτος η αύξηση του ΑΕΠ προσδιοριστεί στο 2,1%
όπως είναι αυτή τη στιγμή ο υπολογισμός, τότε οι αυξήσεις που είναι δυνατό να μπουν το 2018 στο νερό θα φτάνουν
ως και αυτό το ποσοστό. Για τους αγρότες ωστόσο ακόμη και μια αύξηση της τάξης του 2% σημαίνει επιβάρυνση ως
και 600 ευρώ το χρόνο για μια καλλιέργεια με σημαντικές ανάγκες σε νερό, ενώ άγνωστο παραμένει το κόστος του με-
τρητή, αλλά και ο τρόπος αποπληρωμής του κόστους της τοποθέτησής τους. Πηγή: pronews.gr
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ΚΕΑ: ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΕ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ - ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Ξεκινούν οι διαδικασίες διακοπής καταβολής της εισοδηματικής ενίσχυσης του Κοι-
νωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσών, ανάκλησης αίτησης και αναδρομικής καταβολής. Συγκεκριμένα σύμφωνα με εγ-

κύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας, προβλέπεται η διαδικασία διακοπής της, η διαδικασία επιστροφής των αχρε-
ωστήτως καταβληθέντων ποσών στο Δημόσιο, καθώς και οι επιπτώσεις και οι συνέπειες για όσους δηλώνουν ψευδή ή
ανακριβή στοιχεία ή προσκομίζουν πλαστά δικαιολογητικά. Η εγκύκλιος εκδόθηκε προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρό-
σκοπτη λειτουργία του νεοείσακτου θεσμού του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης και να διασφαλιστεί το δημόσιο
συμφέρον από καταδολιεύσεις και παρελκυστικές ενέργειες. Με την παρούσα, παρέχονται, επιπλέον κατευθύνσεις και
διευκρινίσεις για τη διαδικασία ανάκλησης αίτησης και αναδρομικής καταβολής της εισοδηματικής ενίσχυσης. Ειδικότερα
η καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης του ΚΕΑ διακόπτεται οσάκις περιέλθουν σε γνώση των αρμοδίων οργάνων των
Δήμων έγγραφα στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι με ευθύνη των αιτούντων κακώς κατεβλήθη το εν λόγω εισόδημα,
διότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Στις περιπτώσεις αυτές τα αρμόδια όργανα του Δήμου προχωρούν καταρχάς
σε διερεύνηση της υπόθεσης, επικοινωνώντας με τυχόν αρμόδιες Υπηρεσίες ή και καλώντας τους αιτούντες να παράσχουν
προφορικές ή έγγραφες διευκρινήσεις εντός εύλογης προθεσμίας (τουλάχιστον πέντε εργάσιμων ημερών), όποτε κρίνουν
ότι αυτό απαιτείται. Ακολούθως, ενημερώνουν εγγράφως με σχετική εισήγηση τη Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, επισυνάπτοντας τα σχετικά αποδεικτικά
στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι η καταβολή έγινε χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Η αρμόδια Δ/νση,
κατόπιν διαπίστωσης -ζητώντας αν απαιτηθεί την προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων- ότι η καταβολή έγινε χωρίς να
τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, αποστέλλει στον πολίτη εγγράφως και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έγγραφο με
υπογραφή του/της Προϊσταμένου/ης της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας, με το οποίο ανακαλείται η πράξη έγκρισης και το
οποίο περιλαμβάνει το λόγο ανάκλησης και την ημερομηνία αυτής, τον προσδιορισμό τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων
ποσών και την προβλεπόμενη προθεσμία ενός μήνα για την επιστροφή τους. Κατόπιν καταβολής των αχρεωστήτως στον
υποδεικνυόμενο λογαριασμό, ο πολίτης αποστέλλει άμεσα το σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης στην αρμόδια Δ/νση.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ 
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ

Συν. από σελ. 1...Όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους: «ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ! ΝΑ
ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΩΡΑ Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΚΕΠΑ! Εδώ και πολύ καιρό έχουν αφή-
σει ανασφάλιστο και χωρίς σύνταξη μεταλλεργάτη με ανήλικα παιδιά που
σακατεύτηκε και αχρηστεύτηκε στα χέρια του από εργατικό ατύχημα σε ερ-
γοστάσιο το 2004. Η σφαγή συνεχίστηκε με δύο νέους με σκλήρυνση κατά
πλάκας , ηλικίας 29 και 30 χρονών αντίστοιχα, με την απόφαση και της Β’
βάθμιας επιτροπής που τους άφησε ανασφάλιστους και χωρίς επίδομα με
αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να συνεχίσουν τις θεραπείες τους και να
εξασφαλίσουν στοιχειωδώς τα προς το ζην. Παρά τη δυναμική παρέμβαση της ΣΕΑΑΝ την ημέρα της Β’ βάθμιας κατά τη
διάρκεια της οποίας συναντηθήκαμε με τον υποδιοικητή του ΕΦΚΑ και την υπεύθυνη για τα ΚΕΠΑ, κα Νιαρχάκου ζητώντας
τους να δώσουν λύση στην αδικία των συναδέλφων, παρά τις διαβεβαιώσεις τους ότι θα το έκαναν την περασμένη εβδο-
μάδα, εκείνοι συνεχίζουν να εμπαίζουν, κοροϊδεύοντας συνειδητά τους συναδέλφους. Καταγελούμε την στάση της διοίκηση
του ΕΦΚΑ. Απαιτούμε εδώ και τώρα να δοθεί το ποσοστό αναπηρίας 67% ως δικαιούνται αφενός στον ανάπηρο μεταλ-
λεργάτη για να μπορέσει να πάρει την αναπηρική σύνταξη που δικαιούται, για να μπορέσει να ζήσει ο ίδιος και τα παιδιά
του, αφετέρου στους δύο νέους πάσχοντες από ΣΚΠ ώστε να έχουν την απαραίτητη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και
ένα εισόδημα για να ζήσουν. Καλούμε κάθε συνάδελφο που αντιμετωπίζει πρόβλημα με τα ΚΕΠΑ να απευθύνεται στην
ΣΕΑΑΝ. Καλούμε τους γιατρούς μέλη των επιτροπών να αρνηθούν το ρόλο που τους έχει αναθέσει αυτή η κυβέρνηση
όπως και οι προηγούμενες, αυτόν του σφαγέα των δικαιωμάτων των αναπήρων, των χρονίως πασχόντων. Να απομο-
νώσουν γιατρούς με βαθιά αντιδραστικές αντιλήψεις που λειτουργούν ως κεφαλοκυνηγοί με το αζημίωτο στα πλαίσια των
επιτροπών, στη λογική ότι ο ανάπηρος «κοστίζει» ή ότι «εμείς είμαστε υπάλληλοι και τι μπορούμε να κάνουμε;»! Κάθε τί-
μιος γιατρός που σέβεται την επιστήμη του και τον άνθρωπο πρέπει να ζητήσει μαζί με το αγωνιστικό αναπηρικό κίνημα
και το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα να σταματήσει η σφαγή. Το να είναι όλες οι αποφάσεις των επιτροπών ενυπόγραφες
από τα μέλη τους. ΩΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΕΚΕΙ! Επιτέλους υπάρχει η ατομική και η κοινωνική ευθύνη. Η σφαγή είναι σχε-
διασμένη από κυβέρνηση και ΕΕ για να στηρίξουν τα κέρδη των μεγαλοεπιχειρηματιών. Με τα ΚΕΠΑ έχουν αφήσει ήδη
χιλιάδες ανάπηρους και χρονίως πάσχοντες χωρίς επίδομα και σύνταξη και ετοιμάζουν νέο σχέδιο για μαζικές περικοπές.
Όλοι μαζί ήμαστε δυνατοί! Κανένας μόνος του στην θύελλα! Με την δύναμη του αγώνα και της αλληλεγγύης μπορούμε
να σταματήσουμε την σφαγή, μπορούμε να ζήσουμε, μπορούμε να νικήσουμε». Η Γραμματεία της Σ.Ε.Α.ΑΝ.
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ΖΕΤΑ ΑΙΜΙΛΙΑΝΙΔΟΥ: Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΙΛΗΣΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 
ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΟΣΩΝ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΓΚΗ

Καθυστερήσεις διαπιστώνουν βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας,
αλλά και οργανώσεις, στην εξέταση των αιτήσεων για την παροχή επιδόματος φροντίδας σε
ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, ενώ εντοπίζουν παράλληλα και προβλήματα στον
τρόπο υπολογισμού του εν λόγω επιδόματος και στον τρόπο καταβολής του σε δικαιούχους
και φροντιστές. Η Υπουργός Εργασίας, Ζέτα Αιμιλιανίδου, η οποία κλήθηκε να συμμετάσχει
στη χθεσινή συνεδρία της Επιτροπής, είπε ότι υπάρχει η διαδικασία ένστασης και οποιοσ-
δήποτε μπορεί να υποβάλει τα παράπονά του και να επιλύονται, σημειώνοντας ότι για πρώτη
φορά εγκαθιδρύθηκε σύστημα φροντίδας όχι μόνο για δικαιούχους ΕΕΕ, αλλά και χαμηλο-

συνταξιούχους που δεν ήταν δικαιούχοι δημοσίου βοηθήματος ή ΕΕΕ. Σύμφωνα με την Υπουργό, πέραν των δυο χιλιάδων
χαμηλοσυνταξιούχων είναι δικαιούχοι φροντίδας ανάλογα με τα εισοδήματά τους. Υπέδειξε ότι εκείνο που έχει σημασία είναι
οι προσπάθειες που γίνονται καθημερινά για να βελτιωθεί στο σύστημα. Η κ. Αιμιλιανίδου σημείωσε ότι το σύστημα εφαρ-
μόζεται με αντικειμενικά κριτήρια. «Αν υπάρχουν προβλήματα είναι άλλη ιστορία, διαφωνώ με το να μηδενίζουμε οποιαδή-
ποτε προσπάθεια γίνεται», είπε. Όπως ανέφερε, τα ποσά έχουν αυξηθεί σε σχέση με το τι ίσχυε για λήπτες δημοσίου
βοηθήματος και ανέρχονται σε 400 ευρώ για φροντίδα στο σπίτι και 625-745 ευρώ για φροντίδα σε όσους είναι σε τροφεία
και γηροκομεία. Επίσης, για πρόσωπα με αναπηρία που παίρνουν βοήθεια από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης, εάν
χρειάζεται εξειδικευμένη φροντίδα εγκρίνονται και επιπρόσθετα ποσά. «Υπάρχουν περιπτώσεις που εγκρίνουμε και δύο και
τρεις φροντίστριες για να καλύπτουμε όλο το 24ωρο», είπε η Υπουργός. Αναφερόμενη στην κατάσταση που ίσχυε προ-
ηγουμένως, η Ζέτα Αιμιλιανίδου σημείωσε ότι δεν υπήρχε αντικειμενικό κριτήριο για το ποιος χρειάζεται επίδομα και ποιος
όχι. «Δεν υπήρχε τρόπος για αξιολόγηση της φροντίδας προηγουμένως, απλώς εγκρίναμε αλλοδαπές οικιακές βοηθούς»,
είπε. Την ίδια ώρα η Υπουργός εξήγγειλε σχέδιο, το οποίο θα αφορά τις αυξημένες ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, για
το οποίο θα ενημερώσει την Επιτροπή μόλις αυτό εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚΑΣΙΜΠΑΓΙΑΖΙΔΗΣ: Η ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΔΙΟ!!!
Ο 21 ετών Αλέξανδρος Γκασιμπαγιαζίδης, βρίσκεται στο τρίτο έτος της Σχο-
λής Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και οι απαιτήσεις είναι
υψηλές. Βάλτε και τις υποχρεώσεις του στην Αθλητική Ενωση Τυφλών «Πυρ-
σός» (ο Αλέξανδρος είναι άνθρωπος με απώλεια όρασης), όπως γίνεται αντι-
ληπτό, μετά βίας φτάνουν οι 24 ώρες της ημέρας. Όμως το έγκλημα της
Δάφνης θα τον απασχολούσε ξανά και ξανά τις επόμενες ημέρες για άλλους
λόγους. «Δεν είχα την αίσθηση ότι ο κόσμος και τα ΜΜΕ σκέφτονται με αυτόν
τον τρόπο. Σοκαρίστηκα», λέει ο 21χρονος φοιτητής στην «Κ». «Τώρα ξέρω»,
συμπληρώνει με πίκρα. Αναφέρεται στα δεκάδες ρεπορτάζ έντυπων και τη-
λεοπτικών μέσων, τα οποία αντί για το έγκλημα εστίαζαν στην αναπηρία του
φερόμενου ως δράστη. Και τι δεν διάβασε ή άκουσε: ερωτηματικά για το πώς
γίνεται ένας τυφλός να χρησιμοποιεί υπολογιστή, πώς γίνεται να έχει σεξουααλική διάθεση, πώς γίνεται να κατεβαίνει σκάλες.
«Γιατί δεν φοράει μαύρα γυαλιά;» είχε αναρωτηθεί κάποιος σε ένα πάνελ. Το ένα στερεότυπο διαδεχόταν το άλλο, ένας δη-
μοσιογράφος έφτασε να υπονοήσει ότι η απώλεια της όρασης είχε κάνει τον 52χρονο επιθετικό, ενώ μια παρουσιάστρια
είχε εκτιμήσει ότι ο δράστης «δεν γίνεται να είναι τυφλός, αφού ένας αστυνομικός του πέταξε ένα μπουκάλι νερό και εκείνος
το απέφυγε». «Ηταν σαν να προτρέπουν τους πολίτες όταν έχουν απέναντί τους έναν ανάπηρο να καταφεύγουν στη σω-
ματική βία, προκειμένου ως λαϊκοί δικαστές να κρίνουν εάν όντως είναι ανάπηρος, χωρίς καν να αναγνωρίζεται η ικανότητά
του να αντιληφθεί μια κίνηση που μπορεί να τον απειλεί». Ισως λόγω της νεαρής του ηλικίας, ίσως λόγω των ανθρώπων
που συναναστρέφεται, ίσως απλώς από τύχη, ο Αλέξανδρος δεν είχε μέχρι εκείνη τη στιγμή εικόνα της παρανόησης που
επικρατεί στην κοινωνία σχετικά με τα άτομα με αναπηρία. «Είμαι πολύ δραστήριος, αθλούμαι, σπουδάζω, δεν έχω αφήσει
την απώλεια όρασης να μου προδιαγράψει τη ζωή. Δεν ήξερα ότι κυκλοφορεί αυτή η εντύπωση για εμάς εκεί έξω», λέει ει-
λικρινά. «Ισως όντως να μη γνωρίζει ο κόσμος ότι χρησιμοποιούμε όπως όλοι κινητό και υπολογιστή, αλλά θα περίμενα τα
ΜΜΕ να ρώταγαν πριν το γράψουν. Ο άνθρωπος αυτός θα μπορούσε να είχε κάνει το έγκλημα. Το έγκλημα δεν αναιρείται
επειδή δεν βλέπει». Ο Αλέξανδρος Γκασιμπαγιαζίδης διαβάζει για τη σχολή μέσω ειδικών προγραμμάτων στο κομπιούτερ
και το smartphone. «Εχω την τύχη να είμαι στο πιο προσβάσιμο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Εχουμε ειδικό τμήμα που μας
μετατρέπει τα συγγράμματα σε ηλεκτρονική μορφή ώστε να μπορούμε άμεσα να έχουμε πρόσβαση και να διαβάζουμε. Εξε-
τάσεις δίνουμε προφορικά. Ξέρω βέβαια ότι άλλα πανεπιστήμια έχουν πολλά προβλήματα σε θέματα προσβασιμότητας».
Οι διεθνείς σχέσεις είναι ένας τομέας που σπάνια επιλέγουν άτομα με αναπηρία, αλλά ο Αλέξανδρος το αποτόλμησε χωρίς
δισταγμό. Στην απόφαση έπαιξε ρόλο και η ενασχόλησή του με τον αθλητισμό. «Στην αρχή δεν ήθελα, το έβλεπα απαξιωτικά,
αλλά έβλεπα τους φίλους μου που ασχολούνταν και είπα να το δοκιμάσω. Μετά κόλλησα. Με βοήθησε στη διαμόρφωση
του χαρακτήρα μου, μου έδωσε δύναμη, γιατί έμαθα να βάζω στόχους και να τους εκπληρώνω».
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Γράφει η Έλενα Τσεβά

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
Στις νέες ρυθμίσεις που θα προβλέπει το νομοσχέδιο για τα αυθαίρετα θα
μπορούν να ενταχθούν και οι χιλιάδες ιδιοκτήτες αυθαιρέτων, οι οποίοι είχαν
υπαχθεί στις προηγούμενες ρυθμίσεις αλλά είχαν σταματήσει να πληρώνουν
τις δόσεις των προστίμων που τους αναλογούσαν τόσο εξαιτίας της συνεχιζό-
μενης οικονομικής κρίσης όσο και επειδή αναμένουν το νέο νομοθετικό πλαίσιο
προσβλέποντας σε έναν ευνοϊκότερο συμψηφισμό. Σε κάθε περίπτωση θα δια-
τηρηθεί η φιλοσοφία των μειωμένων παραβόλων και προστίμων ώστε να κα-
ταγραφούν όσο το δυνατόν περισσότερες αυθαιρεσίες σε οικοδομές καθώς η

συνεχιζόμενη οικονομική κρίση αποτρέπει πολλούς ιδιοκτήτες από το να προχωρήσουν σε υπαγωγή στους ισχύοντες
νόμους. Μεταξύ των αλλαγών είναι ότι δεν θα χρειάζεται βεβαίωση μηχανικού για κληρονομιές και μισθώσεις ακινή-
των ενώ στις περιπτώσεις των πλειστηριασμών θα γίνεται η διαδικασία της εκποίησης και στη συνέχεια ο υπερθε-
ματιστής θα είναι υποχρεωμένος για την τακτοποίηση του ακινήτου που αποκτά.  -Απαραίτητες είναι με τη νέα
ρύθμιση οι μελέτες στατικής επάρκειας, σε μεγάλες παραβάσεις όπως τα εξολοκλήρου αυθαίρετα και οι προσθήκες.
-Στα πρόστιμα παραμένουν οι εκπτώσεις. -Στα παράβολα το ύψος πέφτει στο μισό.  Στα 250 ευρώ για αυθαίρετη
κατασκευή/χρήση μέχρι 100 τ.μ  Στα 500 ευρώ για κτίριο πάνω από 100 τ.μ και μέχρι 500 τ.μ  Στα 1000 για κτίριο
πάνω από 500 τ.μ και μέχρι 2.000 τ.μ. Στα 4.000 ευρώ για κτίριο/ χρήση μεγαλύτερα των 5.000 τ.μ Πρόστιμα ανέ-
γερσης- διατήρησης  -Αν το ακίνητο είναι προ του 1955 θεωρείται νόμιμο.  -Αν είχε ενταχθεί στις δύο φάσεις της
ρύθμισης Τρίτση (1983) δεν χρειάζεται εκ νέου αίτηση διατήρησης.  Υπενθυμίζεται ότι για να γίνει μεταβίβαση πρέπει
να πληρωθεί το 30% του προστίμου και άρα μέχρι κατάσχεσης για πρόστιμα. Πηγή: www.dikaiologitika.gr

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ: ΠΑΙΡΝΕΙ “ΜΠΡΟΣ” ΤΕΛΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΤΟ “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ”
Ανάσα για χιλιάδες νοικοκυριά το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον που δίνει
επιδότηση στα νοικοκυριά για να αναβαθμίσουν το σπίτι τους. Το πρόγραμμα ξεκι-
νάει μέσα στο καλοκαίρι και δίνει τη δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν να ανα-
βαθμίσουν ενεργειακά το σπίτι τους. Το πρόγραμμα μπαίνει μπρος τέλος Ιουνίου ή
αρχές Ιουλίου και προβλέπει ποσά ως 25.000 ευρώ ή ως 250 ευρώ το τετραγωνικό
για την αναβάθμιση κάθε είδους κατοικίας. Σύμφωνα με την εφημερίδα “Ειδήσεις”
τα ποσοστά της επιδότησης φτάνουν ως και το 70% και είναι υψηλότερα για τα
μικρά εισοδήματα, ενώ αυξάνονται για κάθε παιδί. Η επιδότηση για το επιτόκιο δα-
νείου είναι στο 100%. Για όσους έχουν ατομικό εισόδημα 10.000 ευρώ ή 20.000 οι-
κογενειακό η επιδότηση είναι 60% και αυξάνεται κατά 5% για κάθε παιδί με ανώτατο όριο το 70%. Για ατομικό εισόδημα
10.000 ως 15.000 και οικογενειακό ως 25.000 ευρώ η επιδότηση φτάνει το 50% με 5% αύξηση για κάθε παιδί και μέ-
γιστο ποσοστό το 70% Για εισόδημα ατομικό από 15.000 ως 20.000 και οικογενειακό από 25.000 ως 30.000 ευρώ η
επιδότηση είναι 40% και μαζί με τα τέκνα μπορεί να φτάσει ως το 70%. Για εισόδημα 20.000 ως 25.000 και οικογενειακό
από 30.000 ως 35.000 ευρώ η επιδότηση είναι 35% και μαζί με τα τέκνα ως 70%. Η επιδότηση είναι 30% για εισόδημα
ατομικό από 25.000 ως 30.000 και οικογενειακό από 35.000 ως 40.000 ευρώ, ενώ πέφτει στο 25% για εισόδημα από
30.000 ως 35.000 ευρώ ατομικό και 40.000 ως 45.000 ευρώ οικογενειακό. Και στις δύο τελευταίες περιπτώσεις η επι-
δότηση αυξάνεται κατά 5% για κάθε παιδί μέχρι ποσοστό 70%. Πηγή: www.aftodioikisi.gr

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ EUROPEAN SUSTAINABLE

ENERGY WEEK (EUSEW)
Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας (EUSEW)
ξεκίνησε το 2006 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διοργα-
νώνεται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό για τις Μικρές και
Μεσαίες Επιχειρήσεις (EASME), σε στενή συνεργασία με τη
Γενική Διεύθυνση Ενέργειας. Η EUSEW αποτελεί πλέον ετήσιο θεσμό μιας μακράς σειράς δραστηριοτήτων, με
σκοπό την προώθηση της βιώσιμης ενέργειας στην Ευρώπη. Συγκεντρώνει τις αρμόδιες δημόσιες αρχές, τις ιδιωτικές
επιχειρήσεις, τις ΜΚΟ και τους ενδιαφερόμενους πολίτες, ώστε να ενθαρρύνει πρωτοβουλίες και συνέργιες που
αποσκοπούν στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην μετάβαση προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Φέτος, η
EUSEW θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες, 19-25 Ιουνίου, με το μήνυμα «Καθαρή Ενέργεια για Όλους τους Ευρωπαίους».
Όσοι επιθυμούν, μπορούν να συμμετέχουν στις παρακάτω δράσεις της EUSEW: • Δημιουργία ή παρακολούθηση
μιας Ημέρας Ενέργειας, • Διαγωνισμός για τα Βραβεία Βιώσιμης Ενέργειας, • Παρουσίαση ή συμμετοχή στο Χώρο
Δικτύωσης, • Διοργάνωση σεμιναρίου ή παρουσίασης στο Συνέδριο Πολιτικής. Πηγή: www.econews.gr
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 53 ΟΔΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Την υλοποίηση του έργου με αντικείμενο τη «Συντήρηση οδών Δήμου Φυλής» αποφάσισαν η Περιφε-
ρειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου και ο Δήμαρχος Φυλής, Χρήστος Παππούς με την υπογραφή της σχετικής
Προγραμματικής Σύμβασης. Το έργο, προϋπολογισμού 998.000 ευρώ με ΦΠΑ, χρηματοδοτείται από πό-
ρους της Περιφέρειας Αττικής. Συγκεκριμένα, με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών, πρόκειται να γίνουν
παρεμβάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας σε οδούς των Δημοτικών Ενοτήτων Ζεφυρίου, Φυλής και Άνω
Λιοσίων. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες για τη συντήρηση ασφαλτικών τμημάτων που έχουν υποστεί φθορά με την κα-
τασκευή νέων ασφαλτοταπήτων, με στόχο την αποκατάσταση της σταθερότητας και της ομαλότητας των οδοστρωμάτων.
Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθούν εργασίες σε τμήματα των οδών: • Στη Δημοτική Ενότητα Ζεφυρίου: Β. Ουγκώ, Βοιωτίας,
Μεσολογγίου, Ρ. Φεραίου, 17ης Νοεμβρίου, Κνωσσού, Γορτυνίας, Θεσπρωτίας, Κάλβου, Στουρνάρα, Ολυμπιάδος, Σο-
λωμού, Κύπρου. • Στη Δημοτική Ενότητα Φυλής: Αγ. Κυριακής, Ίριδας, Μυρτιάς, Μπουμπουλίνας, Κολοκοτρώνη, Ιουστί-
νης, Δ. Μυράτ, Ορ. Μακρή, Αλ. Μινωτή, Οδ. Ελύτη, Βουλγαροκτόνου, Β. Μελετίου. • Στη Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων:
Εμ. Ροΐδη, Γ. Σουρή, Γ. Ρίτσου, Γ. Γεμιστού, Ανδριανούπολης, Ανδρονίκου Α’, Κόκκινης Μηλιάς, Αναγέννησης, Χρυσολωρά,
Φλαντανελά, Ιωάν. Κουκουζέλη, Δυν. Παλαιολόγων, Λέοντα Σγουρού, Γ. Κλοντζά, Θεοφάνη, Αλ. Μινωτή, Στρατηγοπούλου,
Βρυενίου, Λικινίου, Αλ. Κομνηνού, Κασσιανής, Αγ. Ιωάννου, Ορθοδοξίας, Ευαγγελιστρίας, Ειρήνης Αθηναίας, συμβολή
οδών Στυμφαλίας έως Κορινθιακού Κόλπου, Δ. Χορν, Μαρωνείας. Τέλος, σημειώνεται ότι το έργο θα δημοπρατηθεί από
τον Δήμο Φυλής και θα εκτελεστεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ «ΤΕΙΡΕΣΙΑ» ΓΙΑ ΚΑΚΟΠΛΗΡΩΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με την υπ΄ αρθμ.
28/2017 ομόφωνη απόφασή της έδωσε την άδεια σε εταιρεία για την δημιουργία
Συστήματος Ανταλλαγής Πληροφόρησης δεδομένων αφερέγγυων συνδρομη-
τών κινητής τηλεφωνίας. Όπως αναφέρει η Αρχή, σκοπός της επεξεργασίας του
Συστήματος Ανταλλαγής Πληροφόρησης, είναι η εκτίμηση του πιστωτικού κιν-
δύνου που συνεπάγεται η σύναψη σύμβασης με συνδρομητές κινητής τηλεφω-
νίας, με στόχο την εξυγίανση συναλλαγών – αποφυγή περαιτέρω ζημίας. Η
Αρχή σημειώνει ότι ο σκοπός αυτός είναι «σαφής, θεμιτός και νόμιμος», όπως
έχει ήδη κριθεί και με παλαιότερη τη γνωμοδότησή της την υπ΄ αριθμ.1/2015.

Σύμφωνα με την απόφαση της Αρχής, το Σύστημα Ανταλλαγής Πληροφόρησης, θα μπορεί να αποφασίσει εάν είναι
σκόπιμο να προβεί σε συμπληρωματικά μέτρα με σκοπό την μείωση του πιστωτικού κινδύνου των εταιρειών κινητής
τηλεφωνίας, αλλά και για την προστασία του συνδρομητή (π.χ. να ζητήσει εγγύηση και να καθοδηγήσει κατάλληλα τον
υποψήφιο συνδρομητή σε ένα οικονομικό πρόγραμμα που ανταποκρίνεται στις οικονομικές του δυνατότητες). Πάντως
η Αρχή σημειώνει ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Σύστημα Ανταλλαγής Πληροφόρησης
προκειμένου να αποκλειστεί εντελώς ο καταναλωτής από τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, που είναι ιδιαιτέρως σημαν-
τικές για την καθημερινή του ζωή, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Επίσης, η εν λόγω εταιρεία με ευθύνη της οφείλει
να εγκαταστήσει και να εφαρμόσει σύστημα μέτρων ασφαλείας. Πηγή: www.aftodioikisi.gr

ΈΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ
Προγραμματική Σύμβαση υπέγραψαν η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου και ο Δήμαρ-
χος Φυλής, Χρήστος Παππούς με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου «Ανάδειξη πολιτιστικής
κληρονομιάς στον Δήμο Φυλής», προϋπολογισμού 1.790.000 ευρώ με ΦΠΑ, που χρηματοδο-
τείται από πόρους της Περιφέρειας. Στο επίκεντρο του έργου είναι η ανάδειξη της πολιτιστικής
κληρονομιάς του Δήμου Φυλής, και ειδικότερα, εκκλησιών και μοναστηριών με στόχο την ενί-
σχυση του θρησκευτικού τουρισμού. Οι παρεμβάσεις αφορούν την περιοχή γύρω από εκκλησίες
του οικισμού Χασιάς και συγκεκριμένα, τις εκκλησίες: Αγ. Νικόλαου, Αγ. Γεωργίου, Αγ. Κυριακής,
Αγ. Νικολάου (Ο Νεομάρτυρας), Αγ. Άννας και Αγ. Πέτρου, καθώς και τα μοναστήρια που βρί-
σκονται εκτός οικισμού Χασιάς: Ι. Μ. Κλειστών, Ι. Μ. Κυπριανού και Ι. Μ. Ντάρδιζας. Θα πραγ-
ματοποιηθούν εργασίες για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου γύρω από τις εκκλησίες
και τα μοναστήρια, τη διαμόρφωση χώρων στάθμευσης, τον εξωραϊσμό μονοπατιών και δρόμων που τα συνδέουν,
τον ηλεκτροφωτισμό της περιοχής καθώς και τη σήμανση της περιοχής προς τα μοναστήρια. Τέλος, το έργο θα δημο-
πρατηθεί από τον Δήμο Φυλής και θα εκτελεστεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του.


