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ΈΡΧΕΤΑΙ “ΘΕΡΜΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ” ΓΙΑ ΤΑ
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ –ΤΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ

ΤΙΜΗ 0,01 EURO

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στο Κέντρο Εργασίας Αναπήρων
"Συνεργασία-Δημιουργία", το Τμήμα
Το προνοιακό “μέτωπο” μεταξύ κυβέρΚοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου
νησης και θεσμών ανοίγει από το ερχόμενο
Αιγαίου θα παρέχει στα μέλη του
Φθινόπωρο, μετά το διαφαινόμενο, προς
φορέα και σε όσους δημότες επιθυτο παρόν, “κλείσιμο” του ασφαλιστικού που
μούν ανά διαστήματα υπηρεσίες
έφερε η ψήφιση συνολικού πακέτου 3,1 δισ.
συμβουλευτικής. Οι υπηρεσίες αυτές
ευρώ την περίοδο 2019 -2022… Συν. σελ. 16
αφορούν ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής αλλά και ομαδικές συνεδρίες
ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
των 10 ατόμων. Όσοι ενδιαφέρονται
ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΦΘΗΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ
παρακαλούνται να επικοινωνήσουν
εγκαίρως δηλώνοντας το ενδιαφέρον
ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ
τους στα τηλέφωνα του φορέα :
Ο Μηνάς Λιαροκάπης έφερε την επανάσταση στα
210-24 80 235/ 210-24 81 717 ή να
προσθετικά μέλη και μείωσε ως και 6000% το κόστος
επισκεφτούν τις εγκαταστάσεις μας
τους με αποτέλεσμα να αλλάξει τη ζωή χιλιάδων ανστην διεύθυνση: Κρητικού Πελάγους 1,
θρώπων με αναπηρία στον κόσμο… Συν. σελ. 9
περιοχή Άνω Λιόσια.

ΤΙ ΘΑ ΚΛΗΘΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΦΕΤΟΣ
ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ

Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) θα κληθούν να καταβάλουν και φέτος στο Δημόσιο
πάνω από 7,4 εκατομμύρια φυσικά
και νομικά πρόσωπα. Η κυβέρνηση
θα επιβάλει και κατά το τρέχον έτος
το φόρο αυτό χωρίς αλλαγές στον
τρόπο υπολογισμού του σε σύγΣυν. σελ. 7
κριση με πέρυσι…

ΣΤΟ «ΚΟΚΚΙΝΟ» 51 ΔΗΜΟΙ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ
ΣΕΛ. 12

ΟΑΕΔ: ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ
ΑΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΕΛ. 9

ΣΤΑ «ΜΑΧΑΙΡΙΑ» ΕΛΤΑ
ΚΑΙ ΔΕΗ - ΧΙΛΙΑΔΕΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ
ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΡΕΥΜΑ
Αν και έχουν πληρώσει κανονικά
τους λογαριασμούς τους στην ΔΕΗ χιλιάδες πολίτες κινδυνεύουν με διακοπή
ρεύματος καθώς τα ΕΛΤΑ δεν έχουν αποδώσει τα εισπραχθέντα χρήματα,
με αποτέλεσμα να εμφανίζονται με καθυστερούμενες οφειλές! Συν. σελ. 13
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ΣΕΛ. 4

BΑΡΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ 1.000 ΕΩΣ
5.000 ΕΥΡΩ, ΑΝΤΙ ΛΟΥΚΕΤΟΥ,
ΓΙΑ ΔΕΚΑΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
ΣΕΛ. 12

Συνέχεια από το προηγούμενο
Σ’ έναν κόσμο ψεύτικο που ζούμε σήμερα, όσο και να προσπαθήσουμε, όσο και αν
ψάξουμε για να ανακαλύψουμε τις διαφορές δεν θα τα καταφέρουμε γιατί δεν μπορούμε
ούτε καν να φανταστούμε ότι η ευτυχία του χθες δεν ήταν ποτέ στολισμένη με λαμπερά
στολίδια όπως σήμερα που όλα είναι ψεύτικα και μοιάζουν σαν οφθαλμαπάτη. Ήταν κάποτε μια γριούλα που είχε δυο κόρες, η μία παντρεύτηκε ένα βασιλόπουλο με αμύθητα
πλούτη και ένα τεράστιο παλάτι και η άλλη έναν φτωχό ξυλοκόπο που όλη του η περιουσία ήταν μια καλύβα που μέσα εκεί είχε μόνο τα εντελώς απαραίτητα . Η γριούλα πήγε
επίσκεψη στην πλούσια κόρη με τα λαμπερά στολίδια και το μεγάλο παλάτι και ζαλισμένη
από τα πλούτη της κόρης νόμιζε ότι η κόρη της ήταν πολύ ευτυχισμένη. Όταν έκατσαν
το μεσημέρι να φάνε σ’ ένα πολύ μεγάλο τραπέζι με υπηρέτες που σερβίριζαν τα διάφορα
φαγητά, η γριούλα ένοιωσε άσχημα γιατί η κόρη της ήταν στην απέναντι άκρη του τραπεζιού και ίσα που την έβλεπε. Λυπήθηκε και έφυγε προβληματισμένη για να πάει στην
άλλη της κόρη, στην καλύβα του ξυλοκόπου. Μια μικρή καλύβα μ’ ένα μικρό τραπέζι,
δύο καρέκλες και μόνο τα εντελώς απαραίτητα γύρω τους. Καθόταν όμως κοντά στην
κόρη της και της κρατούσε το χέρι χωρίς να χρειάζεται τίποτα περισσότερο από όλα αυτά
που είχε δίπλα της. Δάκρυσε, αγκάλιασε την κόρη της και της είπε: « Κόρη μου καλότυχη,
όλα δίπλα σου τα ‘χεις» . όποιος κατάλαβε λίγο αυτή την διαφορά, μπορεί έστω και με
την φαντασία του να ζήσει λίγο την ευτυχία του χθες, σήμερα.
Συνέχεια στο επόμενο...

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η 14η Ιουνίου έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας ( Π.Ο.Υ.), τον Ερυθρό Σταυρό και
την Ερυθρά Ημισέληνο ως η Παγκόσμια Ημέρα του
Εθελοντή Αιμοδότη. Την ημέρα αυτή τιμάται, διεθνώς,
ο ανώνυμος εθελοντής αιμοδότης και ο αλτρουισμός
που επιδεικνύει προσφέροντας δύο πολύτιμα αγαθά
χωρίς ανταμοιβή : 10 λεπτά από το χρόνο του και
400ml αίμα από τα 5 λίτρα που έχει. Η 14η Ιουνίου
είναι η ημερομηνία γέννησης του γιατρού Καρλ Λαντστάινερ, πατέρα
πρακτικά της αιμοδοσίας, που το 1900 ανακάλυψε τις ομάδες αίματος
και αργότερα το Ρέζους. Φέτος το κεντρικό μήνυμα του εορτασμού είναι
«Το αίμα μας ενώνει όλους /Blood connect us all», μήνυμα που προβάλλει την αλυσίδα αλληλεγγύης εθελοντής αιμοδότης – αίμα – ασθενής.
Στη χώρα μας μόνο το 52% του συλλεγομένου αίματος προέρχεται από
εθελοντική αιμοδοσία, ενώ το 48% προέρχεται από δότες του συγγενικού περιβάλλοντος των ασθενών. Αντίθετα, στις περισσότερες χώρες
της Ευρώπη το αίμα προέρχεται κατά 95-100% από εθελοντές αιμοδότες. Επίσης, η Ελλάδα έχει πολύ ισχνή δεξαμενή εθελοντών δοτών μυελού και μικρό αριθμό εθελοντών δοτών οργάνων. Το Εθνικό Κέντρο
Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), ως αρμόδιος εθνικός φορέας για την προσέλκυση
και διατήρηση εθελοντών αιμοδοτών και την εξασφάλιση επαρκών αποθεμάτων αίματος, οργανώνει Καμπάνια με στόχο την ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση του πληθυσμού για την εθελοντική αιμοδοσία. Ο εθελοντισμός δεν είναι φιλανθρωπία, είναι μια έμπρακτη έκφραση κοινωνικής αλληλεγγύης. Είναι καιρός και στη χώρα μας να αλλάξουμε την
εικόνα, με συνεχή και συστηματική ενημέρωση που θα νικήσει την
άγνοια, την αδιαφορία και το φόβο και θα μας εξασφαλίσει επάρκεια αίματος. Στις 14 Ιούνη το Ε.ΚΕ.Α. διοργάνωσε Ημερίδα, υπό την αιγίδα
του Υπουργείου Υγείας, στην αίθουσα Νέοι Φούρνοι στον Πολυχώρο
Τεχνόπολις στο Γκάζι ώρα 18.00 – 20.30. Στην Ημερίδα υπήρξε panel
με συμμετοχή εθελοντών αιμοδοτών, γιατρών, πασχόντων και εκπαιδευτικών τονίζοντας το ρόλο όλων των εμπλεκόμενων στην αλυσίδα του
εθελοντισμού στην αιμοδοσία. Στο τέλος, ακολούθησε Συναυλία – Μουσικό Μαραθώνιο με τη συμμετοχή μουσικών σχημάτων.
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ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
Ολιγοήμερη παράταση στην προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων
που λήγει στο τέλος του μήνα, προσανατολίζεται να δώσει το υπουργείο Οικονομικών. Το
υπουργείο Οικονομικών δέχεται ήδη εισηγήσεις από τις ενώσεις των φοροτεχνικών και των
λογιστών και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να λάβει τις οριστικές αποφάσεις. Σε κάθε περίπτωση πάντως η παράταση της σχετικής προθεσμίας θα είναι μικρής διάρκειας, ενδεχομένως έως τις 14 Ιουλίου. Πάντως, έως τώρα, λίγες μέρες πριν την εκπνοή της αρχικής
προθεσμίας, περίπου 2 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις δεν έχουν υποβληθεί. Να σημειωθεί ότι δεν πρόκειται να
αλλάξει η ημερομηνία πληρωμής της πρώτης δόσης του φόρου στα τέλη του Ιουλίου. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε
περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης φόρου εισοδήματος είναι τα εξής: 100 ευρώ, για φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν
βιβλία. Δηλαδή μισθωτοί και συνταξιούχοι που δεν έχουν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα. 250 ευρώ, για νομικά
πρόσωπα που έχουν απλογραφικά βιβλία, δηλαδή όσοι αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών ή είναι μισθωτοί και
έχουν εισοδήματα και από επιχειρηματική δραστηριότητα. 500 ευρώ, για νομικά πρόσωπα που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, δηλαδή έχει εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Σημειώνεται, ότι για κάθε μήνα καθυστέρησης καταβολής του φόρου επιβάλλονται προσαυξήσεις με επιτόκιο 0,73%. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόστιμα επιβάλλονται και όταν
υποβάλλονται εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Πηγή: www.e-dimosio.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ – ΜΠΟΝΟΥΣ 1.000
ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ - ΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ

– Όποιος χρησιμοποιεί για τις αγορές του “πλαστικό χρήμα” μπορεί να κερδίσει 1.000 ευρώ – Η κλήρωση θα γίνεται κάθε μήνα και θα μπαίνουν στην κληρωτίδα όλοι οι φορολογούμενοι – Με αρχή τον Ιούλιο του 2017 το υπουργείο θα
μοιράζει ως και 12.000.000 ευρώ τον χρόνο. Το σενάριο για δώρα κλπ που
υπήρχε στο υπουργείο Οικονομικών ως δέλεαρ για τους φορολογούμενους ώστε
να χρησιμοποιούν για τις πληρωμές τους πλαστικό χρήμα πήγε όπως όλα δείχνουν περίπατο και αντικαθίσταται από μηνιαίες κληρώσεις με τις οποίες όλοι οι
φορολογούμενοι θα μπορούν να διεκδικήσουν χρηματικά ποσά. Το σχέδιο προβλέπει να συγκεντρώνονται (όπως ήδη
γίνεται) τα στοιχεία των συναλλαγών από τις τράπεζες και να αποστέλλονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Η Αρχή θα κάνει κλήρωση στην οποία θα μπαίνουν όλες οι συναλλαγές μέσω των μηχανημάτων POS. Θα εξαιρούνται
από την κλήρωση όλες οι συναλλαγές μέσω e-banking. Προς το παρόν το βασικό σενάριο λέει ότι θα βγαίνουν από
την κλήρωση 1.000 κωδικοί που θα αντιστοιχούν σε 1.000 συναλλαγές. Οι φορολογούμενοι που έχουν κάνει τις συναλλαγές αυτές θα κερδίζουν από 1.000 ευρώ τα οποία πιστώνονται άμεσα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.
Το συνολικό ποσό που προϋπολογίζει το υπουργείο Οικονομικών για τις κληρώσεις αυτές είναι 12.000 ευρώ τον χρόνο.
Εξετάζεται και το σενάριο να είναι περισσότεροι οι δικαιούχοι οι οποίοι ωστόσο θα μοιράζονται μικρότερα ποσά. Δηλαδή
αντί 1.000 δικαιούχων τον μήνα θα “βγαίνουν” 2.000 άτομα που θα κερδίζουν από 500 ευρώ.

«ΠΑΓΩΝΟΥΝ» ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2022

Για ακόμα έναν χρόνο η νομοθέτηση του παγώματος των συντάξεων
περιλαμβάνεται στο πακέτο με τα εκκρεμή προαπαιτούμενα από τους
δανειστές…Ένα διπλό ράπισμα στην κυβέρνηση και ένα διπλό σοκ
σε εργαζομένους και συνταξιούχους φαίνεται ότι ετοιμάζει η κυβέρνηση
καθώς οι δανειστές εμφανίζονται να ζητούν αφενός να μείνουν παγωμένες οι συντάξεις για έναν χρόνο επιπλέον αυτού που προβλέπεται
στο τελευταίο πολυνομοσχέδιο και αφετέρου να ζητούν «διορθώσεις»
για την πρόβλεψη επαναφοράς των συλλογικών συμβάσεων τον Σεπτέμβριο του 2018, όπως επίσης αναφερόταν στην αιτιολογική έκθεση του ίδιου πολυνομοσχεδίου. Συγκεκριμένα οι
δανειστές ζητούν να νομοθετηθεί με το νέο πακέτο των εκκρεμών προαπαιτουμένων το «πάγωμα» μέχρι το 2022 των
συντάξεων μετά τη δέσμευση της κυβέρνησης για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% έως το 2022. Σύμφωνα με ασφαλείς
πληροφορίες που επικαλείται η Καθημερινή, οι δανειστές επιμένουν στο πάγωμα των συντάξεων για ένα ακόμη χρόνο
- πέραν του 2021 -, προκειμένου να εξοικονομηθούν επιπλέον 90 εκατομμύρια ευρώ, διασφαλίζοντας την επίτευξη
του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα της τάξεως του 3,5% και το 2022. Υπενθυμίζεται ότι αρχικά η κυβέρνηση με
το νόμο Κατρούγκαλου είχε «παγώσει» τις συντάξεις στα σημερινά χαμηλά επίπεδα έως το 2018, επεκτείνοντας το
πάγωμα αυτό έως το 2021 προκειμένου σωρευτικά να εξοικονομηθούν 436 εκατομμύρια ευρώ για τις συντάξεις του
ιδιωτικού τομέα και 68 εκατομμύρια ευρώ για τις συντάξεις του Δημοσίου. Παράλληλα το ΔΝΤ ( Διεθνές Νομισματικό
ταμείο ) ζητά «διορθώσεις» και για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων από το Σεπτέμβριο του 2018 όπως
αναφέρει η αιτιολογική έκθεση του πολυνομοσχεδίου με τα μέτρα των 4,9 δισεκατομμύρια ευρώ με τα ΝΕΑ να αναφέρουν ότι ο Πολ Τόμσεν είπε χαρακτηριστικά στον Ευκλείδη Τσακαλώτο στο τελευταίο Eurogroup ότι «δεν συμφωνήσαμε
συγκεκριμένη ημερομηνία (σ.σ. για την επιστροφή των συλλογικών συμβάσεων)» Πηγή: pronews.gr
ΣΕΛΙΔΑ 4

Ξεκίνησαν οι δειγματοληψίες των υπολειμμάτων της πυρκαγιάς στο ΚΔΑΥ της «Γενικής Ανακυκλώσεως Α.Ε.
- Την Πέμπτη, 08.06.2017, πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες δειγματοληψίες στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων
Υλικών (ΚΔΑΥ) της Γενικής Ανακυκλώσεως, στην περιοχή του Ασπροπύργου, για την άμεση εκπόνηση μελέτης
της χημικής σύστασης των υπολειμματικών υλικών που προέκυψαν από την εκδήλωση πυρκαγιάς. Οι δειγματοληψίες
θα διαρκέσουν δύο εβδομάδες, κάνοντας χρήση μηχανήματος κάθετης διάτρησης, που αποτελεί και την πλέον αποδεκτή νέα μέθοδο. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρξουν όσο το δυνατό περισσότερα δείγματα, βοηθώντας έτσι στην περιβαλλοντικά ορθότερη διαχείριση των καμένων υλικών και στην επιλογή της βέλτιστης μεθόδου απορρύπανσης του
χώρου, με πρόβλεψη για την άμεση απόσυρση των ποσοτήτων που θα επιτραπούν από τις αναλύσεις.
Το ύψος του τέλους χρήσης των συστημάτων για την διενέργεια των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, που
ανέρχεται σε 100 και 350 ευρώ, καθόρισε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Σταύρος Κοντονής, με νέα απόφασή του.
Η νεώτερη υπουργική απόφαση, με την οποία καθορίζεται το τέλος χρήσης, αναφέρει: «Το τέλος χρήσης των
συστημάτων για τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού καταβάλλεται από τον υπερθεματιστή και ορίζεται:
α) στο ποσό των τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ ανά πλειστηριασμό, εφόσον η τιμή πρώτης προσφοράς είναι μεγαλύτερη του ποσού των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και β) στο ποσό των εκατό ευρώ (100) ευρώ ανά πλειστηριασμό, εφόσον η τιμή πρώτης προσφοράς είναι ίση ή μικρότερη του ποσού των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. Εξ
αυτού, ποσό είκοσι (20) ευρώ αποδίδεται από τον οικείο Συμβολαιογραφικό Σύλλογο στο ΤΑΧΔΙΚ, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις παρ. 13 και 1 του άρθρου 959Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ως αιτία όλων των παραπάνω
ενεργειών αναφέρεται ο κωδικός αριθμός του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Ο υποψήφιος πλειοδότης διορίζει, με
δήλωση που γίνεται ηλεκτρονικά, αντίκλητο ο οποίος κατοικεί στην περιφέρεια του πρωτοδικείου του τόπου της
εκτέλεσης, μέχρι ώρα 15:00, δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα του πλειστηριασμού, διαφορετικά
αντίκλητος θεωρείται ο γραμματέας του πρωτοδικείου του τόπου της εκτέλεσης».
Παγκόσμια επιτυχία για ορχήστρα ΑμεΑ από την Τσεχία - Είναι μια ασυνήθιστη ορχήστρα που έχει ήδη κάνει
εμφανίσεις στο Λονδίνο, τη Μαδρίτη, τη Μόσχα και την Ιερουσαλήμ. Οι επόμενοι σταθμοί είναι στη Νέα Υόρκη,
στην Ουάσινγκτον και το Σικάγο. Οι Ταπ ταπ δημιουργήθηκαν πριν από 18 χρόνια για να δώσουν στους μαθητές
ενός σχολείου ατόμων με ειδικές ανάγκες, στην Πράγα της Τσεχίας, την ευκαιρία να λαμβάνουν μέρος σε μια εξωσχολική δραστηριότητα. Ωστόσο, αυτή η προσπάθεια έγινε ένα μεγάλο μουσικό εγχείρημα το οποίο έχει προσελκύσει εκατομμύρια θαυμαστές πρώτα στην πατρίδα τους και στη συνέχεια στο εξωτερικό. Πολλά από τα μέλη της μπάντας
αντιμετωπίζουν σοβαρά κινητικά προβλήματα και γενικά σοβαρές αναπηρίες. «Ο στόχος μου από την αρχή δεν ήταν
να το κάνουμε ως θεραπεία αλλά να δημιουργήσουμε μια ορχήστρα με ό,τι αυτό περιλαμβάνει», τονίζει ο διευθυντής
της ορχήστρας, Σάιμον Όρνεστ και προσθέτει: «Όσοι βρίσκονται στα 18 με 20 στην ορχήστρα μας αντιμετωπίζουν
πρώτη φορά μία κατάσταση κατά την οποία θέλουν κάτι από αυτούς. Και επιμένουμε σε αυτό».
Η ράμπα για ΑμεΑ νίκησε τον ρατσισμό - Παρά τις αντιδράσεις, θα επανεγκατασταθεί στη Νέα Μάκρη το ειδικό
μηχάνημα. Στις 30 Ιουλίου θα τοποθετηθεί ξανά στην παραλία της Νέας Μάκρης η ηλεκτροκίνητη ράμπα κολύμβησης για ανθρώπους με κινητικά προβλήματα που απομακρύνθηκε την περασμένη εβδομάδα έπειτα από διαμαρτυρίες κατοίκων της περιοχής. Η απεγκατάσταση της ράμπας προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις, καθώς όλοι μιλούν
για μια απάνθρωπη απόφαση η οποία δεν σέβεται ούτε στο ελάχιστο το στοιχειώδες δικαίωμα των ανθρώπων με κινητικές δυσκολίες να απολαύσουν την παραλία όπως οι υπόλοιποι πολίτες. Τα δύο προηγούμενα χρόνια η ράμπα είχε
τοποθετηθεί χωρίς να υπάρξουν αντιδράσεις. Φέτος, όμως, το συνεργείο του δήμου Μαραθώνα που προσπάθησε να
την τοποθετήσει βρέθηκε μπροστά σε μια δυσάρεστη έκπληξη. «Όταν τοποθετούσαμε τη ράμπα στη θέση Αύρα ήρθε
το Λιμενικό και σταμάτησε τις εργασίες. Όπως μας είπαν, έλαβαν ανώνυμες καταγγελίες ότι δεν είχαμε άδεια. Αυτό
ήταν αλήθεια, αλλά δεν έχουμε πάρει ποτέ άδεια ούτε για τις ομπρέλες, ούτε για τις ντουζιέρες, ούτε για τις πλάκες για
τους τυφλούς που τοποθετήσαμε στο πεζοδρόμιο της παραλίας. Σε όλη την επικράτεια υπάρχουν 30 ράμπες και κανένας δεν ζητά άδεια για να τις τοποθετήσει. Ήταν πρωτάκουστο αυτό που συνέβη. Δυστυχώς, μπλέξαμε εξαιτίας του
ρατσισμού κάποιων», δηλώνει στο «Έθνος» ο δήμαρχος Μαραθώνα Ιορδάνης Λουίζος. Ο δήμαρχος τονίζει ότι έχει
έρθει σε επαφή με την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου, για να διευθετήσει το θέμα και υπογραμμίζει ότι η μπάρα δεν
είναι διακοσμητική και καλύπτει πραγματικές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής. «Τα προηγούμενα καλοκαίρια δίναμε
τουλάχιστον πέντε τηλεχειριστήρια τη μέρα σε ανθρώπους που ήθελαν να τη χρησιμοποιήσουν», σημειώνει.
Τοποθετήθηκε επιτέλους η ράμπα για ΑμεΑ στην Σωτηρίτσα - Με χαρακτηριστική καθυστέρηση τοποθετήθηκε στη Σωτηρίτσα η ράμπα για τη διευκόλυνση των λουόμενων με κινητικές δυσκολίες. Μετά τα απανωτά δημοσιεύματα αλλά και τα δικαιολογημένα παράπονα ΑμεΑ ο δήμος προχώρησε μαθαίνουμε στην τοποθέτηση της
ράμπας, επικαλούμενος και φέτος βλάβη στο μηχανισμό της. Ούτε το γιοφύρι της Άρτας, κάθε χρόνο τα ίδια με τη
ράμπα, και με το καλοκαίρι να περνά δίχως βουτιά για τους ανθρώπους που την έχουν ανάγκη. Κάλλιο αργά…
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ΣΟΚ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΝΟΙΚΙΑΖΟΥΝ ΑΚΙΝΗΤΑ! - ΑΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΞΕΚΙΝΑΕΙ Ο ΦΟΡΟΣ
– Από 15% ξεκινάει ο φόρος ακόμη και για όσους έχουν ένα ακίνητο που εκμεταλλεύονται – Η εισφορά αλληλεγγύης και ο ΕΝΦΙΑ εκτινάσσουν τον φόρο στα ύψη για
όλους – Χάνουν τρία ή και τέσσερα ενοίκια 900.000 ιδιοκτήτες ακινήτων. Τρία ή ακόμη
και τέσσερα ενοίκια χάνουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Είναι περίπου 900.000 οι φορολογούμενοι που από εφέτος επιβαρύνονται ακόμη περισσότερο από τη φορολογία.
Ο συνδυασμός του φόρου στα ακίνητα μαζί με την εισφορά αλληλεγγύης και τον
ΕΝΦΙΑ αρπάζει από την τσέπη των ιδιοκτητών που εκμεταλλεύονται το ακίνητό τους
ακόμη και το 65% του εισοδήματος!. Ο φόρος: Εισόδημα από ενοίκια:0 -12.000 ευρώ - Ποσοστό φόρου:15% / 12.00135.000 ευρώ - Ποσοστό φόρου:35% / 35.001 και άνω - Ποσοστό φόρου: 45%. Στον παραπάνω φόρο πρέπει να προστεθούν και όλοι οι υπόλοιποι. Έτσι για έναν ιδιοκτήτη που λαμβάνει ένα ενοίκιο της τάξης των 300 ευρώ το μήνα και
έχει εισόδημα από μισθό 800 ευρώ το μήνα θα κληθεί να πληρώσει 540 ευρώ για τον φόρο, αλλά και 325 ευρώ εισφορά
αλληλεγγύης. Θα χάσει σχεδόν τρία από τα ενοίκια που λαμβάνει ενώ θα πρέπει να πληρώσει και τον ΕΝΦΙΑ για το
ακίνητό του. Ένας ιδιοκτήτης που έχει στην κατοχή του ακίνητα από τα οποία εισπράττει ετησίως το ποσό των 20.000
ευρώ καλείται να καταβάλει φόρο εισοδήματος ύψους 4.600 ευρώ. Επιβαρύνεται με άλλα 176 ευρώ ως εισφορά αλληλεγγύης ενώ καλείται να καταβάλει και το ποσό των περίπου 3.000 ευρώ για τον ΕΝΦΙΑ. Η συνολική φορολογική
επιβάρυνση του φορολογούμενου ανέρχεται σε 7.776 ευρώ δηλαδή περίπου στο 39%. www.newsit.gr

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Μειώσεις από 5,7% ως 13,15%, κατάργηση του επιδόματος συζύγου, κατάργηση της
προσαύξησης βαρέων ενσήμων, αλλά και καταβολή αναπηρικών συντάξεων με ημερομηνία λήξεως στον ένα χρόνο από τη χορήγησή τους αποκαλύπτουν οι πρώτες οριστικές αποφάσεις συνταξιοδότησης με τα ποσά-σοκ που βγάζει ο νόμος Κατρούγκαλου
για όσους υπέβαλαν αίτηση από τις 13/5/2016 και μετά. «Μέχρι τώρα έχουν εκδοθεί λιγότερες από 600 νέες συντάξεις, ενώ εκκρεμούν 65.000 αιτήσεις εδώ και ένα χρόνο! Η
τρόικα περιμένει ως το τέλος Ιουνίου, δηλαδή σε λιγότερες από 15 μέρες, να έχει εκδοθεί
το 10% των συντάξεων από τις 50.000 αιτήσεις που υποβλήθηκαν ως το τέλος του 2016. Με το δείγμα αυτό των 5.000
νέων συντάξεων θα πιστοποιήσει αν και κατά πόσο επιτυγχάνεται συγκράτηση της συνταξιοδοτικής δαπάνης και σε τι
ποσοστό. Στο περίμενε για μήνες θα μείνουν όσοι έχουν διαδοχική ασφάλιση, ενώ καμία οριστική απόφαση δεν έχει
εκδώσει το Γενικό Λογιστήριο. Οι πρώτες αποφάσεις αφορούν όσους έχουν όλα τα ένσημα στο ΙΚΑ. Οι συνταξιοδοτικές
αποφάσεις έχουν δύο ποσά σύνταξης, το «παλιό» και το «νέο»: Το «παλιό» ποσό σύνταξης είναι με τον τρόπο υπολογισμού που ίσχυε πριν από το νόμο Κατρούγκαλου, δηλαδή αναγράφεται η σύνταξη που θα έπαιρναν οι ασφαλισμένοι πριν από το νόμο 4387/2016. Αυτό το ποσό δεν καταβάλλεται αλλά χρησιμοποιείται ως δείκτης σύγκρισης για
τη μείωση που προκύπτει στη νέα σύνταξη με το νόμο Κατρούγκαλου. Το «νέο» ποσό σύνταξης είναι και το καταβαλλόμενο για τον ασφαλισμένο και υπολογίζεται με το νόμο Κατρούγκαλου, δηλαδή με τις διατάξεις του ν. 4387/2016,
όπου η σύνταξη διαχωρίζεται σε εθνική και ανταποδοτική και το άθροισμά τους είναι το τελικό καταβαλλόμενο ποσό
για κάθε νέο συνταξιούχο. Στο ποσό αυτό επιβάλλεται η κράτηση ασθενείας 6% και ο φόρος που αναλογεί.

ΤΙ ΘΑ ΚΛΗΘΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΦΕΤΟΣ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ
Ως εκ τούτου, τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα στείλει στους λογαριασμούς που τηρούν στο σύστημα ΤΑΧΙSnet περίπου 7,35 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και 55.000 νομικά πρόσωπα τα εκκαθαριστικά σημειώματα για την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ του 2017. Φέτος δεν θα ισχύσει η αύξηση του ποσοστού έκπτωσης από
το 50% στο 100% του φόρου για κάθε φορολογούμενο που πληροί τα ακόλουθα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια: 1. Το
«συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα» του προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο
κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας. 2. Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων
τα οποία κατέχουν ο φορολογούμενος και τα λοιπά μέλη της οικογένειάς του δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα. 3. Η συνολική αντικειμενική αξία των κτισμάτων και των εντός σχεδίων πόλεων οικοπέδων που κατέχει ο φορολογούμενος ή η οικογένειά
του δεν υπερβαίνει τα 85.000 ευρώ αν πρόκειται για άγαμο, τα 150.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο χωρίς παιδιά και τα 200.000
ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο με ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα. Το τρέχον έτος: Πάνω από 7,35 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα
και περίπου 50.000 εταιρίες και λοιπά νομικά πρόσωπα θα κληθούν να ξαναπληρώσουν τον ΕΝΦΙΑ, ο οποίος μάλιστα θα υπολογιστεί επί των ίδιων αντικειμενικών αξιών που ελήφθησαν υπόψη για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ του 2016. Συγκεκριμένα,
σύμφωνα με το νόμο 4223/2013, για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ κάθε έτους λαμβάνονται υπόψη οι φορολογητέες αξίες των ακινήτων που ισχύουν την 1η Ιανουαρίου του συγκεκριμένου έτους. Την 1η-1-2017 ίσχυαν οι αντικειμενικές αξίες ακινήτων που
εφαρμόστηκαν και πέρυσι στον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ. Το σχέδιο για τις προσαρμογές των αντικειμενικών αξιών στα πολύ χαμηλότερα επίπεδα των πραγματικών τιμών της κτηματαγοράς έχει αναβληθεί για πολλοστή φορά και, σύμφωνα με το τελευταίο
χρονοδιάγραμμα που συμφωνήθηκε μεταξύ της κυβέρνησης και των δανειστών, θα τεθεί σε εφαρμογή από τις αρχές του 2018.

Συν. από σελ. 1…
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ΑΥΤΙΣΜΟΣ: ΠΟΙΑ ΒΡΕΦΗ 6 ΜΗΝΩΝ ΘΑ ΑΝΑΠΤΥΞΟΥΝ
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ 2 ΕΤΩΝ
Μια νέα τεχνική νευροαπεικόνισης μπορεί να προβλέψει ποια βρέφη έξι
μηνών, που ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου για αυτισμό, θα αναπτύξουν
τελικά την εν λόγω διαταραχή έως την ηλικία των δύο ετών. Προηγούμενες
έρευνες είχαν συσχετίσει συγκεκριμένες ανατομικές διαφορές του βρεφικού εγκεφάλου, με αυξημένο κίνδυνο το παιδί να εμφανίσει αυτισμό. Τώρα, για πρώτη
φορά, γίνεται κάτι ανάλογο με βάση τις διαφορές που εμφανίζουν οι λειτουργικές συνδέσεις στον εγκέφαλο των βρεφών, δηλαδή τον τρόπο που οι περιοχές
του εγκεφάλου συνδέονται μεταξύ τους και συγχρονίζονται. Η συγχρονισμένη δραστηριότητα του εγκεφάλου είναι
ζωτική για τη νόηση, την μνήμη και τη συμπεριφορά. Έτσι, διαγράφεται πλέον η προοπτική να υπάρξουν στο μέλλον
δύο εγκεφαλικοί βιοδείκτες για την έγκαιρη διάγνωση του αυτισμού: ένας ανατομικός και ένας λειτουργικός. Οι Αμερικανοί ερευνητές των Ιατρικών Σχολών των πανεπιστημίων της Β.Καρολίνα και της Ουάσιγκτον στο Σεντ Λούις, με
επικεφαλής τους καθηγητές ψυχιατρικής Τζόζεφ Πίβεν και Τζον Προύετ αντίστοιχα, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο ιατρικό περιοδικό «Science Translational Medicine», μελέτησαν τους εγκεφάλους 59 βρεφών την ώρα που
κοιμούνταν. Όλα τα παιδάκια είχαν οικογενειακό ιστορικό αυτισμού και έτσι θεωρούνταν υψηλού κινδύνου και τα
ίδια. Τα μικρότερα αδέλφια των παιδιών με αυτισμό κινδυνεύουν και τα ίδια περισσότερο. Χρησιμοποιώντας μια τεχνική μαγνητικής λειτουργικής απεικόνισης (Functional Connectivity Magnetic Resonance Imaging – fcMRI), οι γιατροί συνέλλεξαν στοιχεία για χιλιάδες λειτουργικές συνδέσεις ανάμεσα σε διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου.
Στη συνέχεια, συνέκριναν -με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή που διέθετε τον κατάλληλο αλγόριθμο μηχανικής
μάθησης- τις εγκεφαλικές συνδέσεις αυτών των βρεφών έξι μηνών, με τις αντίστοιχες συνδέσεις που είχαν βρεθεί
μέσω ανάλογης απεικόνισης σε άλλα δίχρονα παιδιά, τα οποία είχαν διαγνωσθεί με αυτισμό. Συνολικά ανακαλύφθηκαν 974 λειτουργικές συνδέσεις του εγκεφάλου, οι οποίες σχετίζονται με τον αυτισμό. Με τον τρόπο αυτόν, οι
ερευνητές μπόρεσαν να προβλέψουν με ακρίβεια 81% ότι κάποια από τα 59 βρέφη επρόκειτο να εκδηλώσουν διαταραχή του φάσματος του αυτισμού, εωσότου γίνουν δύο ετών. Συγκεκριμένα, η νέα μέθοδος «έπιασε» εννέα από
τα 11 παιδιά που τελικά εμφάνισαν αυτισμό. Για δύο παιδιά ο αλγόριθμος δεν έκανε σωστή πρόβλεψη.
διανύσει περί τα τέσσερα
ΚΑΡΕΚΛΑ ΜΕ ΠΟΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ… ΕΔΑΦΟΥΣ
μίλια την ώρα, διαθέτει ενΈνας φοιτητής, ο Μάρτιν Χάρις, σχεδίασε μια πρωτότυπη
σύρματη
μπαταρία και μποκαρέκλα με πόδια, ελπίζοντας ότι με αυτό τον τρόπο θα
ρεί να χρησιμοποιηθεί με
μπορούσε να βοηθήσει τα άτομα με αναπηρία να διευκοάνεση
σε κλειστούς εσωτελύνουν τη ζωή τους. Η καρέκλα αποτελείται από έξι μερικούς χώρους, σε μαλακές
ταλλικά πόδια σε κάθε πλευρά, αντί των γνωστών έως
επιφάνειες, όπως άμμο και
τώρα τροχών, ώστε να μπορεί να ταξιδέψει σε οποιαδήγρασίδι,
πράγμα που δυποτε ανώμαλη εδαφική επιφάνεια, ακόμα και πάνω από
εμπόδια. Η καρέκλα του 21χρονου δημιουργού έχει την σκολεύει τις έως σήμερα
ίδια ακριβώς διαχείριση σαν τη συμβατική αλλά έχει πολύ συμβατικές καρέκλες.
ΠΗΓΗ: i-diadromi.gr
μεγαλύτερα περιθώρια ελευθερίας κινήσεων. Μπορεί να
ΚΙΝΗΤΗ ΡΑΜΠΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΠΑΡΕΔΩΣΕ ΤΟ ROUND TABLE 7 ΠΑΦΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΑΦΟΣ 2017
Η Λέσχη Round Table 7 Πάφου στο πλαίσιο της καμπάνιας Access City παρέδωσε στον Οργανισμό Πάφος 2017
μια κινητή ράμπα για Ατομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ) με σκοπό τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στην πολιτιστική ζωή της πόλης. Όπως ανέφερε στο πλαίσιο της εκδήλωσης ο Λεόντιος Τσιέλεπος πρόεδρος της επιτροπής
Access City του Round Table 7 Πάφου η Λέσχη του Round Table 7 παραδίδει μια μετακινούμενη ράμπα για άτομα
με αναπηρία στο Πάφος 2017, ούτως ώστε να χρησιμοποιείται στις εκδηλώσεις και στις άλλες δράσεις του Οργανισμού. Όπως επεξήγησε οκ. Τσιέλεπος το Round Table 7 ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία στα πλαίσια του project
Access City που αφορά την προσβασιμότητα στην πόλη της Πάφου και την ευαισθητοποίηση του κόσμου όσον
αφορά την προσβασιμότητα με άτομα για αναπηρία. Είναι συνέχισε, μια πρωτοβουλία του Round Table 7 - Πάφου
και αποτελεί ένα τριετές πλάνο με όραμα την βελτίωση της προσβασιμότητας και την ένταξη των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) στην κοινωνική, την οικονομική και την πολιτιστική ζωή της πόλης μας. Αρχικό σκοπό είπε " έχει
την ευαισθητοποίηση της πολιτείας, των επιχειρήσεων και των πολιτών μέσω διαφόρων δράσεων”. Σημειώνεται
πως πρόσφατατο Round Table 7 πρόσφερε μια mobi-chair,στο Δ.Πάφου. Πρόκειται για μια ειδικά σχεδιασμένη
καρέκλα η οποία επιπλέει και η οποία προσφέρει απρόσκοπτη μετάβαση από την παραλία στη θάλασσα για άτομα
ΑμεΑ δίνοντας την ευκαιρία στα άτομα αυτά να χαρούν τη θάλασσα. Το σχετικά χαμηλό κόστος αγοράς και συντήρησης της την καθιστούν ιδανική για την αύξηση της προσβασιμότητας στις παραλίες σε άτομα ΑμεΑ.
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ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ
ΦΘΗΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ
είπε ο ίδιος στην συνέντευξη του στη lifo: «Ξεκίνησα τις σπουδές μου
από το Πανεπιστήμιο Πατρών, όπου απέκτησα το πτυχίο του Μηχανικού Υπολογιστών. Στη
συνέχεια ολοκλήρωσα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο ΕΚΠΑ με MSc σε Τεχνολογίες Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία, ενώ τη διδακτορική μου διατριβή την εκπόνησα στο
τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ ( Eθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο )Κατά τη διάρκεια
του MSc και του PhD μου ασχολήθηκα κυρίως με την ανάλυση του ανθρώπινου χεριού, καθώς
και με τον έλεγχο και την κατασκευή τόσο προσθετικών όσο και ρομποτικών συστημάτων. Στο
Yale ήρθα ως μεταδιδακτορικός ερευνητής και εξακολουθώ να εργάζομαι στο αντικείμενο του ελέγχου και της κατασκευής ρομποτικών χεριών». «Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Ελλάδα έχει εξαιρετικούς καθηγητές και φοιτητές. Το Εργαστήριο Αυτομάτου
Ελέγχου και η ομάδα του καθηγητή Κώστα Κυριακόπουλου στο ΕΜΠ είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα. Τα προβλήματα των Πανεπιστημίων έχουν να κάνουν με την έλλειψη κονδυλίων, την κακή οργάνωση και τη νοσηρή λογική ορισμένων πανεπιστημιακών
κύκλων. Σίγουρα υπάρχουν αρκετές διαφορές με τον εξωτερικό. Μπορώ να αρχίσω να μετράω και να μην σταματάω, αλλά
αυτή η σύγκριση δεν έχει νόημα. Έχουμε το απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό και πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Πρέπει, επιτέλους, να φτιάξουμε ένα σύγχρονο Πανεπιστήμιο με επικαιροποιημένα προγράμματα σπουδών, το οποίο θα αποτελεί πηγή
προόδου, δημιουργίας και καινοτομίας», αναλύει και περιγράφει την Open Bionics. «Άρχισε ως μια παρέα, μια ομάδα. Μαζευτήκαμε ερευνητές και φοιτητές που αγαπάμε τη ρομποτική και είπαμε να φτιάξουμε κάτι όμορφο. Στόχος μας ήταν να παράγουμε
λύσεις που θα βοηθούν τον κόσμο, για να μη μείνει η έρευνα μας μόνο στις δημοσιεύσεις και στα συνέδρια. Σήμερα η Open
Bionics είναι μια διεθνής πρωτοβουλία για την κατασκευή ρομποτικών και προσθετικών συστημάτων ανοικτού κώδικα και υλικού. Τα προσθετικά και ρομποτικά συστήματα ( χέρια) κοστίζουν δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Χρειαζόμασταν τέτοια
ρομποτικά χέρια για την έρευνά μας και ένα σύστημα που είχαμε αγοράσει από την Γερμανία με 60.000 ευρώ δεν μπορούσε
να πιάσει ούτε ένα μικρό μπουκάλι νερό, λόγω περιορισμού στην έκταση του αντίχειρα. Τότε αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε με
την κατασκευή φθηνών ρομποτικών λύσεων. Είναι υποεπενεργούμενο, υποχωρητικό, αρθρωτό, ανθρωπομορφικό και εξατομικευμένο. Εκτελεί 144 διαφορετικές κινήσεις με 1 μόνο μοτέρ, ζυγίζει λιγότερο από 300 γραμμάρια, δεν καταστρέφεται ακόμα
και αν συγκρουστεί βίαια με το περιβάλλον και κοστίζει λιγότερο από 200$. Ελπίζουμε ότι θα διευκολύνουμε εκατομμύρια άτομα
με αναπηρία σε όλο τον κόσμο και θα τους βοηθήσουμε να επανακτήσουν την χαμένη τους επιδεξιότητα».
Συν. από σελ. 1.. Όπως

ΟΑΕΔ: ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΗ ΑΜΕΑ
ΑΘΗΝΩΝ- ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ - Ο συνολικός αριθμός των πρωτοετών μαθητών για όλα τα τμήματα
θα είναι 120 άτομα (πλέον των ισοβαθμούντων μέχρι 20% ποσοστού). • 16 θα είναι σπουδαστές
με κώφωση (αυτοί θα καταταγούν με αύξουσα ταξινόμηση σε πίνακα Α με βάση εισοδηματικά κριτήρια) • 16 θα είναι σπουδαστές με ψυχικές ασθένειες (αυτοί θα καταταγούν με αύξουσα ταξινόμηση σε πίνακα Β με βάση εισοδηματικά κριτήρια) και • 68 θα είναι σπουδαστές με λοιπές
οργανικές παθήσεις (αυτοί θα καταταγούν με αύξουσα ταξινόμηση σε πίνακα Γ με βάση εισοδηματικά κριτήρια). • Για το σχολικό έτος 2017 – 2018 θα γίνει εισαγωγή 20 σπουδαστών στον Φάρο Τυφλών (γίνεται εισαγωγή κάθε
2ο έτος, πίνακας Δ με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια) 2. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ / ΤΜΗΜΑΤΑ - Για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης • ΠΗΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ • ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΗ – ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ • ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΤΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
• ΕΙΚΟΝΩΝ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - Για αποφοίτους λυκείου • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ (ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗ) • ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ - 3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για εισαγωγή στα ανωτέρω τμήματα καλούνται να υποβάλλουν
σχετική αίτηση σύμφωνα με τα ακόλουθα: Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα ανωτέρω προγράμματα κατάρτισης θα πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 58 ετών. Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν στη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών προκειμένου να υποβάλουν τη σχετική αίτηση (θα αναρτηθεί στο site του ΟΑΕΔ μαζί με την
πρόσκληση), προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά: • Κάρτα ανεργίας AμεA (Νέου Τύπου Ν. 2643/98 από υπηρεσία ειδικών κοινωνικών ομάδων ΕΚΟ/ΟΑΕΔ) και φωτοαντίγραφο της κάρτας. • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
(ίσο ή ανώτερο από το απαιτούμενο – υποχρεωτικής εκπαίδευσης). Οι αλλοδαποί χρειάζεται να προσκομίσουν επιπλέον για την
Ελληνική γλώσσα απολυτήριο Δημοτικού από την Ελλάδα ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας. • Δικαιολογητικά από τα οποία αποδεικνύονται το είδος και το ποσοστό αναπηρίας, ήτοι: Ιατρική γνωμάτευση με απόφαση υγειονομικής επιτροπής ΚΕΠΑ ή απόφαση
υγειονομικής επιτροπής του Ν.2643 της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του ΙΚΑ από την οποία να προκύπτει το είδος της
πάθησης και το ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%. • Αντίγραφο ατομικής φορολογικής δήλωσης (Ε1), και ατομικό εκκαθαριστικό
σημείωμα φορολογικού έτους 2017 (εισοδήματα του 2016), με φορολογητέο εισόδημα κάτω των 20.000 € ή υπεύθυνη δήλωση του
Ν.1599/86 «ότι δεν υποβλήθηκε κατά το τελευταίο φορολογικό έτος φορολογική δήλωση λόγω μη ύπαρξης αντίστοιχης υποχρέωσης». • Αντίγραφο οικογενειακής φορολογικής δήλωσης (Ε1), και οικογενειακό εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 2017
(εισοδήματα του 2016), με φορολογητέο εισόδημα κάτω των 30.000 € ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 «ότι δεν υποβλήθηκε
κατά το τελευταίο φορολογικό έτος φορολογική δήλωση λόγω μη ύπαρξης αντίστοιχης υποχρέωσης». Τα τελικά αποτελέσματα των
εισαγομένων σπουδαστών θα ανακοινωθούν το τρίτο δεκαήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου 2017.

ΣΕΛΙΔΑ 9

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Πρόσβαση και φέτος σε παραλίες της Πιερίας, τους Νέους Πόρους και την Ολυμπιακή Ακτή, θα έχουν τα άτομα με αναπηρία μέσα από το πρωτοποριακό σύστημα
πρόσβασης “Seatrack”, έπειτα από την υπογραφή των συμβάσεων διαβαθμιδικής
συνεργασίας για την εγκατάσταση του εν λόγω συστήματος ανάμεσα στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας και τους Δήμους Δίου-Ολύμπου και Κατερίνης. Οι συμβάσεις
εγκατάστασης πρόσβασης ΑμεΑ “Seatrack”, που υπογράφτηκαν μεταξύ της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας Σοφίας Μαυρίδου και του Δημάρχου Δίου-Ολύμπου Κώστα Δημόπουλου και του Αντιδημάρχου Κατερίνης Δημήτρη Ντούρου, έχουν ως στόχο την
τεχνική στήριξη των παραπάνω δήμων από την ΠΕ ( περιφέρεια ) Πιερίας προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες ανάγκες για πρόσβαση ΑμεΑ στις παραλίες της περιοχής κατά τη θερινή περίοδο.
Η ΠΕ Πιερίας έχει στην ιδιοκτησία της τη βοηθητική διάταξη “Seatrack”, ενώ οι Δήμοι Δίου-Ολύμπου και Κατερίνης διαθέτουν
προσωπικό για τις απαραίτητες εργασίες, δηλαδή την ετήσια εγκατάσταση, συντήρηση, αποσυναρμολόγηση και φύλαξή
της σε δικούς τους κλειστούς χώρους. Το σύστημα «Seatrack» είναι ενεργειακά ανεξάρτητο και κατασκευασμένο από ανθεκτικά, στο θαλάσσιο περιβάλλον υλικά, προορίζεται για να παρέχει σε κινητικά ανάπηρους ή σε άτομα τα οποία εν γένει
είναι περιορισμένης κινητικότητας τη δυνατότητα αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα, χωρίς όμως να γίνεται δυσχερής η
διέλευση των υπόλοιπων επισκεπτών – χρηστών. Είναι μια κατασκευή φιλική ως προς το περιβάλλον, που κατά τους χειμερινούς μήνες αποσυναρμολογείται, χαρακτηριστικό που σημαίνει ότι η χρήση της δεν επιφέρει αλλοιώσεις στο περιβάλλον
ούτε έχει μόνιμες επιπτώσεις σε αυτό. Εύχρηστο και ασφαλές για τον ωφελούμενο ή/και τους συνοδούς αυτού, το σύστημα
“Seatrack”, που εγκαταστάθηκε πέρυσι το καλοκαίρι στις παραλίες της Ολυμπιακής Ακτής και τους Νέους Πόρους, επιτρέπει
στα άτομα με αναπηρία να εισέλθουν από την παραλία στη θάλασσα, χωρίς να χρειάζεται η βοήθεια συνοδών.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ
Η Πρωτοβουλία ανήκει στον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολο Κατσιφάρα, βρίσκοντας θετική ανταπόκριση από τη ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. Σε συνέχεια πρωτοβουλιών που είχαν ληφθεί στο πρόσφατο αλλά και το απώτερο παρελθόν από τον Απόστολο Κατσιφάρα και αρμόδια
στελέχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο Περιφερειάρχης απέστειλε στις 22 του περασμένου Μαΐου επιστολή στον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, Χρήστο Σπίρτζη, και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, Γιώργο Δέδε, επιστολή μέσω της οποίας εισηγείται «να
υπάρξει νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα εφαρμόζεται το μέτρο της ελεύθερης διέλευσης
των αυτοκινήτων ατόμων με αναπηρία από τη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου», επισημαίνοντας ότι
«η εταιρεία ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. έχει δείξει θετική διάθεση προς αυτό το μέτρο, αρκεί να υπάρξει στήριξη από την Πολιτεία». Λαμβάνοντας κοινοποίηση της επιστολής του Περιφερειάρχη, η ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. επιβεβαίωσε εγγράφως –μέσω του Προέδρου
και Διευθύνοντος Συμβούλου της, Παναγιώτη Παπανικόλα– «τη βούληση της εταιρείας να ανταποκριθεί θετικά στο αίτημα».
«Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στέκεται αρωγός στο πλευρό των συμπολιτών μας που έχουν περισσότερο αυτή τη στιγμή
ανάγκη. Στην πολύπλευρη αυτή κρίση, πλήττονται περισσότερο οι ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, οι οποίες και χρειάζονται
στήριξη με κάθε τρόπο. Η κοινωνική πολιτική που εφαρμόζουμε έχει επίκεντρο τον άνθρωπο που θέλει και χρειάζεται την
αιρετή Περιφέρεια να σταθεί δίπλα του, όχι μόνο με λόγια, αλλά με πράξεις. Και αυτό κάνουμε» σημείωσε ο Περιφερειάρχης.

ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΑΜΕΑ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ ΒΕΡΟΙΑΣ
Μια σημαντική προσπάθεια με φιλανθρωπικό χαρακτήρα θα ξεκινήσει στις
30 Ιουλίου από τη Βέροια. Ο Γιώργος Λυπηρίδης και ο Πέτρος Παλουκίδης,
Πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α., με την αρωγή της αλυσίδας καταστημάτων αθλητικής
διατροφής Χ-TREME Stores, θα επιχειρήσουν να γυρίσουν την ηπειρωτική Ελλάδα με τα ποδήλατα τους, με σκοπό να συγκεντρώσουν χρήματα για να ενισχύσουν τους σκοπούς και τις προσπάθειες του Αθλητικού Σωματείου ΑμεΑ
ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ Βέροιας. Η πορεία τους θα ξεκινήσει στις 30 Ιουλίου από το
κατάστημα Χ-TREME Stores Βέροιας (Βενιζέλου 53), και θα περάσει διαδοχικά
από τα καταστήματα X-TREME Stores: Κοζάνης, Τρικάλών, Άρτας, Αγρινίου,
Πάτρας, Κορίνθου, Κορωπίου (κεντρικό κατάστημα), Χαλκίδας, Λαμίας, Βόλου, Λάρισας, Κατερίνης και θα καταλήξει στην
Θεσσαλονίκη! Πως μπορεί κάποιος να βοηθήσει: Με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του Α.Σ. ΑμεΑ ΕΝ ΣΩΜΑΤΙ
ΥΓΙΕΙ: - Τράπεζα Eurobank: Αριθμ. Λογαριασμού: 0026.0231.04.0200995995 (IBAN: GR4602602310000040200995995)
-Στους ειδικούς κουμπαράδες που θα στηθούν σε κάθε ένα από τα 14 καταστήματα X-TREME Stores που περιλαμβάνει η
διαδρομή! -Με απευθείας χορηγεία στους δύο αθλητές! Περισσότερες πληροφορίες: -Στη σελίδα της φιλανθρωπικής ενέργειας στο facebook: Ρόδα είναι και Γυρίζει -Στα τηλέφωνα 6936549965 (Λυπηρίδης Γιώργος) - 6976591081 (Εν Σώματι
Υγιεί) – Στα email: glipiridis@gmail.com και r4rehab@yahoo.com και στα κατά τόπους καταστήματα X-TREME STORES.

ΣΕΛΙΔΑ 10

ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ : ΈΝΑ ΦΙΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΑ ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΜΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ, ΤΗΝ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ
Μία συλλογική προσπάθεια των κατοίκων της Φολεγάνδρου, του ∆ήµου και του ∆ικτύου
Αειφόρων Νήσων (∆ΑΦΝΗ) έχει µόλις ξεκινήσει! Στόχος να χρηµατοδοτηθούν δύο αναγκαία και πολύ θετικά έργα για το νησί, τα οποία θα έχουν πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον, τον πολιτισµό και την τοπική οικονοµία. Μέσω της διαδικασίας crowdfunding
(«χρηµατοδότηση από το πλήθος» ή αλλιώς «διαδικτυακή µικροχρηµατοδότηση») η εκστρατεία στοχεύει στην αξιοποίηση και ανάδειξη του πεζοπορικού δικτύου του νησιού
καθώς και στην κατασκευή ασφαλούς πεζόδροµου που θα ενώνει το λιµάνι µε τη Χώρα
της Φολεγάνδρου. Η οργάνωση και η ανάδειξη του πεζοπορικού δικτύου θα ενισχύσει την ανάπτυξη ειδικών και ήπιων
µορφών τουρισµού, προστατεύοντας έτσι το φυσικό περιβάλλον, τις παραδόσεις και την πολιτισµική κληρονοµιά της Φολεγάνδρου. Παράλληλα, η κατασκευή του πεζόδροµου που θα ενώνει τον Καραβοστάση µε τη Χώρα θα διαµορφώσει µια
ασφαλή ζώνη µετακίνησης των πεζών δίπλα στη σηµερινή οδό, µε προδιαγραφές για την εξυπηρέτηση Ατόµων Μειωµένης
Κινητικότητας. Με τις παρεµβάσεις αυτές, κάτοικοι και επισκέπτες της Φολεγάνδρου θα έχουν τη δυνατότητα να περπατήσουν, να περιηγηθούν και να ανακαλύψουν το νησί σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Η Φολέγανδρος γίνεται σηµείο αναφοράς.
Στόχος µας τα ελληνικά νησιά να αναδείξουν και να αξιοποιήσουν την ταυτότητα, τη φυσική κληρονοµιά, την τοπική γαστρονοµία, τις παραδόσεις και τον σύγχρονο πολιτισµό τους και έτσι να δηµιουργήσουν συνθήκες βιώσιµης τοπικής ανάπτυξης και ευηµερίας. Η καµπάνια “Folegandros Routes: a step for culture & nature” αποτελεί τόσο για τη Φολέγανδρο
όσο και για τον ευρύτερο νησιωτικό χώρο, ένα καινοτόµο εγχείρηµα έρευνας και δράσης µε βασικές αρχές την ενεργό συµµετοχή των πολιτών, το σεβασµό στο φυσικό τοπίο και την ανάδειξη ειδικών µορφών τουρισµού.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΑΜΕΑ
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν στο γήπεδο Αλκαζάρ της Λάρισας υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας οι 13οι Περιφερειακοί
Αγώνες Στίβου ΑμεΑ Λάρισας, στο γήπεδο Αλκαζάρ της Λάρισας υπό την
Αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και τη
συνδιοργάνωση του Σύλλογου Γονέων & Κηδεμόνων Μαθητών Ειδικών
Σχολείων Ιδρυμάτων – Θεραπευτηρίων & Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ).
Στους αγώνες στίβου ΑμεΑ συμμετείχαν όλοι οι αθλητές του Νομού σε όλα
τα αθλήματα του στίβου. Σκοπός της αθλητικής εκδήλωσης ήταν να μεταδοθεί το μήνυμα ότι και οι αθλητές με αναπηρίες έχουν τις ίδιες ευκαιρίες
και τα ίδια δικαιώματα με όλους τους αθλητές, στις αθλητικές εκδηλώσεις
όλης της χώρας. Ιδιαίτερη σημασία έχει η ευαισθητοποίηση και η στήριξη των νέων και η γνώση του πως μπορεί
κανείς να βοηθήσει και να ενθαρρύνει τους συνανθρώπους του. Στους αγώνες παραβρέθηκε ο αντιπεριφερειάρχης
κ. Αθανάσιος Παιδής εκπροσωπώντας τον περιφερειάρχη κ. Κώστα Αγοραστό , ο οποίος σε σύντομο χαιρετισμό
ανέφερε . «Ζούμε σε μια χώρα όπου τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειες τους αισθάνονται πιο έντονα την αναπηρία λόγω των πολλών εμποδίων που συναντούν, όταν προσπαθούν να βγουν από το σπίτι τους . Ο ρόλος μας
σαν Περιφέρεια είναι καθοριστικός στον βαθμό που μας αναλογεί στην αντιμετώπιση αυτών των εμποδίων. Σαν
Περιφέρεια στηρίζουμε την διαφορετικότητα και σε συνεργασία με άλλους φορείς όλοι μαζί ενωμένοι προσπαθούμε
να βοηθάμε και να δίνουμε με επίκεντρο πάντα τον άνθρωπο», τόνισε μεταξύ άλλων ο αντιπεριφερειάρχης.

ΠΡΩΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ - ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΜΕ ΠΛΩΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ
H Κέρκυρα, ύστερα από τρία χρόνια προσπαθειών και πρωτοβουλιών, κατάφερε να έχει σε γνωστές πολυσύχναστες παραλίες, εννέα
πλωτά αναπηρικά αμαξίδια που δίνουν τη χαρά και την ικανοποίηση
σε όλους να έχουν εύκολη πρόσβαση στη θάλασσα. Οι παραλίες που
φιλοξενούν τα πλωτά αμαξίδια και έχουν κερδίσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον, καθώς δίνουν την ευκαιρία σε τουρίστες με κινητικά προβλήματα από όλο τον κόσμο να έρχονται και να χαίρονται τις διακοπές
τους, βρίσκονται στη Μέση Κέρκυρα, στη Δασιά, τα Γουβιά, τις Αλυκές
Ποταμού, τη Νότια Κέρκυρα, τη Μπούκα Λευκίμμης, τον Άγιο Γεώργιο
Αργυράδων και τα Μωραΐτικα, στη Βόρεια Κέρκυρα στο Σιδάρι, τον
Αγ. Γεώργιο Πάγων και την Αρίλλα, ενώ στην προσπάθεια διευκόλυνσης των ΑΜΕΑ, έχουν τοποθετηθεί αντίστοιχα
ράμπες άμεσης πρόσβασης στο νερό, στις εγκαταστάσεις Ν.Α.Ο.Κ., στη Δασιά, στα Γουβιά, στον Ύψο, στον Αγ. Ιωάννη
Περιστερών, στην Παλαιοκαστρίτσα, και το seatrack στις Μπενίτσες. Στα άμεσα σχέδια του δήμου είναι να γίνει η Κέρκυρα, ο πρώτος προορισμός στη Μεσόγειο σε ό,τι αφορά σε παραλίες προσβάσιμες σε ΑΜΕΑ.
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ΘΥΜΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ - ΣΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΩΝ 80 ΕΥΡΩ
Μετά τις διαδοχικές περικοπές οι επικουρικές συντάξεις τείνουν να μετατραπούν σε
«χαρτζιλίκι» μετά το «κύμα» περικοπών από το 2011 και μετά καθώς φτάνουν στο σημείο
να κινούνται πλέον στα ακόμα και στα 80 ευρώ. Την ίδια ώρα από τον Ιανουάριο του
2015 δεν έχει εκδοθεί καμία νέα επικουρική σύνταξη καθώς ο μαθηματικός τύπος για
τον υπολογισμό τους αγνοείται. Ειδικότερα για τους ασφαλισμένους από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά, βάσει του λογαριασμού της νοητής κεφαλαιοποίησης και προκειμένου να πάρουν επικουρική σύνταξη από 1/1/2015, θα έπρεπε εδώ και μήνες να έχει
εκδοθεί απόφαση του υπουργείου Εργασίας, έπειτα από γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, σύμφωνα με την οποία θα καθορίζονται οι τεχνικές παράμετροι αλλά τέτοια απόφαση μέχρι σήμερα δεν
έχει υπάρξει. Οι επικουρικές συντάξεις έχουν πέσει «θύματα» τόσο δραματικών περικοπών από το 2011 όσο και κρατήσεων. Συγκεκριμένα τον Ιούλιο του 2015 επιβλήθηκε εισφορά υπέρ της υγειονομικής περίθαλψης ύψους 6% σε όλες
τις επικουρικές συντάξεις. Ακολούθησε τον Ιούνιο του 2016 η μεσοσταθμική περικοπή 11% σε 250.000 επικουρικές
συντάξεις που αθροιζόμενες με τις κύριες ξεπερνούν τα 1.300 ευρώ το μήνα. Ακολουθεί, δε, το 2019 η νέα μείωση έως
18% μέσω της μείωσης της προσωπικής διαφοράς σε επιπλέον 200.000 επικουρικές συντάξεις. Πηγή: pronews.gr

BΑΡΙΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ 1.000 ΕΩΣ 5.000 ΕΥΡΩ,
ΑΝΤΙ ΛΟΥΚΕΤΟΥ, ΓΙΑ ΔΕΚΑΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
Γιατροί, οδοντίατροι, φυσιοθεραπευτές, δικηγόροι, ιδιοκτήτες ιδιωτικών νοσηλευτηρίων και οίκων ευγηρίας, ιδιοκτήτες ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων και
φροντιστηρίων, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων ενοικίασης οχημάτων, λογιστές, ξενοδόχοι και λοιποί επιχειρηματίες που εκμεταλλεύονται τουριστικά καταλύματα,
καθώς και όσοι επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες ασκούν τις δραστηριότητές τους εκτός των επαγγελματικών τους εγκαταστάσεων, εφόσον κατά τη διάρκεια επιτόπιων φορολογικών ελέγχων διαπιστώνεται ότι δεν έχουν εκδώσει ή έχουν εκδώσει ανακριβώς πάνω από 10 αποδείξεις λιανικών συναλλαγών ή
άλλα παραστατικά πώλησης ή ότι η συνολική αξία συναλλαγών που αποκρύφτηκε εξαιτίας της μη έκδοσης ή της ανακριβούς έκδοσης των παραστατικών υπερβαίνει τα 500 ευρώ, θα επιβαρύνονται με ειδικές χρηματικές ποινές από 1.000 έως
2.500 ευρώ. Εφόσον κατά τη διάρκεια νέων επιτόπιων ελέγχων στους ίδιους επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες
διαπιστώνεται υποτροπή, τα πρόστιμα θα εκτοξεύονται στα επίπεδα των 2.500 έως 5.000 ευρώ. Τα πρόστιμα αυτά θα
επιβάλλονται στις συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρηματιών και ελευθέρων επαγγελματιών αντί του μέτρου της αναστολής
λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων για 48 ώρες, το οποίο προβλέπεται να καταλογίζεται σε όλες τις άλλες
περιπτώσεις επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που εντοπίζονται να διαπράττουν τις παραπάνω παραβάσεις.

ΣΤΟ «ΚΟΚΚΙΝΟ» 51 ΔΗΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ
Στη δημοσιότητα έδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Σωκράτης
Φάμελλος, μέσω επιστολής του στην ΚΕΔΕ, τους 51 δήμους που δεν ήταν συνεπείς
στην κατάθεση υποβολής των σχεδίων οικισμών και των οικιστικών πυκνώσεων.
Όπως σημειώνει το υπουργείο μόλις 4 στους 10 ΟΤΑ μερίμνησαν να καταθέσουν
εντός χρονικών πλαισίων τα όρια και αυτό είχε ως αποτέλεσμα μέχρι πρότινος οι
πολίτες να αναλαμβάνουν δράση προκειμένου να διασφαλίσουν τις περιουσίες
τους. Σύμφωνα με έρευνα του Ελεύθερου Τύπου, διαπιστώθηκε πως οι δήμοι αποδίδουν τις καθυστερήσεις τους τόσο στην υποστελέχωση προσωπικού όσο και στην
κακή συνεννόηση με το υπουργείο. Ειδικότερα, στην επιστολή του ο κ. Φάμελλος
επισημαίνει ότι παρότι έληξε χθες η χρονική παράταση που είχε δοθεί με τον νόμο 4467/17 (σ.σ.: δόθηκε καινούργια
έως τις 27 Ιουλίου), διαπιστώνεται ότι το 42,5% των δήμων που τους αφορά το θέμα δεν έχουν προβεί στις απαραίτητες νομοθετημένες, εδώ και έναν χρόνο, υποχρεώσεις τους για το έργο των δασικών χαρτών. Με βάση λοιπόν την
ανάλυση που έκανε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διαπίστωσε ότι μέχρι την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017
το 57,5% των δήμων με ανάρτηση δασικού χάρτη (69 δήμοι) είχε ολοκληρώσει την ανάρτηση των σχεδίων οικισμών
και των οικιστικών πυκνώσεων, όπως προβλέπεται από τον Μάιο του 2016, μετά την ψήφιση του νόμου 4389/2016.
Οι υπόλοιποι 51 δήμοι δεν είχαν προβεί στις ενέργειες που απαιτούνται και οι οποίες διασφαλίζουν την κατοικία των
δημοτών τους σε περιοχές εντός σχεδίου και σε περιοχές οικιστικών πυκνώσεων. Από πλευράς του, ο πρόεδρος της
ΚΕΔΕ Γιώργος Πατούλης απαντά στον «Ε.Τ.» πως η καθυστέρηση οφείλεται στην έλλειψη προσωπικού και στην άρνηση της κυβέρνησης να ανοίξει θέσεις εργασίας σε ένα έργο τόσο σημαντικό για τη χώρα. Ωστόσο, επεσήμανε πως
μέχρι τις 27 Ιουλίου θα έχουν καταθέσει και οι υπόλοιποι δήμοι τις οικιστικές πυκνώσεις.
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Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Στοχευμένες νομοθετικές παρεμβάσεις μέσα στο καλοκαίρι για την καταπολέμηση της
παραβατικότητας στην αγορά εργασίας, προαναγγέλλει η υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου, σε συνέντευξή της στην εφημερίδα «DOCUMENTO» με τον τίτλο: "Λουκέτο σε τράπεζες που παραβιάζουν την εργατική
νομοθεσία". Αυτές αφορούν, ειδικότερα, τον αποκλεισμό επιχειρήσεων από κρατικά ή κοινοτικά κονδύλια σε περίπτωση σοβαρών παραβιάσεων της εργατικής νομοθεσίας, ενώ παράλληλα καθιερώνεται ένα πολύ αυστηρό ποινολόγιο (pointsystem), που θα οδηγεί ακόμη
και ολιγοήμερη αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων, στην περίπτωση που οι εργοδότες συλληφθούν να παραβιάζουν συστηματικά τους νόμους. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στο ζήτημα της κατάχρησης του θεσμού των εργολαβιών, ειδικά στον τραπεζικό
τομέα, τονίζοντας ότι αποτελεί ένα ''εύκολο'' τρόπο να παρακαμφθεί σχεδόν το σύνολο της εργατικής νομοθεσίας. Στο πεδίο
της καθημερινότητας, η Έφη Αχτσιόγλου προαναγγέλλει την έναρξη λειτουργίας την επόμενη εβδομάδα, στο κέντρο της Αθήνας,
ενός Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών για τα θέματα του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Επισημαίνει, επίσης, ότι διαρκώς εμπλουτίζονται οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΕΦΚΑ), για την καλύτερη εξυπηρέτηση ασφαλισμένων και συνταξιούχων. Η υπουργός σημειώνει ότι η δημιουργία του ΕΦΚΑ
αποτελεί μία μεγάλη μεταρρύθμιση που σε άλλες χώρες απαιτήθηκαν πολλά χρόνια για να ολοκληρωθεί, για να συμπληρώσει
ότι, παρά τα προβλήματα, η λειτουργία του ομαλοποιείται, κάτι που αντανακλάται και στην θετική πορεία των εσόδων του. Επιπλέον, η κυρία Αχτσιόγλου τονίζει ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα εκδοθεί Υπουργική Απόφαση για τη ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών που είχαν σωρευθεί έως τις 31.12.2016, με τη δυνατότητα θέσπισης έως 120 δόσεων και χορήγηση
ασφαλιστικής ενημερότητας. Η υπουργός Εργασίας αναγνωρίζει ότι η ανεργία αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα.
Επισημαίνει ότι η δυναμική των τελευταίων μηνών είναι θετική με τον δείκτη ανεργίας στο 22,5%, το χαμηλότερο ποσοστό από
το 2012, και τη δημιουργία 200 χιλιάδων, και πλέον, νέων θέσεων εργασίας το πρώτο πεντάμηνο του 2017, χωρίς ωστόσο
αυτό να αποτελεί λόγο εφησυχασμού. Η κυρία Αχτσιόγλου, μεταξύ άλλων, τονίζει τη σημασία όσων αποτυπώθηκαν στην πρόσφατη απόφαση του Eurogroup, και ιδίως τη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους, τη μείωση των χρηματοδοτικών
αναγκών της χώρας, τον προσδιορισμό της δημοσιονομικής πορείας σε μακροπρόθεσμο επίπεδο και φυσικά την εκταμίευση
της δόσης, μεγάλο μέρος της οποίας θα κατευθυνθεί στην πραγματική οικονομία. πηγή http://www.amna.gr/

ΣΤΑ «ΜΑΧΑΙΡΙΑ» ΕΛΤΑ ΚΑΙ ΔΕΗ - ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ
ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΡΕΥΜΑ
Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία έχουν προχωρήσει σε παρακράτηση των
χρημάτων από την είσπραξη των λογαριασμών ρεύματος, με τη διογκούμενη οφειλή
να ανέρχεται στα 19,5 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ο λόγος της παρακράτησης των χρημάτων, ωστόσο εκτιμάται ότι συνδέεται με την ανάγκη της εταιρείας να καλύψει λειτουργικά έξοδα, όπως η μισθοδοσία.
Με επιστολή του στη διοίκηση των ΕΛΤΑ, ο πρόεδρος της ΔΕΗ κύριος Παναγιωτάκης προειδοποιεί: «Λόγω της συνεχιζόμενης και κυλιόμενης καθυστέρησης καταβολής των εισπραχθέντων, σταδιακά η οφειλή διογκώνεται, με αποτέλεσμα σήμερα να ανέρχεται στο ποσό των περίπου 19,5 εκατ. ευρώ (αφορά στη μη απόδοση εισπράξεων μετά τις
20/04/2017). Συνακόλουθη συνέπεια είναι να εμφανίζονται με καθυστερούμενες οφειλές πελάτες μας, να χάνουν την
έκπτωση συνέπειας του 15%, να υπάρχει κίνδυνος διακοπής λόγω οφειλής και εντέλει να θίγεται η εικόνα της Επιχείρησης (ΔΕΗ)». Από τη συνεργασία το 2015 στον «πόλεμο» το 2017 - Και όλα αυτά δύο χρόνια μετά τις δηλώσεις του
προέδρου της ΔΕΗ κυρίου Παναγιωτάκη, που καλωσόριζε δημοσίως την είσοδο των ΕΛΤΑ στην αγορά ρεύματος και
μετέφερε σε αξιωματούχους στις Βρυξέλλες ότι μόνο με αξιόπιστους επενδυτές όπως τα Ελληνικά Ταχυδρομεία μπορεί
να ανοίξει με ορθό και ελεγχόμενο τρόπο η αγορά της εμπορίας ρεύματος. Ήταν φθινόπωρο του 2015 όταν ο κύριος
Παναγιωτάκης τόνιζε ότι «η ΔΕΗ αντιμετωπίζει θετικά την εμπλοκή Οργανισμών όπως τα ΕΛΤΑ στην εμπορία γιατί πιστεύει ότι τα ΕΛΤΑ με τα 1500 καταστήματα σε όλη τη χώρα θα απευθυνθούν σε όλες τις κατηγορίες πελατών με λογικό
κέρδος και όχι με κερδοσκοπικές διαθέσεις». Μάλιστα υπήρχαν και συζητήσεις μεταξύ ΔΕΗ και ΕΛΤΑ για την παροχή
τεχνικών συμβουλών και συνεργασία των δύο εταιρειών του δημοσίου. Σήμερα, τα σχέδια συνεργασίας φαίνεται να
καταρρέουν και να ξεσπά ένα πρωτόγνωρα πολεμικό κλίμα μεταξύ δύο κρατικού ενδιαφέροντος φορέων, ενώ δεν αποκλείεται και η παρέμβαση της Δικαιοσύνης. Ειδικότερα, με επιστολή του στις 5 Μαΐου 2017 προς τον διευθύνοντα σύμβουλο των Ελληνικών Ταχυδρομείων Γιάννη Ζαρολιάγκη, ο πρόεδρος της ΔΕΗ Μανώλης Παναγιωτάκης μιλά για την
καθυστερημένη απόδοση οφειλομένων ποσών από την είσπραξη των λογαριασμών ρεύματος και αναφέρει επίσης
ότι «προκαλεί πολύ δυσάρεστη εντύπωση η μη ανταπόκρισή σας στις συνεχείς οχλήσεις μας και στην από 7 Απριλίου
2017 εξώδικη πρόσκληση αναφορικά με την οριστική τακτοποίηση της απόδοσης των εισπραχθέντων λογαριασμών
ρεύματος πελατών της ΔΕΗ μέσω του δικτύου καταστημάτων σας». Η επιστολή του κ. Παναγιωτάκη καταλήγει: «Η
παρούσα αποτελεί ύστατη προσπάθεια συνεννόησής μας για το θέμα. Εάν δεν συμμορφωθείτε θα λάβουμε όλα τα
απαραίτητα μέτρα που είμαστε υποχρεωμένοι από τον Νόμο, προκειμένου να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα της
ΔΕΗ και των πελατών της, όπως έκδοση Διαταγής Πληρωμής, καθώς και άλλα ένδικα μέσα». Πηγή: pronews.gr
Συν. από σελ. 1…
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Το Πρόβλημα Ναρκωτικά και το Ποιμαντικό Έργο της Εκκλησίας
Παναγιώτης Μακρής

Απόφοιτος του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Η κατάχρηση των ναρκωτικών αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα και το οποίο έχει άμεση σχέση
με το άτομο, τη κοινωνία και γενικότερα τη πολιτεία. Πολλοί άνθρωποι, ειδικότερα οι νέοι, με τη χρήση των ναρκωτικών
καταστρέφουν τον ίδιο τους τον εαυτό και παράλληλα βλάπτουν και τους υπόλοιπους. Η υγεία και η τάξη της κοινωνίας
απειλούνται από τη μάστιγα των ναρκωτικών τα οποία υποσκάπτουν τα θεμέλιά τους. Κάνοντας όμως μια σύντομη
ιστορική αναδρομή θα διαπιστώσουμε ότι η πρώτη επαφή του ανθρώπου με τα ναρκωτικά έγινε εντελώς συμπτωματικά. Χρησιμοποιώντας ο άνθρωπος τα φυτά για τη διατροφή του ανακάλυψε ότι κάποια από αυτά επηρέαζαν τη
διάθεση και τη συμπεριφορά του. Έπαιζαν σημαντικό ρόλο στην
αίσθηση του πόνου, της πείνας ή της δίψας, του κρύου ή της ζέστης και εκτός όλων αυτών προκαλούσαν ευδιαθεσία ή δημιουργούσαν κατάθλιψη. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος προέβει στη
κατασκευή αλοιφών, ποτών και αφεψημάτων. Παρόλα αυτά όμως
διαγνώστηκε ότι η συνεχής χρήση τους οδηγούσε σε εξάρτηση.
Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος πίστεψε ότι είχαν «θαυματουργές» ιδιότητες και όπως ήταν φυσικό συνέδεσε με τη χρήση τους με ιερά
πρόσωπα όπως αρχηγούς, μάγους ή ιέρειας της φυλής. Είναι επίσης αξιοσημείωτο το ότι οι ουσίες αυτές κάνουν την εμφάνισή τους
και στην Αγία Γραφή. Στο βιβλίο της Γενέσεως στο τριακοστό κεφάλαιο έχουμε την αναφορά σε επώνυμο ναρκωτικό,
με την ονομασία «μανδραγόρας», το οποίο είχε ισχυρή ναρκωτική δύναμη. Στην Καινή Διαθήκη, επίσης και συγκεκριμένα στη σταύρωση του Ιησού, υπάρχει αναφορά για τη χρήση ναρκωτικής ουσίας. Οι Ευαγγελιστές αναφέρουν ότι
προσφέρεται σ’ Αυτόν «οίνος μετά χολής μεμειγμένος». Το νόημα των Ευαγγελιστών είναι ότι ο «οίνος» ήταν «μεμειγμένος» με κάποιου είδους φάρμακο το οποίο σύμφωνα με την Ιουδαϊκή παράδοση έδιναν σε όσους καταδικάζονταν
σε θάνατο, για να περιορίσει την αγωνία και τον πόνο τους. Η παραγωγή και το εμπόριο των ναρκωτικών έχει
άμεση σχέση με κολοσσιαίες και κερδοσκοπικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε παγκόσμια επίπεδα
και χαρακτηρίζονται ως πολυμήχανες αφού όταν κάποια κυβέρνηση κατορθώσει να απειλήσει το έργο τους, μεταφέρουν
το επιτελείο τους αλλού. Τα ναρκωτικά αποτελούν καρκίνωμα της σύγχρονης κοινωνίας και ο αγώνας ενάντια σ’ αυτά
έχει δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος αφορά σε ό,τι έχει σχέση με τη παραγωγή και τη διακίνησή τους, ενώ το δεύτερο με
τη χρήση τους. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος είναι απαραίτητη μια διεθνής συνεργασία. Αρκετές χώρες
ξοδεύουν υπερβολικά ποσά στη δημιουργία προγραμμάτων τα οποία θα έχουν ως στόχο την αντιμετώπιση και τη θεραπεία από τα ναρκωτικά. Έρευνες έδειξαν ότι η θεραπεία των εξαρτημένων αυτών ατόμων αποτελεί ένα από τα δυσκολότερα κοινωνικοψυχολογικά προβλήματα της περιόδου που διανύουμε. Η δυσκολία αυτή έγκειται στις
καταστροφικές επιπτώσεις που έχει η χρήση των ναρκωτικών στον άνθρωπο. Τα ναρκωτικά υποδουλώνουν την ανθρώπινη βούληση και αμβλύνουν λογικές και διανοητικές διεργασίες. Το να πετύχει όμως αυτή η προσπάθεια που έχει
σαν στόχο της την καταπολέμηση της χρήσης των ναρκωτικών δεν εξαρτάται μόνο από τα χρήματα τα οποία δαπανούνται αλλά και από τους κοινωνικο-πολιτισμικούς τρόπους και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται. Το πρόβλημα
των ναρκωτικών ξεκινάει πρωταρχικά από τον αλλοκεντρισμό. Συχνά θα συναντήσουμε νέους ανθρώπους οι οποίοι
βιώνουν στη καθημερινότητά τους την απομόνωση, τη κατάθλιψη και το άγχος. Ανθρώπους που δεν βρίσκουν κανένα
νόημα στη ζωή τους και η ελπίδα τους για πίστη έχει εξαφανισθεί. Η ζωή για αυτούς χαρακτηρίζεται ως φυλακή μέσα
από την οποία προσπαθούν να αποδράσουν με οποιοδήποτε τρόπο. Όσον αφορά το ρόλο που έχει η εκκλησία
ως αρωγός στο πρόβλημα που έχει η κοινωνία με τα ναρκωτικά παρόλο
που δεν σχετίζεται με αυτόν τον κόσμο, έχει ως αποστολή να οδηγήσει
τον άνθρωπο στη σωτηρία. Σε προηγούμενους καιρούς η διδασκαλία της
εκκλησίας επηρέαζε σε μεγάλα επίπεδα τόσο τη κοινωνική ζωή, όσο
έδινε στους νέους τα θεμέλια για να αναπτύξουν και τη πνευματική τους.
Έτσι μπορούσαν να βρουν τις λύσεις για τα προβλήματα της καθημερινότητας. Η εκκλησία λοιπόν μεριμνά και συνεργάζεται με όλους τους κοινωνικούς και μη φορείς οι οποίοι προσπαθούν να εξαλείψουν το
πρόβλημα των ναρκωτικών. Έτσι λοιπόν μέσα από αυτήν την εργασία
θα διαπιστώσουμε τη προσπάθεια που καταβάλει τόσο η εκκλησία όσο
και η κοινωνία για να αντιμετωπίσουν το θέμα των ναρκωτικών αλλά και
ποιες αρχές και κατευθύνσεις πρέπει να έχει ο ποιμένας κατά την άσκηση
της ποιμαντικής φροντίδας απέναντι στους ναρκομανείς.
ΣΕΛΙΔΑ 14

Γράφει η Έλενα Τσεβά

ΕΩΣ ΚΑΙ 600 ΧΡΟΝΙΑ «ΖΕΙ» ΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ
Σε όλους μας έχει τύχει σε κάποια καλοκαιρινή βουτιά να βρούμε μπερδεμένη στα βράχια
μια πετονιά. Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι ότι η πετονιά θα βρίσκεται εκεί –ή γενικά στο οικοσύστημα– για ακόμα... 600 χρόνια, μέχρις ότου αποσυνδεθεί. Αντίστοιχα, ένα μπουκάλι
χρειάζεται 500 χρόνια για να διαλυθεί, ένας αναπτήρας 100, μια πλαστική σακούλα 55, ένα
αποτσίγαρο έως 5 χρόνια. Τα ενδιαφέροντα στοιχεία φέρνει στο φως η Greenpeace, στο
πλαίσιο εκστρατείας για τον περιορισμό των πλαστικών που καταλήγουν στις θάλασσές μας. Η οργάνωση προχωρεί στη
συγκέντρωση υπογραφών ώστε ο αναπλ. υπουργός Περιβάλλοντος να τηρήσει μια δυναμική στάση κατά την επικείμενη
διαμόρφωση του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για την κυκλική οικονομία. Και παράλληλα ενημερώνει τους πολίτες για
τις συνέπειες στο οικοσύστημα και στην υγεία μας από την απόρριψη πλαστικών στη θάλασσα. «Τα πλαστικά αντικείμενα
μιας χρήσης, αν και χρησιμοποιούνται για ελάχιστα λεπτά, παραμένουν στο περιβάλλον επί δεκαετίες, ακόμη και εκατοντάδες ή και χιλιάδες χρόνια. Ο τρόπος με τον οποίον αξιοποιούμε αυτόν τον πολύτιμο πόρο αποτελεί μια τεράστια πληγή
τόσο για την οικονομία μας, όσο και για το φυσικό μας περιβάλλον. Απαιτείται μια ριζική αναθεώρηση των καταναλωτικών
μας συνηθειών, αλλά και των πολιτικών αποφάσεων που χρειάζονται για τη δημιουργία μιας οικονομίας όπου η αξία των
προϊόντων και των υλικών θα διατηρείται εντός της οικονομίας για όσο το δυνατόν περισσότερο», αναφέρει ο Αλκης Καφετζής, υπεύθυνος της εκστρατείας για το θαλάσσιο περιβάλλον στο ελληνικό γραφείο της Greenpeace. Σύμφωνα με την
οργάνωση, στη Μεσόγειο επιπλέουν 1.455 τόνοι πλαστικού, ενώ πλαστικά σκουπίδια έχουν εντοπιστεί σε όλα τα μήκη και
τα πλάτη του βυθού της, από την επιφάνεια της θάλασσας μέχρι τα μεγαλύτερα βάθη της και σε όλο το μήκος της ακτογραμμής της. Στην Ελλάδα από τους 180.000 έως 300.000 τόνους πλαστικής συσκευασίας που παράγονται ετησίως (το
σύνολο της ετήσιας ζήτησης σε πλαστικό υπολογίζεται κοντά στους 500.000 τόνους), μόλις ένα μικρό ποσοστό από αυτήν
την ποσότητα ανακυκλώνεται εξαιτίας της ανεπάρκειας του συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων και της απουσίας ενός
θεσμικού πλαισίου που αποθαρρύνει την παραγωγή και ζήτηση πλαστικού μίας χρήσης. ΠΗΓΗ: kathimerini.gr

Εικόνα εγκατάλειψης αποπνέει το Πεδίον του Άρεως
Σκουπίδια διαφόρων ειδών, τοξικομανείς και άστεγοι αποτρέπουν τους κατοίκους του κέντρου να περνούν από αυτό το σημείο. Θυμίζει σε μεγάλο βαθμό την
εγκατάλειψη που αντικρίσαμε σε παλαιότερη επίσκεψή μας στο Πάρκο Τρίτση.
Χώροι πρασίνου που κάποτε αποτελούσαν στολίδι της περιοχής σήμερα έχουν
μετατραπεί σε μικρούς σκουπιδότοπους όπου άτομα εξαρτημένα από ουσίες επιλέγουν να περνούν εκεί τις ώρες τους κρυμμένοι μέσα στα δρομάκια. Η Περιφέρεια Αττικής εξήγγειλε ένα σύνολο δράσεων που υπόσχονται να αλλάξουν αυτή την εικόνα, στοχεύοντας στην
αναβάθμιση της περιοχής. Η επαναφορά του αισθήματος της ασφάλειας στους κατοίκους, η αποκομιδή των σκουπιδιών,
η ενίσχυση των χώρων πρασίνου και η ουσιαστική στήριξη των τοξικομανών, αποτελούν τις βασικές προκλήσεις που
υπόσχεται να αντιμετωπίσει η Περιφέρεια. Η φύλαξη της περιοχής και η επαρκής ηλεκτροδότηση κυρίως αργά το βράδυ
θα διώξει τον φόβο από τους περαστικούς, ο καθαρισμός της περιοχής από σκουπίδια και όχι μόνο, η δενδροφύτευση
και η περιποίηση των φυτών και των δέντρων που υπάρχουν καθώς επίσης και η παροχή στήριξης και συμβουλευτικής
από κοινωνιολόγους και ψυχολόγους θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ώστε η περιοχή να αποκτήσει ξανά ζωντάνια.
Μάλιστα, μια σειρά πολιτιστικών δρώμενων έχει ήδη προγραμματιστεί για το φθινόπωρο ευελπιστώντας πως θα κεντρίσει
το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων και θα προσφέρει μια καλύτερη ποιότητα ζωής που έχουμε όλοι ανάγκη.
SOS: Η κλιματική αλλαγή μπορεί να κάνει τις πόλεις έως 8 βαθμούς Κελσίου πιο ζεστές έως το 2100
Μερικές από τις πόλεις της Γης μπορεί έως το τέλος του 21ου αιώνα να έλθουν αντιμέτωπες με θερμοκρασίες
έως οκτώ βαθμούς Κελσίου υψηλότερες σε σχέση με τις σημερινές, εξαιτίας του συνδυασμού των αυξημένων εκπομπών «αερίων του θερμοκηπίου» και του φαινόμένου της «αστικής θερμίδας νησίδας», καθώς το τσιμέντο και
η άσφαλτος επιδεινώνουν την επίπτωση της κλιματικής αλλαγής. Αυτή είναι η ανησυχητική εκτίμηση μιας νέας ολλανδο-βρετανικής μελέτης, με επικεφαλής τον δρα Φρανσίσκο Εστράδα του Ινστιτούτου Περιβαλλοντικών Μελετών
του Πανεπιστημίου VU του 'Αμστερνταμ, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό για θέματα κλιματικής αλλαγής "Nature Climate Change". Σύμφωνα με τη μελέτη που ανέλυσε στοιχεία για τις 1.692 μεγαλύτερες πόλεις κατά την περίοδο 1950-2015, οι πόλεις καλύπτουν περίπου το 1% της επιφάνειας του πλανήτη, αλλά φιλοξενούν πάνω από
τον μισό παγκόσμιο πληθυσμό, παράγουν το 80% του παγκόσμιου ΑΕΠ και καταναλώνουν το 78% της ενέργειας
παγκοσμίως, ενώ παράγουν πάνω από το 60% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Μεταξύ 1950-2015 το 27%
των πόλεων της Γης και το 65% του παγκόσμιου αστικού πληθυσμού βίωσαν θερμοκρασίες πάνω από την μέση
παγκόσμια άνοδο της θερμοκρασίας στη διάρκεια αυτής της περιόδου (περίπου 0,6 βαθμοί Κελσίου). Οι ερευνητές
προειδοποιούν ότι η άνοδος της θερμοκρασίας ορισμένων πόλεων θα έχει επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων
τους, στα οικονομικά τους και σε ζωτικούς φυσικούς πόρους τους όπως το νερό. Η «αστική θερμική νησίδα» εκτιμάται ότι μπορεί τουλάχιστον να διπλασιάσει το κόστος της κλιματικής αλλαγής για πολλές πόλεις.
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ήταν από τις λίγες φορές που η αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου
Μελίνα Μερκούρη στο Δήμο Φυλής γέμισε ασφυκτικά.. Ο κόσμος ήταν
όρθιος αφού οι καρέκλες πριν καν αρχίσει η παρουσίαση του βιβλίου
(Μαζί να Ταξιδέψουμε του Ν. Χατζητρακόσια) ήταν γεμάτες. Ήταν όλοι
παρόντες: δημοτικοί σύμβουλοι, περιφέρεια, σύλλογοι, γνωστοί και φίλοι
χαμογελαστοί και ευδιάθετοι αφού δεν υπήρχαν πολιτικές αντιπαλότητες
και όλοι ήταν φίλοι. Η παρουσίαση του βιβλίου έγινε αφορμή να γνωρίσουμε όλοι περισσότερο τον άνθρωπο Νίκο Χατζητρακόσια και όχι μόνο
τον ποιητή της αγάπης και του έρωτα. Ο Νίκος ήταν τόσο πολύ συγκινημένος αλλά και τόσο πολύ αληθινός που έβλεπες την μορφή του να λάμπει και να μεταδίδει την αισιοδοξία, την χαρά, το
χαμόγελο αλλά και την αγάπη του σε όλους.
Τόσα πολλά και αληθινά χειροκροτήματα χωρίς
πολιτικές σκοπιμότητες έχουν να ακουστούν χρόνια στην περιοχή μας και ιδιαίτερα στην αίθουσα
Μελίνα Μερκούρη του δημοτικού συμβουλίου.
Εμείς μαζί με τις δικές μας ευχές θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον φίλο μας Νίκο για την συμμεΤο τιμώμενο πρόσωπο της εκδήλωσης
τοχή του στο καινούριο ανθολόγιο του Κ.Ε.Α. με Νίκος Χατζητρακόσιας με τον Δήμαρχο
Στην παρουσίαση παρευρέθηκε και ο
έξι ποιήματα που φέρουν την υπογραφή του και
Φυλής Χρήστο Παππού
Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής
μιλούν για την αγάπη που όλοι έχουμε ανάγκη και λείπει απ' τον κόσμο μας σήμερα.
Γιάννης Βασιλείου
Καλοτάξιδο το βιβλίο σου, τα όνειρά σου και καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις στην ζωή σου γιατί το αξίζεις. Γ. Ρεθυμιωτάκης

ΈΡΧΕΤΑΙ “ΘΕΡΜΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ” ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ –ΤΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ
Συν. από σελ. 1…Το “μέτωπο”, σύμφωνα με όσα προβλέπει το νέο Μνημόνιο, θα ξεδιπλωθεί σε δύο φάσεις: -Η πρώτη φάση αφορά τη θέσπιση
αλλαγών στα κοινωνικά επιδόματα (αναπηρικά, οικογενειακά, μεταφορικά,
στεγαστικά, εκπαιδευτικά) μέχρι τον ερχόμενο Νοέμβριο. -Η δεύτερη φάση
του “μετώπου” αφορά την έναρξη υλοποίησης των παρεμβάσεων αυτών
στο διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου-Ιουνίου 2018, δηλαδή τουλάχιστον έξι
μήνες πριν ξεκινήσουν το 2019 οι περικοπές στις συντάξεις και εφαρμοστούν τα κοινωνικά “αντί-μετρα” (εφόσον, φυσικά, επιτευχθεί το 2018 ο
στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% του ΑΕΠ). Στο επίκεντρο
τα αναπηρικά επιδόματα - Αν και οι μεταρρυθμίσεις αυτές –σύμφωνα με
όσα αναφέρονται τουλάχιστον στο Μνημόνιο- δεν συνδέονται ρητά με κάποιο δημοσιονομικό στόχο (αν και φυσικά, υποτάσσονται αντικειμενικά στο γενικότερο στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος τα επόμενα χρόνια), κύκλοι του Υπ. Εργασίας αναφέρουν πως το ΔΝΤ δεν έχει πάψει να θεωρεί αναγκαίες
την περικοπή 23% της κρατικής δαπάνης για τα αναπηρικά επιδόματα (δηλαδή μείωση από τα 860 εκατ.ευρώ στα
660 εκατ. ευρώ). Κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει δεκτό από το Υπουργείο Εργασίας. Αντ΄ αυτού εξετάζεται, σε πρωτόλυο,
ακόμα επίπεδο από ελληνικής πλευράς, στο πλαίσιο του Μνημονίου, σχέδιο αναδιοργάνωσης του τρόπου χορήγησης
των επιδομάτων προς τους ΑμεΑ. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Capital.gr, εκείνο το οποίο σκέφτονται αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Εργασίας ειδικά για τη μεταρρύθμιση στα αναπηρικά επιδόματα, η οποία πρέπει να
θεσπιστεί έως το Νοέμβριο του 2017 και να εφαρμοστεί πλήρως από τον Ιούνιο του 2018 είναι το ακόλουθο σχέδιο :
-Να υπάρξει επαναξιολόγηση το αν και κατά πόσο μπορεί ένας ανάπηρος να εργασθεί -Να υποστηρίζεται πλήρως
από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες (πχ από τον ΟΑΕΔ και τον κυοφορούμενο Ενιαίο Φορέα Απονομής Προνοιακών
Επιδομάτων) η επανένταξή του αναπήρου στην αγορά εργασίας, εφόσον ένας ανάπηρος κρίνεται ικανός να εργασθεί
-Να διατηρείται το αναπηρικό επίδομα το οποίο λαμβάνει για ένα τρίμηνο από τη στιγμή της πρόσληψης του σε κάποια
θέση εργασίας (εφόσον κάτι τέτοιο καταστεί δυνατό) -Να αντικαθίσταται μετά τον 4ο μήνα της απασχόλησης του το
αναπηρικό επίδομα το οποίο λαμβάνει “σε χρήμα” (εφόσον κάτι τέτοιο δεν του στερεί τους αναγκαίους όρους διαβίωσης
του) με άλλες, έως και αντίστοιχου ύψους προνοιακές παροχές “σε είδος” ανάλογα με τις ανάγκες του. Πηγή: Capital.gr
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