ΕΤΟΣ 14

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 164

Νομοσχέδιο για τα δικαιώματα των ατόμων
με αναπηρία προωθεί η κυβέρνηση
Το πλαίσιο των προτεραιοτήτων του Κυβερνητικού Συμβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής για το επόμενο τετράμηνο,
παρουσίασε κατά την εισήγησή του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του κυβερνητικού οργάνου…Συν. σελ. 9

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΤΙΜΗ 0,01 EURO

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΜΕΑ
Σελ.7

ΚΙΝΗΣΗ-ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Τη χορήγηση δελτίου μετακίνησης σε άτομα με αναπηρίες για
το έτος 2017 προβλέπει Κοινή
Υπουργική Απόφαση, την οποία
υπογράφουν ο αναπλ. ΥΠΟΙΚ
Γιώργος Χουλιαράκης και η
αναπλ. υπ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου…Συν. σελ. 7

ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ! ΓΕΜΙΣΕ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ, ΑΠΟ
ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΜΕΧΡΙ ΓΛΥΦΑΔΑ

ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΘΑ
ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Υπηρεσίες όπως ΑΤΜ και μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων και προϊόντα όπως τηλέφωνα κτλ., θα είναι
πλέον προσβάσιμα για τα άτομα με αναπηρία, βάσει και
Μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει η πετρελαιοκηλίδα που του σχεδίου της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας… Συν. σελ. 2
απλώθηκε στον Σαρωνικό μετά τη βύθιση του δεξαμενόπλοιου «Αγία Ζώνη ΙΙ». Την έντονη ανησυχία τους εκφράζουν περιβαλλοντικές οργανώσεις, σχετικά με τη μεγάλης
έκτασης πετρελαιοκηλίδα που έχει ρυπάνει τις παραλίες
της Σαλαμίνας και του Σαρωνικού Κόλπου… Συν. σελ. 3

Σελ.7

ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΜΑΚΡΙΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΞ' ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ
ΑΝΥΠΑΡΞΙΑΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΑΜΕΑ

Αγαπητοί μου γονείς....

Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ Σελ.16

ΕΝΦΙΑ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΛΑΘΗ – ΠΩΣ ΘΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΦΟΡΟ
Σελ.16
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Συνέχεια από το προηγούμενο
Ο άνθρωπος προσαρμόζεται σε όλες τις συνθήκες και καταστάσεις που συναντά στην
πορεία της ζωής του. Αν χρειαστεί να περπατήσει ξυπόλυτος στ’ αγκάθια, θα το κάνει
χωρίς κανένα παράπονο προκειμένου να επιβιώσει, αρκεί να μην έχει γνωρίσει τα μεγάλα σαλόνια. Στα μεγάλα σαλόνια ο άνθρωπος χάνει τη δύναμή του παρασύρεται χωρίς
να το καταλάβει σε καταστάσεις που είναι πιο όμορφες και πιο χλιδάτες αλλά μόνο επιφανειακά. Λάμπουν τόσο πολύ για να ξεγελάσουν, έχουν παρασύρει το μεγαλύτερο κομμάτι των ανθρώπων που δεν γνωρίζουν ότι αυτό που λάμπει δεν είναι χρυσό. Περνώντας
τα χρόνια, έρχεται η ώρα που ο άνθρωπος ζυγίζει τα σωστά και τα λάθη του και αρχίζει
να καταλαβαίνει και να ζει την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα σήμερα, είναι ότι είμαστε όλοι ψεύτικοι, αναλώσιμοι και εντελώς διαφορετικοί από ότι θα έπρεπε να είμαστε.
Το κακό είναι ότι μας έχουν καταλάβει και μας κοροϊδεύουν δημόσια και σε βαθμό επικίνδυνο, χωρίς να υπάρχει αντίδραση από πουθενά. Η WIND, με μεγάλες ταμπέλες και
σε πολλές έντυπες και ηλεκτρονικές μορφές, λέει στα νιάτα με τα καινούρια προγράμματα
στα κινητά: «Δείξε μου ποιος είσαι». Τι εννοεί άραγε;
Συνέχεια στο επόμενο...

ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Περίπου 80 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ επηρεάζονται από κάποια αναπηρία, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί σε 120
εκατομμύρια έως το 2020 ως αποτέλεσμα της γήρανσης του πληθυσμού.
Το ΕΚ υιοθέτησε τροπολογία προκειμένου να διασφαλίσει ότι η «βελτίωση της προσβασιμότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών θα βελτιώσει τη διαβίωση όχι μόνο των ατόμων με ειδικές ανάγκες αλλά και
των ατόμων με άλλους μόνιμους ή προσωρινούς λειτουργικούς περιορισμούς, όπως οι ηλικιωμένοι, οι έγκυοι και τα άτομα που ταξιδεύουν με
αποσκευές». «Ως εκ τούτου, έχει ζωτική σημασία η παρούσα οδηγία να
περιλαμβάνει τα άτομα με αναπηρίες
καθώς και τα άτομα με προσωρινούς ή μόνιμους λειτουργικούς περιορισμούς, με
σκοπό να εξασφαλιστούν πραγματικές παροχές και ανεξάρτητη διαβίωση για ευρύτερη μερίδα της κοινωνίας», προσθέτει το
κείμενο της τροπολογίας. Η «Ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα», θα θεσπίσει ειδικές προδιαγραφές που θα διευκολύνουν την πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες για τα άτομα με ειδικές ανάγκες αλλά
και τα άτομα με άλλους μόνιμους ή προσωρινούς λειτουργικούς περιορισμούς, όπως οι ηλικιωμένοι, οι έγκυοι και τα άτομα που ταξιδεύουν με
αποσκευές. Ο κατάλογος των προϊόντων και των υπηρεσιών περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων και check-in, ΑΤΜ,
υπολογιστές και λειτουργικά συστήματα, τηλέφωνα και εξοπλισμός τηλεόρασης, τραπεζικές υπηρεσίες ηλεκτρονικά βιβλία μεταφορές, συμπεριλαμβανομένων των αστικών συγκοινωνιών όπως το μετρό, τα τρένα,
τα τραμ, τα τρόλεϊ και τα λεωφορεία ηλεκτρονικό εμπόριο άλλα προϊόντα
και υπηρεσίες που προστέθηκαν από τους ευρωβουλευτές είναι τα εξής:
τερματικά πληρωμών, αναγνώστες ηλεκτρονικών βιβλίων, ιστότοποι και
υπηρεσίες που βασίζονται σε κινητές συσκευές και προσφέρονται από
οπτικοακουστικά μέσα και τουριστικές υπηρεσίες Η «Ευρωπαϊκή πράξη
για την προσβασιμότητα», θα ορίζει τι πρέπει να καταστεί προσβάσιμο,
αλλά δεν θα επιβάλει λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές σχετικά με τον
τρόπο με τον οποίο θα γίνει αυτό, επιτρέποντας έτσι την ανάπτυξη καινοτομικών λύσεων. Οι προδιαγραφές για την προσβασιμότητα θα καλύπτουν επίσης το «δομημένο περιβάλλον» όπου παρέχεται η υπηρεσία,
συμπεριλαμβανομένων των υποδομών μεταφοράς, «όσον αφορά την
κατασκευή νέων υποδομών ή τις ανακαινίσεις που έχουν ως αποτέλεσμα
ουσιαστική αλλαγή στη δομή του υφιστάμενου κτιρίου».
ΣΕΛΙΔΑ 2
Συν. από σελ. 1…

ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ! ΓΕΜΙΣΕ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ Ο ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ, ΑΠΟ
ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΜΕΧΡΙ ΓΛΥΦΑΔΑ
«Στο τεράστιο, διαχρονικό πρόβλημα ρύπανσης που επιβαρύνει την Σαλαμίνα εδώ και δεκαετίες (διυλιστήρια, ποντισμένα πλοία, διέλευση πλοίων, κ.ά.) ήρθε να
προστεθεί μία άνευ προηγουμένου οικολογική καταστροφή, η
οποία παρά το μέγεθός της δεν αντιμετωπίζεται επαρκώς,
αφού οι διαδικασίες απορρύπανσης προχωρούν με εξαιρετικά
αργούς ρυθμούς», δήλωσε ο Μάρκος Ακύλας, πρόεδρος του
Περιβαλλοντικού Ομίλου Σαλαμίνας (ΠΕΡΙΒΟΣ). Όπως είπε ο κ. Ακύλας, «αυτό που πρέπει να γίνει τώρα στην περιοχή,
είναι να ενταθούν οι προσπάθειες απορρύπανσης, ώστε να συλλεχθεί το μαζούτ το συντομότερο δυνατό και στη συνέχεια να υπάρξει διαρκής παρακολούθηση των περιβαλλοντικών και βιολογικών δεικτών, ώστε να γνωρίζουμε το
πραγματικό μέγεθος του προβλήματος». «Αν μία μικρή σχετικά διαρροή δημιουργεί μια τέτοια καταστροφή, δίπλα στο
μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας και το επιχειρησιακό κέντρο του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, ποια ακριβώς είναι η
δυνατότητα της χώρας να αντιμετωπίσει διαρροές και ατυχήματα από μεγάλης κλίμακας πετρελαϊκές δραστηριότητες
στο Ιόνιο και το Κρητικό Πέλαγος; Το θέμα δεν είναι αν θα συμβεί κάποιο άλλο ατύχημα, αλλά πότε» δήλωσε ο κ. Τάκης
Γρηγορίου, υπεύθυνος της εκστρατείας για τις κλιματικές αλλαγές και την ενέργεια στο ελληνικό γραφείο της Greenpeace, καθώς ομάδα ακτιβιστών και εθελοντών της οργάνωσης βρίσκεται ήδη στον Σαρωνικό, με στόχο την ανεξάρτητη
καταγραφή και ανάδειξη του προβλήματος και την υποστήριξη της προσπάθειας απορρύπανσης. Μάλιστα, ακτιβιστές
της οργάνωσης που βρίσκονται στην Σαλαμίνα, ξεδίπλωσαν πανό στην παραλία Λιμνιώνα στα Σελήνια, με το μήνυμα
«Σύντομα σε μία παραλία κοντά σας». Απ’ την πλευρά του, το Διεθνές Ταμείο για την Φύση (WWF) σε ανακοίνωσή
του αναφέρει: «Μία χώρα με μεγάλη θαλάσσια κυκλοφορία – διελεύσεις δεξαμενόπλοιων και άλλων σκαφών – παρουσιάζεται ανέτοιμη να αντιδράσει έγκαιρα, προστατεύοντας τον θαλάσσιο πλούτο και τις ακτές της, ακόμη και σε ένα
περιστατικό που ήταν αρχικά σχετικά περιορισμένης έκτασης». Στο μεταξύ σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία απάντλησης των καυσίμων από το βυθισμένο δεξαμενόπλοιο «ΑΓ. ΖΩΝΗ» στον Σαρωνικό, ενώ σύμφωνα με το υπουργείο
Ναυτιλίας, ολοκληρώθηκαν πλέον οι εργασίες στεγανοποίησης του ναυαγίου. Προσπάθειες άντλησης Ο εκπρόσωπος
της εταιρείας που έχει αναλάβει την επιχείρηση απορρύπανσης «Όμιλος Επιχειρήσεων Σπανόπουλος» Μιχάλης Σπανόπουλος επεσήμανε ότι στην περιοχή του ναυαγίου επιχειρούν 5 ιδιωτικά αντιρρυπαντικά σκάφη. Πάνω από το ναυάγιο υπάρχει γερανός και γύρω έχουν αναπτυχθεί τρεις σειρές πλωτών φραγμάτων, αναφέρει το Πρωτο Θέμα. Είπε ότι
το έργο που έχει αναλάβει η εταιρεία του είναι πάρα πολύ μεγάλο και ήδη έχει αναθέσει υπεργολαβικά επιχειρήσεις σε
έξι άλλες εταιρίες. Όπως τόνισε, «το ναυαγισμένο δεξαμενόπλοιο πλέον έχει σφραγιστεί πλήρως και έχει καθίσει σε
βάθος 30 μέτρων, ατόφιο, δεν έχει δηλαδή προκληθεί ρωγμή. Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής, έφερε την
υπόθεση της ρύπανσης από το ναυάγιο του Δεξαμενοπλοίου «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ II», ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής Παναγιώτης Κουρουμπλής, με αίτημα που ήδη υπέβαλε το ΥΝΑ. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την
επόμενη εβδομάδα. Όταν ολοκληρωθούν οι επιχειρήσεις καθαρισμού των ακτών και της θάλασσας, το Ελληνικό Κέντρο
Θαλάσσιων Ερευνών θα κάνει τις προβλεπόμενες δειγματοληψίες και αν τα αποτελέσματα είναι θετικά, τότε θα συνυπογραφεί πρακτικό καλής παράδοσης των ακτών μεταξύ των ΟΤΑ, του Λιμεναρχείου Πειραιά και της εταιρείας που
έχει αναλάβει την όλη επιχείρηση. Το χρονικό του ατυχήματος που γέμισε πετρέλαιο το Σαρώνικο: Οι κάτοικοι
της Σαλαμίνας, ξύπνησαν από την οσμή του πετρελαίου: Οι παραλίες από την Κυνοσούρα έως τα Σελήνια έγιναν
«μαύρες». Η εικόνα ήταν αποκαρδιωτική, ωστόσο αρμόδιοι φορείς διαβεβαίωναν πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.
Τρεις ημέρες μετά η πετρελαιοκηλίδα έχει ρυπάνει ένα μεγάλος μέρος του Σαρωνικού. Το μαζούτ έφτασε πρώτα στην
Πειραϊκή και μέσα σε λίγες ώρες, οι ακτές σε Άγιο Κοσμά και Καλαμάκι έγιναν «μαύρες». Λίγο αργότερα ο δήμαρχος
Γλυφάδας έκανε γνωστό πως το πετρέλαιο έχει φτάσει εκεί. Ειδικοί αναφέρουν πως οι εργασίες απορρύπανσης θα
πάρουν τουλάχιστον πέντε μήνες και είναι πολύ πιθανό, δυστυχώς, τα ύδατα να μην επανέλθουν στην κατάσταση που
βρίσκονταν πριν. Η δήμαρχος Σαλαμίνας Ισιδώρα Νάννου – Παπαθανασίου, μίλησε για σημαντική καθυστέρηση από
τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να γίνουν συντονισμένες ενέργειες ώστε να περιοριστεί η ρύπανση των θαλάσσιων
υδάτων: «Νομίζω ότι υπήρξε καθυστέρηση και στην ενημέρωση του δήμου, έτσι ώστε ακόμη και με τα λίγα μέσα που
διαθέταμε από το λιμενικό ταμείο να μπορούσαμε να αντιδράσουμε αλλά και στην αξιολόγηση του κινδύνου να διαφύγει
το μαζούτ με την στροφή που έκανε ο άνεμος και να στραφεί προς τις ακτές της Σαλαμίνας». Αυτοψία υπουργών, αξιωματούχων “Έχω κινητοποιήσει θεούς και δαίμονες για την αντιμετώπιση της πετρελαιοκηλίδας” δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
ο υπουργός Ναυτιλίας Παναγιώτης Κουρουμπλής. “Έχουμε εξαντλήσει όλα τα μέσα που υπάρχουν διαθέσιμα στον
ελληνικό χώρο. Επίσης συμμετέχει και ένα υπερσύγχρονο ευρωπαϊκό σκάφος, ειδικό στις πετρελαιοκηλίδες. Γίνεται
μια γιγάντια επιχείρηση. Έχω δώσει εντολή στο Λιμενικό να την επιτηρεί από κοντά. Ακόμη και στον γερανό της απάντλησης του πετρελαίου από το βυθισμένο πλοίο έχουμε τοποθετήσει άνδρες του Λιμενικού, πρόσθεσε ο κ Κουρουμπλής.
Όπως εκτιμά ο υπουργός, μέσα σε 20-25 ημέρες θα έχουν καθαριστεί τα πάντα. Εμείς, πρόσθεσε, κινητοποιηθήκαμε
από την πρώτη στιγμή. Όμως, λόγω των ρευμάτων, μεταφέρθηκε απέναντι στις ακτές του παραλιακού μετώπου. Τέλος,
χαρακτηρίζει “παραμύθια της Χαλιμάς” τις κατηγορίες βουλευτών της ΝΔ ότι υπήρξε αργοπορία του υπουργείου Ναυτιλίας και διερωτάται, γιατί δεν ζήτησαν να συγκληθεί η Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής.
Συν. από σελ. 1..
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ΚΑΙ ΟΜΩΣ! ΠΗΡΑΝ ΠΙΣΩ ΕΝΦΙΑ 421.000 ΕΥΡΩ
Την επιστροφή ΕΝΦΙΑ που πλήρωναν άδικα από το
2013 μέχρι και πέρυσι, διεκδίκησαν και πέτυχαν τα οκτώ
προνοιακά ιδρύματα της Κρήτης που έχουν συνενωθεί σε
ενιαίο κέντρο πρόνοιας. Μετά από τις ενέργειες οικονομολόγου και νομικού που χειρίστηκαν
την υπόθεση, το κέντρο έλαβε επιστροφή 470.000 ευρώ περίπου, η
οποία τελικά και μετά από κάποιους
συμψηφισμούς κατέβηκαν στα 421.000
ευρώ που έχουν πιστωθεί κανονικά
στους λογαριασμούς του κέντρου. Μιλώντας στο zarpanews.gr το μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου
και υπεύθυνος για το θεραπευτήριο

Χρονίων Παθήσεων των Χανίων, Νίκος Λάζαρης, τόνισε
πως «Μόλις φέτος διευκρινίστηκε ότι τα κέντρα πρόνοιας,
τα ιδρύματα, τα νοσοκομεία απαλλάσσονται από την κατβολή ΕΝΦΙΑ για χώρους που φιλοξενούν άρρωστους, ηλικιωμένους, ΑμεΑ κλπ. Έπρεπε να πληρώνουμε δηλαδή
μόνο για κτήρια που εκμεταλλευόμαστε εμπορικά. Τα ιδρύματα όμως
πλήρωναν για όλους τους χώρους
για τα χρόνια 2013, ’14, ’15 και ’16».
Σύμφωνα με την διευθύντρια του θεραπευτηρίου, Μαριάννα Κορωνιωτάκη, τα χρήματα αυτά είναι πολύ
σημαντικά και αναμένεται να δώσουν
μεγάλη «οικονομική ανάσα» στις
δομές. Πηγή: Ζarpanews.gr

ΜΠΛΟΚΑΚΙ ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ 40.000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ! ΠΩΣ ΘΑ ΜΠΟΥΝ ΣΤΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ
Πράξη γίνεται άμεσα η εξαγγελία της κυβέρνησης για πάταξη της εικονικής αυτοαπασχόλησης. Μπαίνει δηλαδή άμεσα εμπρός το σχέδιο πρόσληψης εργαζόμενων με μπλοκάκι. Θα δοθούν άμεσα ισχυρά κίνητρα στις εταιρείες για ένταξή τους
στο μισθολόγιο. Ουσιαστικά ανοίγει ο δρόμος για ένταξη στο μισθολόγιο όσων σήμερα αμείβονται με μπλοκάκι και μικτά ως 1.400 ευρώ. Αυτό καθώς η επιδότηση
μπορεί να είναι ως και 350 ευρώ το μήνα. Το ποσό που έχει υπολογιστεί είναι 156,8
εκατομμύρια ευρώ. Οι εργοδοτικές εισφορές είναι 25%. Κάπως έτσι προκύπτει ότι
μπορούν να μπουν σε μισθολόγιο όλοι οι εργαζόμενοι με μπλοκάκι μέχρι του ποσού των 1.400 ευρώ μικτά. Σύμφωνα
με τις πληροφορίες της εφημερίδας “Το Έθνος” ωφελούμενοι μπορεί να είναι οι εργαζόμενοι που αμείβονται με δελτίο
παροχής υπηρεσιών σε δύο εργοδότες το πολύ και εφόσον: Η ασφάλισή τους εντάσσεται στο νόμο Κατρούγκαλου,
έχει αναρτηθεί στην σχετική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ για τουλάχιστον 3 μήνες, μετατραπεί η σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και δεν παρείχαν στην ίδια εταιρεία εξαρτημένη εργασία το τελευταίο 12μηνο πριν την αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα. Η εταιρεία για να μπορέσει να εντάξει εργαζόμενούς
της στο πρόγραμμα θα πρέπει να μην έχει προβεί σε μείωση προσωπικού το τελευταίο τρίμηνο.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΙΟΚ ΓΙΑ 330.000 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΩΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 2018!
Χιλιάδες συνταξιούχοι που έκαναν αίτηση συνταξιοδότησης είναι στο περίμενε σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ. Δεν υπάρχουν χρήματα ούτε για το
εφάπαξ και έτσι περισσότεροι από 300.000 συνταξιούχοι ζουν χωρίς κανένα
εισόδημα. Αναλυτικά τα στοιχεία για τα χρέη του ΕΦΚΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, έτσι όπως προκύπτουν από το φυλλάδιο που μοιράστηκε στη
ΔΕΘ είναι 328.679 όσοι είναι σε αναμονή για τη σύνταξη. Σύμφωνα με την
εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος οι συντάξεις μπαίνουν στον πάγο ως το καλοκαίρι του 2018! Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ 140.500 συντάξεις θα πληρωθούν τον Ιούνιο του 2018, αν και ως τώρα η υπόσχεση ήταν για πληρωμή
εντός του 2017. Συνολικά εκκρεμούν 328.679 συντάξεις: 104.243 κύριες συντάξεις χωρίς προσωρινή, 36.337 προσωρινές κύριες συντάξεις, 126.022 επικουρικές συντάξεις, 62.077 εφάπαξ! Στις καθυστερήσεις που υπάρχουν θα πρέπει
να υπολογιστεί και το γεγονός ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν οι διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου για το υπολογισμό
των συντάξεων με διαδοχική ασφάλιση, αλλά και τις συντάξεις αναπηρίας.
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2018: ΑΛΛΑΖΟΥΝ των κλιμακίων από 11 σε 18, αλλαγή τελών κυκλοφορίας
ανά 100 κυβικά. ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΟΛΑ! ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ
ΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010. Ουσιαστικά γίνεται μια προσπάθειες οι
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΛΙΓΟΤΕΡΑ
περίπου 50.000 ιδιοκτήτες αυτοκινήτων με μεγάλο κυβισμό
Σύμφωνα με το κυβερνητικό σχέδιο αλλάζουν για ακόμη
άνω των 2.000 κυβικών που απέσυραν τις πινακίδες κυκλομια φορά τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μηχανών.
φορίας να τις πάρουν πίσω. Έτσι θα μειωθούν σημαντικά τα
Έρχονται μεγάλες ανατροπές και αφορούν τέσσερις σημαντέλη κυκλοφορίας που πληρώνουν οι ιδιοκτήτες αυτοί. Πατικές αλλαγές που αφορούν στον υπολογισμό. Οι αλλαγές
ράλληλα με την αύξηση των κλιμακίων και την αλλαγή των
περιλαμβάνουν: Μειώσεις στο κόστος για τα οχήματα που
τελών ανά 100 κυβικά θα εξομαλυνθούν οι διαφορές τελών
κυκλοφόρησαν πριν από το 2005, μεγαλύτερες μειώσεις για
μεταξύ των οχημάτων.
τα οχήματα άνω των 2.000 κυβικών πριν το 2005, Αύξηση
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Οι αλλαγές στο νόμο για την
αναπηρία – Ήταν δίκαιο κι έγινε
Οι διατάξεις υλοποίησης της Σύμβασης των Ηνωμένων
Εθνών για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της
προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις» που εισάγεται σήμερα για ψήφιση
στην ολομέλεια της Βουλής. Ολοκληρωμένος ορισμός του φαινομένου της αναπηρίας: Η αναπηρία δεν ορίζεται αποκλειστικά
από την ύπαρξη κάποιας σωματικής, πνευματικής, ψυχικής ή
αισθητηριακής διαταραχής αλλά σχετίζεται και με τα εξωγενή
εμπόδια και τους περιορισμούς που υφίστανται τα άτομα αυτά,
καθιστώντας αλυσιτελή την εκ μέρους αυτών πλήρη και αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων τους. Κάθε πρόσωπο
που βρίσκεται στην ευαίσθητη αυτή κατάσταση δικαιούται ειδικής προστασίας που προέρχεται από το Κράτος, ως έκφανση
της γενικότερης υποχρέωσής του να σέβεται και να εγγυάται τα
ανθρώπινα δικαιώματα. Υποχρέωση εκ μέρους των διοικητικών οργάνων και αρχών για την τήρηση των αρχών του καθολικού σχεδιασμού προϊόντων, περιβαλλόντων, υποδομών και
υπηρεσιών, ώστε να διασφαλίζεται εξ αρχής η προσβασιμότητα για όλους και να ελαχιστοποιείται η ανάγκη για εκ των
υστέρων εξατομικευμένες προσαρμογές. Υποχρέωση εκ μέρους των διοικητικών οργάνων και αρχών για την παροχή,
όπου απαιτείται, και υπό την προϋπόθεση της μη επιβολής δυσανάλογου ή αδικαιολόγητου βάρους, εύλογων προσαρμογών
για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών Ατόμων με Αναπηρίες
προκειμένου να διασφαλίζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης.
Ενδεικτικά προβλέπεται η παροχή μέτρων υποστηρικτικής τεχνολογίας, προσωπικής βοήθειας και ενδιαμέσων, εξατομικευμένης προσαρμογής διαδικασιών ή πρακτικών, εξειδικευμένων
υπηρεσιών και βοηθητικών υπηρεσιών για την επικοινωνία.
Μέριμνα εκ μέρους των διοικητικών οργάνων και αρχών για
διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των ΑμεΑ στο φυσικό και
δομημένο περιβάλλον, τόσο σε συνήθεις συνθήκες όσο και σε
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης καθώς και στο ηλεκτρονικό περιβάλλον. Υποχρέωση διασφάλισης βασικής πληροφόρησης
για τα ΑμεΑ κατά τις συναλλαγές τους με τους φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα με προσβάσιμους για τα άτομα
αυτά τρόπους. Ειδικότερα για τις συναλλαγές Ατόμων με Αναπηρίες στο Δημόσιο τομέα προβλέπεται πρόσβαση σε δημόσια
έγγραφα και κοινοποίηση διοικητικών πράξεων υπό προσβάσιμες μορφές καθώς και η διασφάλιση του δικαιώματος ακρόασής τους με πρόσφορους όρους. Αναγνώριση της ελληνικής
νοηματικής ως ισότιμης με την ελληνική γλώσσα και ως μορφή
επικοινωνίας των προγλωσσικά κωφών Ελλήνων πολιτών. Το
κράτος λαμβάνει μέτρα για την προώθησή της καθώς και για
την κάλυψη όλων των αναγκών επικοινωνίας των κωφών και
βαρήκοων πολιτών, τόσο με τη νοηματική γλώσσα για τους
προγλωσσικά κωφούς, όσο και με υπότιτλους, κείμενα και φωνητική πληκτρολόγηση κειμένου για τους μεταγλωσσικά κωφούς και τους βαρήκοους. Αναγνώριση της ελληνικής γραφής
Μπράιγ ως τρόπου γραφής των τυφλών Ελλήνων πολιτών. Το
κράτος λαμβάνει μέτρα για την προώθησή των ως άνω μέσων
καθώς και για την κάλυψη των αναγκών επικοινωνίας τυφλών
και των κωφών και βαρήκοων πολιτών. Γενική υποχρέωση των
διοικητικών οργάνων και αρχών για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά με τις αρχές και τις εφαρμογές του καθο-

λικού σχεδιασμού και εν γένει για τα δικαιώματα των Ατόμων
με Αναπηρίες. Το πεδίο ρύθμισης των αποδεκτών περιλαμβάνει το προσωπικό της Δημόσιας Διοίκησης, τους συναλλασσόμενους με το προσωπικό αυτό αλλά και ευρύτερα τους
αποδέκτες των διοικητικών προϊόντων και υπηρεσιών. Συμπερίληψη στα προγράμματα σπουδών των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ καθώς
και στα εκπαιδευτικά προγράμματα των παραγωγικών σχολών
του Δημοσίου (ΕΚΔΔΑ, Εθνική Σχολή Δικαστών, Εθνική Σχολή
Δημόσιας Υγείας) εκπαιδευτικών ενοτήτων που αφορούν το περιεχόμενο της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και αποσκοπούν στην προαγωγή του
σεβασμού των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειάς τους. Υποχρέωση δημόσιων και ιδιωτικών ΜΜΕ, εντύπων και ηλεκτρονικών, να προωθούν την εμπέδωση και το σεβασμό της αρχής
της μη διάκρισης. Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ΑμεΑ σε αυτά. Επεξεργασία των Κωδίκων Δεοντολογίας ειδησεογραφικών
εκπομπών, διαφημίσεων και ψυχαγωγικών προγραμμάτων εκ
μέρους του ΕΣΡ προκειμένου να ενθαρρύνεται η ανάπτυξη
ενός πλουραλιστικού διαλόγου για τα προβλήματα των ΑμεΑ
και η προαγωγή της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ ατόμων με
και χωρίς αναπηρία. Υποχρέωση των οργάνων που μετέχουν
στην νομοπαρασκευαστική διαδικασία να διαβουλεύονται με
αναγνωρισμένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος και με άτομα ή ομάδες ατόμων που έχουν εύλογο ενδιαφέρον για τα δικαιώματα των ΑμεΑ. Συμπερίληψη στην
ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων που συνοδεύει κάθε σχέδιο
νόμου, μιας ειδικής ενότητας, όπου τεκμηριώνεται η συμβατότητα
των προτεινόμενων ρυθμίσεων με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. Υποχρέωση της ΕΛ.ΣΤΑΤ
και των φορέων που περιλαμβάνονται στο Ελληνικό Στατιστικό
Σύστημα, να αναπτύσσουν, να παράγουν και να διαδίδουν επίσημες στατιστικές σχετικά με τα ΑμεΑ, σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο για θέματα Αναπηρίας της ΕΣΑμεΑ. Ορισμός του
Υπουργού Επικρατείας για τη συνοχή του κυβερνητικού έργου,
ως αρμοδίου για την παρακολούθηση και το συντονισμό όλων
των συναρμόδιων Υπουργείων στο σχεδιασμό δημόσιων πολιτικών σχετικά με την προστασία και προαγωγή των δικαιωμάτων
των ΑμεΑ. Ορισμός της Γενικής Γραμματείας Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης ως Κεντρικού Σημείου Αναφοράς στην Κυβέρνηση για την υποδοχή και το
χειρισμό ζητημάτων που άπτονται της εφαρμογής της Σύμβασης
καθώς και την παροχή ενημέρωσης και κατευθύνσεων σχετικά
με τα δικαιώματα των ΑμεΑ. Ορισμός σε κάθε Υπουργείο του Γενικού ή Διοικητικού Γραμματέα του, ως Επιμέρους Σημείου Αναφοράς, με αποστολή την παρακολούθηση της Διεθνούς
Σύμβασης και της εφαρμογής δημοσίων πολιτικών για την Αναπηρία ανά τομέα κυβερνητικής αρμοδιότητας. Ορισμός σε κάθε
Περιφέρεια και Δήμο του Περιφερειάρχη και του Δημάρχου αντίστοιχα ως Σημείου Αναφοράς για το χειρισμό ζητημάτων που
αφορούν τα ΑμεΑ σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ορισμός
του Συνηγόρου του Πολίτη, ως Πλαισίου που εγγυάται την προώθηση, την προαγωγή και την προστασία τήρησης της Διεθνούς
Σύμβασης σε συνεργασία με την ΕΣΑμεΑ. Το Πλαίσιο μεταξύ
άλλων εκφράζει γνώμη για τη συμβατότητα των δημοσίων πολιτικών και της νομοθεσίας με τη Σύμβαση, χειρίζεται και διερευνά
αναφορές που υποβάλλονται ενώπιόν του σε σχέση με την παραβίαση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ, αναλαμβάνει δράσεις ευαισθητοποίησης και εκπονεί μελέτες και έρευνες σχετικά με την
υλοποίηση των άρθρων της Σύμβασης σε επιμέρους τομείς.
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Σχετικά με την επίθεση κατά του Δημάρχου Ελευσίνας - Τη συμπαράστασή της και τις ευχές της για ταχεία ανάρρωση εξέφρασε η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου στον Δήμαρχο Ελευσίνας, Γιώργο Τσουκαλά που δέχθηκε
επίθεση με μαχαίρι από άγνωστο άνδρα στο γραφείο του, στο Δημαρχείο. Η Περιφερειάρχης καταδίκασε την επίθεση, τονίζοντας ότι «τέτοιου είδους περιστατικά είναι ξένα στο χώρο της Αυτοδιοίκησης και απολύτως καταδικαστέα».
Το Εθνικό Θέατρο, έπειτα από την κινητοποίηση των μελών της Κίνησης Καλλιτεχνών με Αναπηρία δεσμεύτηκε
με ανακοίνωσή του να δεχθεί ΑμεΑ στη Δραματική Σχολή. «Καθώς το ζήτημα της εισαγωγής των ΑμεΑ στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο, το Εθνικό Θέατρο δεσμεύεται να δεχτεί για
τις εισαγωγικές εξετάσεις του σπουδαστικού έτους 2017-2018 σχετικές αιτήσεις». Επίσης, εκφράζει τη βούλησή του
να πρωτοστατήσει στις επικείμενες διαβουλεύσεις μεταξύ της «Κίνησης Καλλιτεχνών με Αναπηρία» και του ΥΠΠΟ,
ώστε να συμβάλει, τόσο να διευθετηθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα οι αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις, όσο και η
επεξεργασία των αναγκαίων λειτουργικών και εκπαιδευτικών προσαρμογών που απαιτούνται για την απρόσκοπτη ένταξη των ΑμεΑ στο πλαίσιο της θεατρικής εκπαίδευσης» αναφέρεται στην ανακοίνωση.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: «Η νομοθετική ρύθμιση προβλέπει την αναγνώριση της νοηματικής γλώσσας και της ελληνικής γραφής Braille, την προστασία όλων των δικαιωμάτων των αναπήρων από το
κράτος, τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των αναπήρων στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, την ισότιμη
πρόσβαση στα προγράμματα σπουδών των ΑΕΙ και των ΤΕΙ, την υποχρέωση των δημοσίων και των ιδιωτικών ΜΜΕ
να σέβονται την αρχή της μη διάκρισης, την ίδρυση ειδικού γραφείου για την προστασία των αναπήρων σε κάθε υπουργείο, Περιφέρεια, δήμο. Ακόμη τη διασφάλιση της βασικής πληροφόρησης για τους αναπήρους κατά τις συναλλαγές
τους με τους φορείς του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, με προσβάσιμους για τα άτομα αυτά τρόπους».
ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΡΘΩΣΗ: Η Ανόρθωση ενημερώνει ότι οι ΑμεΑ θα φιλοξενούνται δωρέαν, στον ειδικό χώρο που υπάρχει στην Ανατολική κερκίδα του «Αντώνης Παπαδόπουλος». Η διοίκηση
της Ανόρθωσης Αμμοχώστου αποφάσισε όπως οι ΑμεΑ φιλοξενούνται δωρέαν, στον ειδικό χώρο που υπάρχει στην Ανατολική κερκίδα του «Αντώνης Παπαδόπουλος». Αξίζει βεβαίως να σημειωθεί, πως μόνο όσοι ΑμεΑ
διαθέτουν κάρτα αναπήρων με τροχοκάθισμα έχουν το δικαίωμα για ελεύθερη είσοδο, όπως βεβαίως και ο συνοδός τους. Όσοι ΑμεΑ επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας μας θα πρέπει
πρώτα να επικοινωνήσουν στο 24821911 για να κλείσουν θέση, καθώς θα υπάρχει σχετική λίστα με τα ονόματα
των ατόμων. Σε διαφορετική περίπτωση δεν πρόκειται να επιτραπεί η είσοδος.
Τους αθλητές της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες που διακρίθηκαν στο Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα Στίβου ΑμεΑ 2017, βράβευσε ο Προκόπης Παυλόπουλος. Η Εθνική Ομάδα Στίβου ΑμεΑ πήρε την
22η θέση στον κόσμο και την 9η στη Ευρώπη ενώ συνολικά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου ΑμεΑ πήραν
μέρος 93 χώρες και από αυτές κέρδισαν μετάλλια οι 66. «Είναι πραγματικά μια επίδοση η οποία υπό τις συνθήκες μάλιστα υπό τις οποίες προετοιμαστήκατε είναι εντυπωσιακή», τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σημειώνοντας πως
αυτή η επίδοση δείχνει τη δύναμη της ψυχής αυτών των αθλητών! «Εσείς δίνετε το παράδειγμα προς κάθε κατεύθυνση.
Και αυτό σηματοδοτεί αυτή η συνάντησή μας στο Προεδρικό Μέγαρο», συνέχισε ο κ. Παυλόπουλος επισημαίνοντας
πως πρέπει να γίνει γνωστή η επιτυχία αυτών των αθλητών. «Γιατί καμία κρίση, καμία δυσχέρεια δεν έχει καταφέρει να
σας κάμψει όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Ιδίως κατά τη διάρκεια της κρίσης, εσείς μόνο περηφάνια μας γεμίσατε. Κι
αυτό η Πολιτεία πρέπει να το θυμάται», υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και τους επανέλαβε πως είναι παράδειγμα προς μίμηση. Το «παρών» στη συνάντηση έδωσαν οι Μιχάλης Σεϊτης (χρυσός στα 400μ., ασημένιος στα
200μ.), Μανώλης Στεφανουδάκης (χρυσός στο ακόντιο), Χρήστος Κουτούλιας (ασημένιος στο τριπλούν), Ζωή Μαντούδη
(χάλκινο στη σφαίρα), Δημήτρης Ζησίδης (χάλκινος στη σφαίρα), Γιάννης Σεβδικαλής (παγκόσμιο ρεκόρ στο μήκος),
Σπύρος Βασδέκης, Λένα Ανουσάκη (ομοσπονδιακοί προπονητές), αλλά και οι προπονητές των αθλητών που πρωταγωνίστησαν στο Λονδίνο. Απουσίαζαν λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων η ασημένια παγκόσμια πρωταθλήτρια της
σφαίρας, Μαρία Σταματουλά, αλλά και η αρχηγός της ελληνικής αποστολής στο Λονδίνο, Γεωργία Γεωργακοπούλου.
Ανοίγει ο δρόμος για ΚΤΕΟ σε γειτονιές - Το μέσο κόστος της επένδυσης διαμορφώνεται στο 1 εκατ. Ευρώ.
Προεδρικό Διάταγμα για την αδειοδότηση νέων ΚΤΕΟ προωθείται από το υπουργείο Περιβάλλοντος. Μάλιστα περιλαμβάνει και μια μεταβολή, όπως η δυνατότητα να ανοίξουν ΚΤΕΟ στον αστικό ιστό. Με τη συγκεκριμένη πρόβλεψη θα επιτρέπεται πλέον τα ΚΤΕΟ να εγκαθίστανται στον κυρίως αστικό ιστό των πόλεων, δηλαδή σε χρήσεις γενικής
κατοικίας και πολεοδομικού κέντρου - κάτι το οποίο σήμερα απαγορεύεται - και όχι εκτός, σε ζώνες χονδρεμπορίου, βιοτεχνικές κ.λπ., όπως ισχύει έως τώρα. Όπως γράφει η «Καθημερινή», μόνον για μια περίοδο δύο ετών, κατά τα πρώτα
χρόνια της απελευθέρωσης της αγοράς των ΚΤΕΟ, δόθηκαν κάποιες άδειες σε περιοχές γενικής κατοικίας, αλλά ύστερα
από έντονες αντιδράσεις τοπικών κοινωνιών και προσεκτικότερη εξέταση των επιπτώσεων απαγορεύθηκε αυτή η δυνατότητα. Όσα είχαν αδειοδοτηθεί τότε συνεχίζουν να λειτουργούν αλλά υπό καθεστώς ημερομηνίας λήξης.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΜΕΑ
Την κατάρτιση ειδικού προγράμματος ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (AμεΑ), απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένων, νεαρών παραβατικών ατόμων ή νεαρών
που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, καθώς και προγράμματος επιχορήγησης 50 θέσεων εργονομικής διευθέτησης
του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ), αποφάσισαν με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργιος Χουλιαράκης και η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ
Φωτίου. α) Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, όπως ορίζονται
στο άρθρο 3 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205) και γενικά, εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα. β) Σε επιχειρήσεις τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού για την απασχόληση ΑμεΑ, σύμφωνα με την
περ. ιη της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.
3812/2009 (Α΄ 234). Οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 1346/1983,
προβλέπεται να καλυφθούν από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ. Η μέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό
των 39.600.000 ευρώ, ως εξής: Για το έτος 2017: 2.000.000 ευρώ - Για το έτος 2018: 5.000.000 ευρώ - Για το έτος
2019: 10.000.000 ευρώ - Για το έτος 2020: 12.000.000 ευρώ - Για το έτος 2021: 10.600.000 ευρώ.

ΚΙΝΗΣΗ-ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Σύμφωνα με την ΚΥΑ: στα άτομα με αναπηρίες: - Ελληνικής
υπηκοότητας - Υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε., καθώς και υπήκοοι κρατών-μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.) - Υπηκόους
των κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε
με το Ν.Δ. 4017/59 (Α' 246) - Υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί
ανίκανοι για εργασία, μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος - Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το
καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης
του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (Ν.Δ. 3989/1959, ΦΕΚ Α΄ 201),
όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το
Καθεστώς των Προσφύγων (Α.Ν. 389/1968, ΦΕΚ Α΄ 125), εφόσον κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν
ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, παρέχεται το δικαίωμα της μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50% σε
όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ. Η χορήγηση δελτίου μετακίνησης σε άτομα
με αναπηρίες προσδιορίζεται ως υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος, καθώς εξυπηρετεί την κοινωνική ανάγκη
διευκόλυνσης της μετακίνησης και, κατ’ επέκταση, της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία. Το δελτίο μετακίνησης για όσους είναι μόνιμοι κάτοικοι των κατά περίπτωση Περιφερειακών Ενοτήτων χορηγείται από τις αρμόδιες
υπηρεσίες των Περιφερειών, καθώς και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της χώρας. Το δελτίο μετακίνησης ισχύει για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται κατά την έκδοσή του, δηλαδή για το έτος 2017 και για όσο διάστημα από το επόμενο έτος (2018) απαιτείται, για να εκδοθεί η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη χορήγησή του.
Συν. από σελ. 1…

ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΞ' ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ ΑΜΕΑ
Το εξαιρετικά δυσάρεστο αυτό γεγονός καταγγέλλει, με
σχετική του ανακοίνωση, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Μαρκοπούλου. Κι όμως, συμβαίνει στις μέρες μας και
δεν δικαιολογείται, με κανέναν τρόπο, από την οικονομική κρίση. Κορίτσι
που θα πήγαινε στην Α' Δημοτικού είναι καταδικασμένη να μείνει στο σπίτι
και να παρακολουθεί κατ' οίκον μαθήματα, επειδή έχει κινητικά προβλήματα και ο δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας που είχε την ευθύνη να διαμορφώσει μια τουαλέτα γι αυτό το παιδί, δεν το έπραξε. Το παιδί πήγε
στον αγιασμό του σχολείου της τη Δευτέρα και θα μπορούσε να παρακολουθεί τα μαθήματα μαζί με τους συμμαθητές της, αλλά αυτό δεν κατέστη
δυνατόν, καθώς οι αρμόδιοι του δήμου, αν και γνώριζαν ότι θα υπήρχε αυτή η ανάγκη και είχαν υποσχεθεί ότι θα διαμόρφωναν μια τουαλέτα με τις κατάλληλες προδιαγραφές και ράμπες πρόσβασης, δεν φρόντισαν να έχουν προχωρήσει
ούτε καν τη σχετική μελέτη. Το εξαιρετικά δυσάρεστο αυτό γεγονός καταγγέλλει, με σχετική του ανακοίνωση, ο Σύλλογος
Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου της περιοχής. Διαβάστε την ανακοίνωση που προκαλεί εύλογες
απορίες για την ανυπαρξία της στοιχειώδους ευαισθησίας από κάποιους ανθρώπους απέναντι σε μια υποχρέωση η
οποία, κανονικά, πρέπει να αφορά όλα τα σχολικά κτιριακά συγκροτήματα και όχι μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχει
ένα παιδί που επιθυμεί να βρεθεί στην τάξη μαζί με τους υπόλοιπους συμμαθητές του και έχει κινητικά προβλήματα.
Συν. από σελ. 1...
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ΔΥΝΑΤΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
Ένας νεαρός φωτογράφος ο Κύριλλος Umrikhin , εμφανίζει
ένα διαφορετικό extreme sport ,έστειλε μια ιστορία με φωτογραφίες για τη συνάντησή του με μια από τους συμμετέχοντες
στο Παγκόσμιο Κύπελλο για σέρφινγκ . " Θα πάω στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών Longboard Roxy Jam , το οποίο
λαμβάνει χώρα στο Biarritz, Γαλλίας . Είναι η δεύτερη κατά
σειρά χρονιά που βλέπω αυτό το κορίτσι. Το όνομά της είναι
Danielle Bert , 25 χρονών. Ζει στο Σαν Ντιέγκο ( Καλιφόρνια )
και ,όπως όλοι οι νέοι της γενιάς της , προσπαθούν να περνούν
το χρόνο τους δραστήρια και χαρούμενα . Αγαπά να ταξιδεύει,
να απολαμβάνει extreme sports , πηγαίνει
σε συναυλίες , επικοινωνεί με τους φίλους
, αλλά διασκεδάζει λίγο περισσότερο από
άλλες - κι ας μην έχει δεξί πόδι . Λέει πως
όλες οι λέξεις που αφορούν τον ακρωτηριασμό , προσθετική και άλλες αναπηρίες
, ηχούν αγενής και αφύσικες ,όλοι για τα
θέματα αυτά παραμένουν σιωπηλοί . Μου
λέει ήρεμα τι συνέβη σε εκείνη και τον
τρόπο που αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Εξάλλου , θέλει ακόμα να μιλήσει
για να δείξουμε στους πολίτες ότι ακόμα
και με ένα τόσο σοβαρό τραυματισμό ενός ατόμου μπορεί να
είναι εντελώς πλήρης και με ευτυχισμένη ζωή. -Πες μου γιατί
έχεις αναπηρία; -Περίπου πριν από έξι χρόνια , είχα ένα ατύχημα με μοτοσικλέτα και έχασα το πόδι μου. -Πόσο καιρό έχεις
να κάνεις surf ; -Περίπου δύο χρόνια. Δηλαδή, ξεκινάω να κάνει
πατινάζ τώρα χωρίς πόδια . -Ήταν δύσκολο ; -Ναι, το κύριο
πρόβλημα ήταν να εφεύρουν ένα προσθετικό που να μου επι-

τρέπει να οδηγώ . Πρόθεση μου ήταν τεχνητή γόνατο , αλλά
τώρα δεν είναι απαραίτητο . Πέρασα πολύ χρόνο στο νερό , για
να καταλάβω πώς να συγχρονιστώ με το τεχνητό πόδι , και,
τέλος, τα κατάφερα ! -Πώς θα σου φαινόταν η ιδέα, να αρχίσεις
σέρφινκ; -Μεγάλωσα στο Νιου Τζέρσεϋ στην παραλία , και μου
αρέσει μόνο το κύμα . Μετά το ατύχημα δεν μπορούσα να πάω
στο νερό , και ήμουν πολύ αναστατωμένη - Ήθελα μια κανονική
πρόσθεση να αρχίσω τουλάχιστον να κολυμπώ . -Αλλά γιατί
άρχισες τόσο αργά , τα surfers και όχι από την παιδική ηλικία ;
-Δεν είχα αρκετά χρήματα για να αγοράσω στον εαυτό μου εξοπλισμό.-Πόσα άτομα ξέρεις που σερφάρουν με πρόσθετο πόδι
; -Εγώ Δεν έχω γόνατα , και ξέρω έναν
surfer με την ίδια ζημία - ζει στη Βραζιλία
και είναι πολύ καλός. -Τι άλλα αθλήματα
κάνεις; -Εκτός από το surfing , βόλτες με
το skateboard , snowboard , κάνω κολύμπι
- Μου αρέσει γενικά ο αθλητισμός. -Αισθάνεσαι ότι έχεις δοθεί σε αυτό με μεγαλύτερη δυσκολία από τους άλλους ; -Ναι ,
αλλά αυτό θα πρέπει απλώς να το συνηθίσεις. Για παράδειγμα, όταν πας βόλτα
στο κύμα , πρέπει να κάνεις ορισμένες κινήσεις για άλμα επί του σκάφους . Έχω να
κάνω περισσότερα βήματα , γιατί δεν αισθάνομαι το πόδι του ,
αλλά είναι ακριβώς θέμα επαγγελματικής κατάρτισης . -Πώς
αντιδρούν οι άνθρωποι όταν βλέπουν ότι κάνεις surf ; -Νομίζω
ότι οι προσπάθειες μου και στο πατινάζ εμπνέουν τους ανθρώπους σε κάτι νέο, να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι είναι
ικανοί περισσότερο. Ειδικότερα , οι άνθρωποι που στερούνται
τα πόδια ή τα χέρια τους, να κατανοήσουν ότι δεν είναι τόσο
περιορισμένοι όσο νομίζουν. drugoi.livejournal

ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΕ ΟΛΗ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ. ΈΦΤΙΑΞΕ
ΠΑΡΚΟ 34 ΕΚΑΤ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΑ ΚΟΡΗ ΤΟΥ
Ο Gordon Hartman από το Τέξας αποδεικνύει έμπρακτα το ρόλο του πατέρα με όλη τη σημασία της λέξης. Όταν συνειδητοποίησε πως στην πόλη του δεν υπάρχουν θεματικά πάρκα
για παιδιά με ειδικές ανάγκες, ένα εκ των οποίων είναι και η κόρη του, Morgan, αποφάσισε να
φτιάξει ένα ο ίδιος, δίνοντας την ευκαιρία σε παιδιά με ιδιαιτερότητες να ψυχαγωγούνται και να
περνούν το χρόνο τους όμορφα χωρίς την αδιακρισία των γύρω. Ο Hartman πολλές φορές
είχε πάει την κόρη του σε διάφορες πισίνες για να παίξει με το νερό, οι δυσάρεστες ωστόσο
αντιδράσεις των παιδιών που βρίσκονταν εκεί τον απέτρεψαν από το να πράξει πάλι το ίδιο. «Κατανοώ και δικαιολογώ τον αυθορμητισμό των παιδιών όταν έρχονται σε επαφή με άτομα που είναι ''ιδιαίτερα'' και δεν μπορώ να τα κατηγορήσω. Η Morgan είναι μια
όμορφη μικρή κυρία. Όταν κάποιος τη γνωρίζει εισπράττει ένα χαμόγελο, ενώ σίγουρα εκείνη θέλει να τον πάρει αγκαλιά. Πολλές
φορές στενοχωριέται που δεν την αποδέχονται όλοι», σχολιάζει ο Hartman. Το 2007 αποφάσισε να δημιουργήσει ένα θεματικό πάρκο
μόνος του, αφού έπειτα από έρευνα που πραγματοποίησε μαζί με τη σύζυγό του, Maggie διαπίστωσαν πως δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Πρώην κατασκευαστής ακινήτων, πούλησε τις επιχειρήσεις το 2005, για να ιδρύσει τον Οικογενειακό Ίδρυμα Gordon Hartman,
έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό, με στόχο τη βοήθεια ανθρώπων με αναπηρία. Ο ιδανικός χώρος βρέθηκε σε ένα εγκαταλελειμμένο
λατομείο στο Σαν Αντόνιο, στο Τέξας. Ο άνδρας για την κατασκευή συμβουλεύτηκε γιατρούς, ψυχοθεραπευτές και γονείς ατόμων με
αναπηρία. Το πάρκο ονομάστηκε «Morgan's Wonderland», ενώ κόστισε 34 εκατομμύρια δολάρια. Άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό
το 2010. Ανάμεσα στα αξιοθέατα του χώρου είναι μια παιδικά χαρά και ένα τρένο μινιατούρα. Οι επισκέπτες συχνά λένε στον Hartman
πως δεν έχουν αντικρίσει πάλι κάτι παρόμοιο και τον συγχαίρουν. Το πάρκο περιλαμβάνει και ένα καρουζέλ ειδικά σχεδιασμένο για
αναπηρικά αμαξίδια. O Hartman αποκαλύπτει πως η Morgan στην αρχή φοβόταν να ανέβει εκεί, αλλά στη συνέχεια κατάφερε να ξεπεράσει τη φοβία της.Από τη στιγμή που άνοιξε το «Morgan's Wonderland» έχει υποδεχτεί πάνω από ένα εκατομμύριο επισκέπτες
από 67 χώρες και 50 αμερικάνικα κράτη. Το 1/3 του προσωπικού είναι άτομα με αναπηρίες, ενώ η είσοδος είναι ελεύθερη για τα
άτομα με ανάλογες ιδιαιτερότητες. Φέτος, το θεματικό πάρκο επεκτάθηκε με τη δημιουργία του Morph's Inspiration Island, ενός πλήρως προσβάσιμου για όλους υδάτινου πάρκου. «Τον Ιούλιο λιγότεροι άνθρωποι έρχονταν εδώ εξαιτίας της ζέστης, έτσι αποφασίσαμε
να δημιουργήσουμε ένα πάρκο νερού για μια δροσερή ανάσα», τόνισε ο Hartman.
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Νομοσχέδιο για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία προωθεί η κυβέρνηση
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου
ενημέρωσε για τις αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και για την ετοιμότητα εν όψει της
έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Η Έφη Αχτσιόγλου παρουσίασε αναλυτικά το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο μάλιστα αποτελεί «ουσιαστική ιδιοκτησία της κυβέρνησης». Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κ. Αχτσιόγλου κατά την ενημέρωση που παρείχε
υπογράμμισε πως το πολυνομοσχέδιο, το οποίο είναι αποτέλεσμα κοινωνικού διαλόγου, αποτελεί
την πληρέστερη νομική κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων.Συμπληρωματικά, ο υφυπουργός Εργασίας Τάσος Πετρόπουλος παρουσίασε τις τεχνικές λεπτομέρειες αναφορικά με τις
ασφαλιστικές ρυθμίσεις που αφορούν σε σειρά επαγγελματιών. Αξίζει να σημειωθεί πως για πρώτη φορά αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για τα άτομα με αναπηρία μέσα από ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο. Συντονιστικό ρόλο σε αυτή την ουσιώδη μεταρρύθμιση αναλαμβάνει ο υπουργός Επικράτειας Χριστόφορος Βερναρδάκης. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου το όποιο προωθεί,
η αναπηρία λαμβάνει πλέον ευρύτερη διάσταση και πλέον αντιμετωπίζεται ως κοινωνικό θέμα. Στο πλαίσιο αυτό η διοίκηση αναλαμβάνει την υποχρέωση της αντιμετώπισης των ατόμων με αναπηρία με όρους ισότητας. Μάλιστα όπως διευκρίνισε από την
πλευρά της και η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου η αναπηρία αντιμετωπίζεται σε τέσσερα
σημεία φυσικό-αστικό-διοικητικό και ηλεκτρονικό περιβάλλον. Κάθε Υπουργείο εφεξής θα έχει την υποχρέωση να λαμβάνει υπ’
όψιν του τα νέα δεδομένα ώστε να εξασφαλίζετε η ισότιμη μεταχείριση των ατόμων με αναπηρία. Τέλος σύμφωνα πάντα με τις
ίδιες πληροφορίες η νοηματική γλώσσα αναγνωρίζεται ως επίσημη γλώσσα του ελληνικού κράτους.

Συν. από σελ. 1…

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Με την ιδρυτική προκήρυξή τους, οι Green Rolling Rebels δυναμώνουν την
φωνή τους, προκειμένου να λύσουν τα προβλήματα που τους ταλαιπωρούν
στα γήπεδα. Μία νέα προσπάθεια γίνεται στις τάξεις των οπαδών του Παναθηναϊκού με μία εντελώς διαφορετική μορφή από αυτή που έχουμε συνηθίσει. Και
αυτό γιατί συντελεστές της είναι Άτομα αναπηρία που υποστηρίζουν το «τριφύλλι» και θέλουν να ενώσουν τις φωνές τους, προκειμένου να μπορέσουν να
δώσουν λύση στα προβλήματα που τους ταλαιπωρούν σε όλα τα γήπεδα. Το
όνομά τους; Green Rolling Rebels και στην ιδρυτικής τους διακήρυξη αναφέρουν…«Γεια σας, είμαστε μια ομάδα ατόμων με αναπηρία και μετά από αρκετά προβλήματα που έχουμε αντιμετωπίσει
σε όλα τα γήπεδα της ομάδας μας ξεκινάμε μια προσπάθεια τελείως αυτόνομη από διοικήσεις και συνδέσμους, έτσι
ώστε να μπορέσει η φωνή μας να ακουστεί. Ζητάμε λοιπόν την συμπαράστασή σας (Α.με Α. και Μη) να μας βοηθήσετε
στην ενδυνάμωση της φωνής μας με την στήριξή σας. Όσοι περισσότεροι τόσο πιο δυνατή». Για περισσότερες πληροφορίες e-mail: greenrollingrebels@yahoo.com Facebook: Green Rolling Rebels.

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΑΣΚΠ ΣΤΑ HEALTHCARE BUSINESS AWARDS 2017
Η Ελληνική Ένωση για την Αντιμετώπιση της Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας απέσπασε
το Ασημένιο βραβείο στα Healthcare Business Awards 2017, στην κατηγορία ¨Σύλλογοι
Ασθενών- Δράσεις υποστήριξης/Εκπαίδευσης μελών¨ για το πρόγραμμα «Συνηγορία
για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας στη Δυτική Ελλάδα». Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου, στο Divani Apollon Palace & Thalasso, στη
Βουλιαγμένη Αθήνας και διοργανώθηκε από το Health Daily και τη Boussias Communications όπου ανέδειξε και επιβράβευσε την επιχειρηματική αριστεία, την καινοτομία,
τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και τις βέλτιστες πρακτικές των επιχειρήσεων, φορέων
και οργανισμών του κλάδου της Υγείας. Το SILVER βραβείο για την ΕΕΑΣΚΠ παρέλαβε
η πρόεδρος κα Μαργαρίτα Καραγιώργου και η κα Μαρίνα Ζεκάκου μέλος και αντιπρόσωπος της ΕΕΑΣΚΠ στην Ομοσπονδία ΣΚΠ. Το πρόγραμμα με τίτλο: «Συνηγορία για
τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας στη Δυτική Ελλάδα», υλοποιήθηκε από το Κοινωφελές Σωματείο Αρωγής και Φροντίδας Ηλικιωμένων
& ΑμεΑ-ΦΡΟΝΤΙΖΩ σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση για την Αντιμετώπιση της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας Δυτικής Ελλάδας
(ΕΕΑΣΚΠ) όπου διαχειριστής Επιχορήγησης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες» ήταν το Ίδρυμα Μποδοσάκη
και στόχος του Προγράμματος ήταν η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Κεντρική δράση του έργου υπήρξε η λειτουργία του «Γραφείου Συνηγορίας για την Αντιμετώπιση ασθενών με ΣΚΠ» στα γραφεία της ΕΕΑΣΚΠ και σκοπός του έργου ήταν η υλοποίηση στοχευμένων
δράσεων σε διάφορες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με σκοπό: την προάσπιση των δικαιωμάτων των ασθενών με
Σκλήρυνση Κατά Πλάκας και ιδιαίτερα των ατόμων που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία, τη διαμεσολάβηση σε φορείς και οργανισμούς της περιοχής με σκοπό την εξασφάλιση συνεργασίας για την υποστήριξη των ατόμων αυτών, την ευαισθητοποίηση/ενημέρωση της κοινότητας για ζητήματα που αφορούν την ασθένεια της ΣΚΠ και τα άτομα που την αντιμετωπίζουν κτλ. Το Δ.Σ. της
ΕΕΑΣΚΠ ευχαριστεί θερμά τους διοργανωτές και την κριτική επιτροπή για την τιμητική διάκριση και την αναγνώριση που προσδίδουν ώθηση και δύναμη να συνεχίζεται με αισιοδοξία το εθελοντικό έργο του Σωματείου.
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ΚΕΡΚΥΡΑ: Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
«Το πλωτό αμαξίδιο στοιχίζει 2.500 ευρώ. Όσο να κλείσεις πέντε λακκούβες στον
δρόμο» μας λέει ο κ. Ανδρέας Σκούπουρας, αντιδήμαρχος Πρόνοιας, Κοινωνικής
Πολιτικής, Αλληλεγγύης και Εθελοντισμού στον δήμο Κέρκυρας. Έναν δήμο που
αποτέλεσε παράδειγμα πολιτισμού τα τελευταία χρόνια όσον αφορά στην συμπεριφορά τους προς τα ΑμεΑ. Όντας και ο ίδιος τετραπληγικός, όταν ανέλαβε τον
συγκεκριμένο τομέα στον δήμο, έβαλε ένα προσωπικό στοίχημα. Να μην υπάρχουν αποκλεισμένοι πολίτες. Πλέον η Κέρκυρα μετρά στο σύνολο 14 παραλίες
προσβάσιμες για ΑμεΑ. Διαθέτει ήδη 10 αμφίβια αναπηρικά αμαξίδια (5 του Δήμου
Κέρκυρας και 5 του Νομαρχιακού Συλλόγου ΑμεΑ Κέρκυρας), ενώ αναμένονται άμεσα 4 νέα από τον Δήμο Κέρκυρας.
«Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια παραλία γκέτο για τα άτομα με αναπηρία, θέλουμε αυτά τα άτομα να μπορούν
να επιλέξουν σε ποια παραλία θα πάνε», εξηγεί στη HuffPost Greece. Οι περισσότερες από αυτές τις παραλίες είναι
εξοπλισμένες με πλωτά αμαξίδια, που επιτρέπουν στους ανθρώπους αυτούς να μπουν με ασφάλεια στο νερό, σε κάποιες υπάρχουν ράμπες μέσα στη θάλασσα («είναι μια κερκυραϊκή πατέντα για ηλικιωμένους και ανθρώπους με κινητικές δυσκολίες», μας λέει ο κ. Σκούπουρας) ενώ υπάρχει και ένα seatrack. 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.

ΧΑΝΙΑ: ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ
Ο κ. Κυριάκος Κουτσουπάκης, εξειδικευμένος γυμναστής για Ατομα με Ειδική
αναπηρία (ειδικότητα στην Ειδική φυσική αγωγή) που συνεργάζεται εδώ και 5
χρόνια με το σωματείο «Αρίων» (γυμναστικός σύλλογος για ΑμΕΑ), κατέγραψε
τα προβλήματα που υπάρχουν σε τέσσερις μεγάλους αθλητικούς χώρους
(Εθνικό Στάδιο Χανίων, Κλειστό Κλαδικού, Ανοικτό κολυμβητήριο, κλειστό παλιάς
ηλεκτρικής). Ο λόγος είναι ότι, παρά τη σημαντική πρόοδο σε θέματα αθλητισμού
των ΑμΕΑ τα τελευταία χρόνια στα Χανιά (αθλητικές επιτυχίες, συμμετοχή νέων
ανθρώπων) τόσο οι δημόσιοι όσο και οι ιδιωτικοί αθλητικοί χώροι κινδυνεύουν
να χαρακτηριστούν υποβαθμισμένοι. Όπως λέει ο ίδιος: «η πρόσβαση των ΑμΕΑ πρέπει να βασίζεται στις λεγόμενες “αλυσίδες”
και στα “δίκτυα”. Τι είναι αλυσίδα; Το να υπάρχει πχ. μια στάση λεωφορείου προσβάσιμη για το ΑμΕΑ, το λεωφορείο να έχει
ράμπα, το γήπεδο να έχει είσοδο από την οποία θα μπορεί να μπει στον αθλητικό χώρο το ΑμΕΑ. Έτσι δημιουργείται μια πρώτη
“αλυσίδα” από το σπίτι μέχρι το γήπεδο ούτε ώστε η πρόσβαση να είναι δυνατή ακόμα και για κάποιον έστω με υποβοήθηση.
Μια άλλη αλυσίδα αφορά π.χ. την έξοδο από το γήπεδο και την ελεύθερη και άνετη πρόσβαση μέσω πεζοδρομίων στο κέντρο
των Χανίων. Ενώνοντας τις δύο αυτές αλυσίδες φτιάχνουμε ένα δίκτυο» απαντάει. Δυστυχώς όλοι οι βασικοί αθλητικοί χώροι στα
Χανιά στερούνται των υποδομών αυτών ώστε να θεωρούνται απόλυτα προσβάσιμοι. Συν τοις άλλοις «έχουμε και εμείς οι αρτιμελείς πολίτες μεγάλη ευθύνη . Οφείλουμε να αντιλαμβανόμαστε τη δυσκολία του άλλου ως δική μας δυσκολία! Έτσι μόνο δεν θα
παρκάρουμε σε ράμπες, δεν θα κλείνουμε εισόδους, θα πιέζουμε τους αρμόδιους φορείς να κάνουν αυτό που πρέπει»…

ΒΡΕΘΗΚΕ Ο ΧΩΡΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΣΤΕΓΑΣΤΕΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ

Ο δήμος Τρίπολης είχε αναλάβει να βρει χώρο ο οποίος θα είναι σύμφωνος με τις απαιτήσεις και έτσι ύστερα από δημοπρασία που έγινε στο δημαρχείο αναδείχθηκε ανάδοχος
ο οποίος πρότεινε ένα ακίνητο το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις και κρίθηκε κατάλληλο.
Μερικές από τις προϋποθέσεις είναι: 1. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις πρέπει να ευρίσκονται
εντός του κέντρου της πόλης της Τρίπολης και ειδικότερα σε απόσταση το πολύ έως
150,00 μέτρα από την Πλατεία Γεωργίου Α’ (κεντρική πλατεία, Αγ. Βασιλείου), κατά προτίμηση με πρόσοψη σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας ή πεζόδρομο, να μην απέχουν περισσότερο από 2 χλμ. από Κρατικό Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας και να εξυπηρετούνται από
τακτική συγκοινωνία με μέσα μαζικής μεταφοράς, ώστε να υπάρχει η μέγιστη διευκόλυνση μετακίνησης και να προάγεται ο
μέγιστος βαθμός κοινωνικοποίησης των ΑΜΕΑ. 2. Να έχει ισόγειο χώρο ελάχιστης επιφάνειας 140,00 τ.μ. και βοηθητικούς
χώρους ελάχιστης επιφάνειας 100,00 τ.μ. (σε ισόγειο ή υπόγειο). 3. Η προσπέλαση του κτιρίου πρέπει να είναι τελείως ανεμπόδιστη από το επίπεδο του πεζοδρομίου και τα εσωτερικά επίπεδα του χώρου του Κέντρου πρέπει να είναι χωρίς βαθμίδες.
Όπου αυτό δεν είναι δυνατόν θα πρέπει να είναι δυνατή η κατασκευή επικλινών διαβάσεων με κλίση που να μην υπερβαίνει
το 6% ή να τοποθετούνται ανελκυστήρες βαθμίδων (stair lift). 4. Να υπάρχει χώρος στάθμευσης για οχήματα μεταφοράς για
να εξυπηρετούνται οι επωφελούμενοι των υπηρεσιών του (Κ.Δ.Α.Π. – Μ.Ε.Α., με οριζόντια και κάθετη σήμανση.
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ΚΟΜΟΤΗΝΗ: ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΛΕΙΣΜΕΝΑ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΤΟΙΧΟΥΣ
Όλα τα πήρε το καλοκαίρι, οι ελλείψεις υποδομών, όμως, παραμένουν.
Μια γλυκιά γεύση αφήνει το φετινό καλοκαίρι στην κυρία Στέλλα Βιογιατζή,
μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου ΑμεΑ Ροδόπης μια γλυκιά γεύση αλλά και αρκετά «παρατράγουδα» που κατέγραφε καθημερινά μετακινούμενη και η ίδια
στο Φανάρι της Ροδόπης. «Παρατράγουδα», όπως οι πλαστικοί διάδρομοι
στην περιοχή που έχει τοποθετηθεί το seatrack (ο ειδικός μηχανισμός για τα
ΑμεΑ, που τους διευκολύνει αφάνταστα στα θαλασσινά τους μπάνια), αντί
των ξύλινων που θα έπρεπε κανονικά να υπάρχουν. Αλλά και η έλλειψη ενός
χώρου υποδοχής, όπου θα μπορούν οι λουόμενοι-ΑμεΑ να περιμένουν τη
σειρά τους, χωρίς να είναι αναγκασμένοι να παραμένουν για ώρα στον ίδιο πλαστικό διάδρομο. Η πρώτη πετυχημένη
περίοδος λειτουργίας του ειδικού μηχανισμού γεννά μεγάλες προσδοκίες για ακόμη καλύτερες θερινές περιόδους στο
μέλλον υποστηρίζει και εξηγεί πως «Όσοι χρησιμοποίησαν το μηχανισμό, ακόμη και επισκέπτες από Βουλγαρία και
Τουρκία, έμειναν πολύ ευχαριστημένοι και έδειξαν διάθεση να ξαναέρθουν.» Ωστόσο, η έλλειψη βασικών υποδομών,
όπως ενός WC, δημιουργεί απογοήτευση και προβληματισμό. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η κυρία Βογιατζή, από
τα σύνορα με τη Βουλγαρία μέχρι το Φανάρι, που είναι ο τελικός προορισμός όλων δεν υπάρχει τουαλέτα για το κοινό,
ένα οργανωμένο πάρκινγκ και το χειρότερο δεν υπάρχει κατάλληλο οδικό δίκτυο. «Από τη διασταύρωση του Φαναρίου
μέχρι τον παραθαλάσιο οικισμό είναι ένας αγροτικός δρόμος με δεκάδες παγίδες, χωρίς να λείπουν τα προβλήματα.
Χόρτα που ξεπερνούν σε ύψος τα δύο μέτρα, έλλειψη κατάλληλου φωτισμού, απουσία διαγραμμίσεων και παρουσία
πολλών αγροτικών μηχανημάτων, όπως και χιλιάδων διερχόμενων αυτοκινήτων με ξένους οδηγούς που αγνοούν τους
κινδύνους που ελλοχεύουν.» δηλώνει μην κρύβοντας τον προβληματισμό της. Όσον αφορά στις εργασίες της «Στέγης»
του Σωματείου ΑμεΑ Ροδόπης,που βρίσκεται στην οδό Βασιλέως Παύλου 10, αυτές βρίσκονται σε εξέλιξη, με τα γραφεία να παραδίδονται στους χρήστες τους μέχρι τέλος του μήνα. «Θέλουμε να υπάρχει μια καλή συνεργασία με όλα
τα Α.μεΑ. Όλοι οι ανάπηροι είναι καλοδεχούμενοι, να τους στηρίξουμε, να βοηθηθούν, να βοηθήσουν με τη σειρά τους.»
δηλώνει με τον δικό της ξεχωριστό, δυναμικό τρόπο μην παραλείποντας να στείλει το μήνυμα της στους ανθρώπους
που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα αναπηρίας.«Όλα τα άτομα με αναπηρία να βγουν έξω από τα σπίτια τους, να
μιλήσουν με τους διπλανούς τους, να πουν το πρόβλημά τους, να έχουν επαφή με τον κόσμο. Δυστυχώς ακόμη είναι
πάρα πολλά τα άτομα που είναι κλεισμένα στα σπίτια τους.» Κείμενο: Μαρία Νικολάου – ert.gr

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΗ O 11ΟΣ ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΜΑΜΑΔΩΝ ΜΕ ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΩΝ!

Τα Ιωάννινα το Σαββατοκύριακο 16 & 17 Σεπτεμβρίου έγιναν παράδειγμα
προς μίμηση για κάθε νομό της Ελλάδας. Ο γύρος της Λίμνης Ιωαννίνων ή
Ioannina Lake Run ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία. Οι συμμετοχές ξεπέρασαν τους 1600 δρομείς, πάνω από 60 άτομα με κάποιας μορφής αναπηρία
έτρεξαν, είτε με αμαξίδια, είτε με τους συνοδούς τους, την παραλίμνια διαδρομή, κερδίζοντας το θερμότερο χειροκρότημα. Δεκάδες μαμάδες έβαλαν τα
δυνατά τους και έτρεξαν 1.000 μέτρα στον παραλίμνιο δρόμο, μαζί με τα μωρά
στα καρότσια, αλλά και τα μεγαλύτερα παιδιά να τρέχουν δίπλα τους, στέλνοντας το μήνυμα ότι ο αθλητισμός είναι για όλους και η συμμετοχή είναι πιο ευχάριστη, όταν τρέχεις με αυτούς που αγαπάς. Ο θεσμός κάθε χρόνο κερδίζει
όλο και περισσότερες συμμέτοχες σε κάθε ξεχωριστή κατηγορία. Καλό οιωνό
για τα επόμενα χρόνια χαρακτήρισε το ρεκόρ συμμετοχών στα 30 χλμ. ο διευθυντής του Γύρου Λίμνης Ηλίας Σπυριούνης, τονίζοντας πως στόχος είναι να διπλασιαστεί τα επόμενα χρόνια και να αποκτήσει διεθνή χαρακτήρα. Και φέτος υπήρξαν συμμετοχές δρομέων από τη Γερμανία, το Βέλγιο και από τον Σύλλογο «Ευ
Ζην» της Λεμεσού Κύπρου. Ο αθλητής Γιάννης Κρέκας της Stoikos Running Team έκοψε το νήμα σε χρόνο 1:43:36, μην
καταφέρνοντας να σπάσει για μόλις δέκα δευτερόλεπτα το ρεκόρ που κατέχει ο Μιχάλης Παρμάκης από τον 9ο Γύρο Λίμνης.
Δεύτερος ήταν ο Αντώνης Παπαδημητρίου με χρόνο 1:45:06 και τρίτος ο Γιώργος Μενής με χρόνο 1:46:20. Στις γυναίκες,
πρώτη τερμάτισε η Ντενίζ Δημάκη, από την ομάδα της Garmin, σε 2:01:51, στην επιστροφή της μετά από χρόνια στον Γύρο
Λίμνης. Με τον χρόνο που σημείωσε, κατέρριψε το ρεκόρ της πιστοποιημένης από την AIMS/IAAF διαδρομής, που κρατούσε
η Βασιλική Καραγεωργάκη από τον 8ο Γύρο Λίμνης. Τη δεύτερη θέση κατέλαβε η Βασιλική Καραγεωργάκη από τη Stoikos
Running Team, με χρόνο 2:02:07 και τρίτη ήταν η Στεφανία Λεοντιάδου, που τερμάτισε σε 2:04:09. Όλοι οι νικητές στέφθηκαν
με τα δάφνινα στεφάνια, που δημιούργησαν τα παιδιά του Ποσειδώνα, σε μια δράση που πραγματοποίησε ο Όμιλος με το
Μουσείο Αργυροτεχνίας του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιώς. Φυσικά, όλοι οι συμμετέχοντες στους αγώνες
των 5, 10 και 30 χλμ. πέρασαν στον λαιμό τους το συλλεκτικό μετάλλιο με τον κορμοράνο, προστατευόμενο είδος πουλιού
της Παμβώτιδας, που φιλοτέχνησε ο γλύπτης Χρήστος Σκαλκώτος. www.newsitmaea.gr
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ΕΝΦΙΑ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΛΑΘΗ – ΠΩΣ ΘΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΦΟΡΟ
Η υποβολή τροποποιητικών-διορθωτικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων
(Ε9) είναι δυνατή μέσω της εφαρμογής «Ε9 Περιουσιολόγιο» στο TAXISnet.
ΕΝΦΙΑ: Ποιοι δικαιούνται απαλλαγή ή έκπτωση. Πως θα εκτυπώσετε το εκκαθαριστικό; Όποιος φορολογούμενος έχει κάνει λάθη ή έχει υποπέσει σε παραλείψεις κατά τη συμπλήρωση ενός ή περισσοτέρων από τα έντυπα Ε9 που
υπέβαλε για τα έτη 2010-2017 έχει το δικαίωμα να εισέλθει στην εφαρμογή και
να επιλέξει το έτος για το οποίο θέλει να υποβάλει τη νέα δήλωση. Η τροποποιητική δήλωση Ε9 να υποβληθεί το αργότερο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2017.
Προσοχή στα λάθη, τα οποία μπορούν να αυξήσουν κατά πολύ τον φόρο. Όσοι
έχουν αλλαγές στο Ε9 μέσα στο 2016 θα πρέπει να σπεύσουν να τις κάνουν,
όσοι δεν κάνουν εμπρόθεσμη υποβολή θα επιβαρυνθούν με πρόστιμο 100 ευρώ. Τα πιο συχνά λάθη και τι πρέπει να
προσέξετε 1. Οι βοηθητικοί χώροι καταχωρούνται ως κύριοι. Σε αυτές τις περιπτώσεις, χρεώνεται κανονικός φόρος
ανά τετραγωνικό και όχι ο μειωμένος κατά 90% σε σχέση με τον φόρο που αναλογεί σε χώρο κύριας χρήσης. Κλασική
παγίδα αποτελεί η δήλωση των υπόγειων επιφανειών ακινήτου ως κύριου χώρου ή του παταριού που επικοινωνεί με
εσωτερική κλίμακα με τον κύριο χώρο ενός καταστήματος. 2. Το έτος γέννησης του επικαρπωτή. Το λάθος φαίνεται
αθώο, αλλά κρύβει μεγαλύτερο φόρο. Θα πρέπει να δηλώνεται το σωστό έτος γέννησης του επικαρπωτή, καθώς από
την ηλικία του εξαρτάται και το ποσοστό του φόρου του ακινήτου το οποίο θα χρεωθεί σε αυτόν και αντίστοιχα το ποσοστό του φόρου που θα χρεωθεί στον ψιλό κύριο. Δηλαδή, όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία του επικαρπωτή, τόσο μεγαλύτερο μέρος του φόρου του ακινήτου χρεώνεται στον ψιλό κύριο. 3. Επιφάνεια και όροφος. Η λανθασμένη
καταγραφή της επιφάνειας, της ηλικίας του ακινήτου (ως έτος κατασκευής δηλώνεται το έτος έκδοσης της οικοδομής
αδείας) και του ορόφου είναι πολύ συνηθισμένα. Εάν δεν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός ορόφου ή συμπληρώθηκε όροφος ακινήτου ως δώμα, για τον υπολογισμό του φόρου λαμβάνεται ο συντελεστής που αντιστοιχεί στον 6ο όροφο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στις περιπτώσεις μεζονετών, ως όροφος δηλώνεται ο υψηλότερος όροφος της συγκεκριμένης
ιδιοκτησίας. 4. Συνιδιοκτησία. Σε περίπτωση μη αναγραφής ή αναγραφής λανθασμένου ποσοστού συνιδιοκτησίας,
λαμβάνεται ποσοστό συνιδιοκτησίας 100%. 5. Κτίσματα σε αγροτεμάχιο. Σε περίπτωση κατά την οποία έχει συμπληρωθεί η στήλη της συνολικής επιφάνειας κτισμάτων που βρίσκονται στο αγροτεμάχιο αλλά δεν έχει συμπληρωθεί η
κατηγορία του ακινήτου, θεωρείται ότι επί του αγροτεμαχίου βρίσκεται κατοικία. Ιδιαίτερη προσοχή στην περίπτωση
των αγροτεμαχίων χρειάζεται και η συμπλήρωση του κωδικού που περιγράφει την απόσταση από τη θάλασσα.

Κυκλοφορεί σε λίγες
ημέρες το νέο βιβλίο του
καθηγητή και Προέδρου της
ΕΝΥΠΕΚΚ Αλέξη
Μητρόπουλου από τον
Εκδοτικό Οίκο Α.Α. Λιβάνη.

ΠΟΙΟΙ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΜΕ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥΣ
Βασικός στόχος των τραπεζών είναι να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τη νέα νομοθεσία για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Σε ακίνητα μεγάλης αξίας, σε
μη συνεργάσιμους δανειολήπτες, καθώς και σε στρατηγικούς κακοπληρωτές, θα εστιάσουν οι τράπεζες τις ενέργειές τους για την επιτάχυνση των πλειστηριασμών το επόμενο διάστημα. Στη συνάντηση που είχαν οι
διοικήσεις των τεσσάρων συστημικών ομίλων με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) στη Φρανκφούρτη, έγινε σαφές ότι οι τρέχοντες ρυθμοί
εκποίησης ενεχύρων δεν είναι αποδεκτοί. Βασικός στόχος των τραπεζών είναι να
εκμεταλλευτούν στο έπακρο τη νέα νομοθεσία για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, που ενεργοποιήθηκε από την 1η Σεπτεμβρίου. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι
ενέργειες για τη μετάπτωση πλειστηριασμών που βρίσκονται καθοδόν για το Ειρηνοδικείο, στη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα. Με δεδομένο ωστόσο ότι απαιτείται
ειδοποίηση του οφειλέτη δύο μήνες νωρίτερα πριν την αλλαγή αυτή, οι πρώτοι
ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν πριν από τον
ερχόμενο Δεκέμβριο. Τραπεζικές πηγές αναφέρουν ότι τουλάχιστον σε πρώτη
φάση, τα νομικά τμήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων θα στραφούν ενάντια σε
στρατηγικούς κακοπληρωτές, αυτούς που διαθέτουν τα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία που τους επιτρέπουν να αποπληρώσουν το δάνειο τους, αλλά
συνειδητά επιλέγουν να μην το κάνουν. Στο στόχαστρο των τραπεζών θα βρεθούν
και πολίτες που αποφεύγουν συστηματικά τη ρύθμιση, αλλά και όσοι χρησιμοποιούν ακίνητα πολυτελείας σε ακριβές περιοχές.
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Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ
Φωτίου: Δεν θα κοπεί οποιοδήποτε επίδομα αναπηρίας
Ρητά απέρριψε το ενδεχόμενο περικοπής των αναπηρικών επιδομάτων σε συνέντευξή της,
η αναπληρώτρια Υπ. Εργασίας, κ. Θεανώ Φωτίου.Στο τελευταίο κυβερνητικό συμβούλιο κοινωνικής πολιτικής παρουσιάστηκε το νομοσχέδιο για τα άτομα με αναπηρία, για το οποίο η κ.
Φωτίου σημείωσε ότι «πρόκειται για την εναρμόνιση του νομοθετικού και διοικητικού πλαισίου
της Ελλάδας με την Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Άτομα με Αναπηρία». Η κ. Φωτίου διέψευσε επίσης κατηγορηματικά ότι κόβεται οποιοδήποτε επίδομα αναπηρίας, θέμα για το οποίο «πέφτει μεγάλη σπέκουλα αυτές τις
ημέρες… αυτή η ιστορία πρέπει να σταματήσει», ενώ εκτίμησε ότι όλα αυτά οφείλονται σε «αντιπολιτευτικούς σκοπούς».

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ένα νέο εργαλείο που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και χρόνια με την ψυχή για τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων που χρειάζονται την προσβασιμότητα για να συμμετέχουν στη ζωή και να νιώθουν χρήσιμοι στο κοινωνικό
σύνολο, άρχισε να καταγράφει τις ανάγκες προσβασιμότητας της Δυτικής Αττικής, με πρωτοβουλία του Κ.Ε.Α. σε συνεργασία με τον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Ατόμων με Αναπηρία, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τις Ενώσεις Συγκοινωνιολόγων, το Αθλητικό Σωματείο Δυτικής Αττικής «Τριπτόλεμος», τον Πειραϊκό Σύλλογο Κινητικά Αναπήρων,
εμπειρογνώμονες από την εταιρεία ορθοπεδικών Κηφίδη και πολλούς άλλους φίλους εθελοντές και συνεργάτες για
την άμεση παρέμβαση όπου και όπως χρειαστεί. Στην επιτροπή προσβασιμότητας συμμετέχουν οι: Ρεθυμιωτάκης
Γεώργιος – Πρόεδρος Κ.Ε.Α., Βαβάκος Βασίλειος – Συγκοινωνιολόγος, Κρητικός Πέτρος – Συγκοινωνιολόγος,
Κακοσαίος Ευάγγελος – Πρόεδρος Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Αττικής, Ραφτόπουλος Δημήτρης
– Τοπογράφος, Καράλη Αικατερίνη – Παιδίατρος/Άμισθος Σύμβουλος Περιφέρειας σε θέματα Υγείας και Πρόνοιας. Η συνεργασία της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι αυτονόητη προκειμένου να διορθωθούν αποτελεσματικά και όχι στα χαρτιά τα κενά και οι παραλείψεις του παρελθόντος για να αποφύγουμε τα πορίσματα και τις
καταγγελίες από το Συνήγορο του Πολίτη, τη δημόσια κατακραυγή, τηρώντας τις προδιαγραφές και τους νόμους που
έχουν θεσπιστεί για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία σε παγκόσμιο επίπεδο. Σκοπός του όλου εγχειρήματος
είναι η αποκατάσταση και συντήρηση της προσβασιμότητας αλλά και η αστυνόμευση των υποδομών από απλούς πολίτες που θα συμμετέχουν ανά περιοχή σε αυτή τη διαδικασία. Τα άτομα με Ειδικές Ικανότητες είναι έτοιμα να ενταχθούν
στην αγορά εργασίας και πρέπει να τους ανοίξουμε δρόμους και ορίζοντες χωρίς κανένα εμπόδιο.

Το Κέντρο Εργασίας Αναπήρων ευχαριστεί από καρδιάς την εταιρεία ορθοπεδικών Χριστόφορου Κυφίδη για την άμεση
ανταπόκριση στις ανάγκες του φορέα και των μελών μας. Η εταιρεία Κυφίδης που λειτουργεί από το 1919 με εξαρτήματα
ορθοπεδικών ειδών, δεν έχει γνώμονα μόνο το κέρδος αλλά και την πραγματική παροχή και υποστήριξη, όπου και όπως
μπορεί. Την ευχαριστούμε για τα δύο αναπηρικά αμαξίδια που πρόσφερε εντελώς δωρεάν στα μέλη μας αλλά και για τη
συντήρηση και αποκατάσταση της πρόσβασης στο κτίριο και τα εργαστήρια των ΑμεΑ. Η εταιρεία Κυφίδης, είναι πάντα
κοντά μας δίνοντας λύσεις σε όλες τις ανάγκες μας, ακόμα και όταν δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε οικονομικά.
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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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Αίτια χρήσης και κατάχρησης των ουσιών
Η χρήση των ναρκωτικών ή η κατάχρησή τους είναι ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται κυρίως στο χώρο της νεολαίας.
Όμως σπάνια η χρήση ή η κατάχρησή τους από ένα άτομο ή μία ομάδα θα είναι αποτέλεσμα ενός και μόνο αιτιολογικού παράγοντα. Η εξάρτηση δεν εμφανίζεται ξαφνικά στη ζωή ενός ατόμου. Η παιδική ηλικία αποτελεί το βασικότερο στάδιο κατά
το οποίο θα δημιουργηθούν και θα αναπτυχθούν οι παράγοντες αυτοί. Στη παιδική ηλικία μπαίνουν τα θεμέλια προκειμένου
το παιδί να αναπτύξει σωστές αρχές και αξίες. Είναι η ηλικία στην οποία διαμορφώνεται ο χαρακτήρας του και οι επιδράσεις
τις οποίες θα δεχτεί θα είναι καθοριστικές για τη μετεξέλιξή του. Η διαμόρφωση λοιπόν
του χαρακτήρα και της προσωπικότητας του παιδιού καθορίζεται από την οικογένεια,
το σχολείο αλλά και το κοινωνικό περιβάλλον. Μέσα από μία σειρά ερευνών οι οποίες
πραγματοποιήθηκαν, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι για την εμφάνιση τη χρήσης-κατάχρησης και εξάρτησης από τις ουσίες αυτές υπάρχουν πολλοί και σύνθετοι παράγοντες. Αυτοί διακρίνονται σε τρείς βασικές κατηγορίες: 1) Οι βιολογικοί παράγοντες
και η προσωπικότητα του ατόμου - 2) Το οικογενειακό, κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον που ζει και μεγαλώνει το άτομο - 3) Η δράση της ουσίας
1) Οι βιολογικοί παράγοντες και η προσωπικότητα του ατόμου: Η προσωπικότητα του ανθρώπου διαμορφώνεται μέσα στην κοινωνία την οποία ζει από τη στιγμή
της γεννήσεως του όπου σε πρώτη φάση είναι η οικογένεια και αργότερα το ευρύτερο
κοινωνικό περιβάλλον. Προσωπικότητα ονομάζουμε το σύνολο των ιδιαίτερων ψυχολογικών και σωματικών γνωρισμάτων του ατόμου τα οποία καθορίζουν τη συμπεριφορά του κατά την προσαρμογή του στο
περιβάλλον. Είναι δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο αισθάνεται, σκέπτεται και συμπεριφέρεται ένας άνθρωπος. Η ψυχολογία
μέσα από έρευνες που έγιναν έδειξε ότι στη πλειοψηφία τους οι νέοι που κάνουν χρήση των ναρκωτικών και στη συνέχεια
γίνονται τοξικομανείς είναι ψυχικά υγιείς όμως δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες της πραγματικότητας. Κάποια
από τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ενός χρήστη είναι το άγχος, η αμυντικότητα, η ανάγκη για αισθηματική εξάρτηση,
η κατάθλιψη, η επιθετικότητα, η μοναξιά, η ντροπή κ.π.α. 2) Το οικογενειακό, κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον
που ζει και μεγαλώνει το άτομο. 2.α) Η οικογένεια χαρακτηρίζεται ως το κύτταρο τη κοινωνίας. Αποτελεί προθάλαμο μέσα
στον οποίο θα τεθούν οι βάσεις για να γνωρίσει ο άνθρωπος τον κόσμο και να διαμορφωθεί η κοινωνικότητά του. Οι διάφορες
μεταβολές που συμβαίνουν σε μία κοινωνία επηρεάζουν τη μορφή και στη συνέχεια τη λειτουργία τη οικογένειας για αυτό και
ο θεσμός της σήμερα βρίσκεται σε κρίση. Ο ρόλος της είναι καθοριστικός στο θέμα της χρήσεως των ναρκωτικών. Σήμερα
στις περισσότερες οικογένειες και οι δύο γονείς εργάζονται και αυτό τους υποχρεώνει να αφιερώνουν ελάχιστο χρόνο στα
παιδιά τους. Έτσι οι γονείς προκειμένου να καλύψουν τα κενά της παρουσίας τους αποκτούν μία υπερπροστατευτική συμπεριφορά και προσφέρουν στα παιδιά υλικά αγαθά βιώνοντας μία ψευδαίσθηση ότι αυτό είναι που θα κάνει τα παιδιά χαρούμενα και ευτυχισμένα. Έτσι με αυτό τον τρόπο δεν δίνουν στα παιδία τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τα δικαιώματα και
τις υποχρεώσεις τους αλλά ούτε τα μαθαίνουν να είναι υπεύθυνα ώστε να μπορούν να επιλύουν τα προσωπικά τους προβλήματα. Σαν αποτέλεσμα όλο αυτό έχει τα παιδιά να μην είναι σε θέση να διακρίνουν ποια είναι τα όρια που καθορίζουν τις
δραστηριότητές τους. Τα εμποδίζει επίσης στην ανάπτυξη της προσωπικότητας τους αποτελώντας παράλληλα ανασταλτικό
παράγοντα για την ψυχοκοινωνική εξέλιξή τους. Έτσι τα παιδιά αναζητούν την έξοδο από την οικογένεια και ξεκινούν την
αναζήτηση μιας διεξόδου σε κάποιον άλλο χώρο όπου θεωρητικά θα είναι ελεύθερα. Αυτός είναι συνήθως ο χώρος των ναρκωτικών. 2.β) Το κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον αποτελεί άλλον έναν βασικό παράγοντα ο οποίος μπορεί να οδηγήσει
ένα άτομο στη χρήση των ναρκωτικών. Η απομάκρυνση του σύγχρονου ανθρώπου από τις θρησκευτικές και πνευματικές
αξίες έχει δημιουργήσει πολλά κενά τα οποία με τη σειρά τους έχουν υποβαθμίσει την ανθρώπινη προσωπικότητα. Η παιδεία
που σαν στόχο έχει να θωρακίσει ηθικά και πνευματικά τα παιδιά αποτελεί κύριο παράγοντα αντιμετώπισης του πειρασμού
των ναρκωτικών. Μέσα στο σχολείο το παιδί κοινωνικοποιείται δημιουργώντας διαπροσωπικές σχέσεις με τους συμμαθητές
και τους φίλους του. Η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί και στην εφηβική ηλικία στην οποία παρατηρείται έντονη τάση για αποδέσμευση από το οικογενειακό περιβάλλον. Οι συναναστροφές αυτές σε ένα αρνητικό καθώς και προβληματικό περιβάλλον
επιδρούν καταλυτικά μειώνοντας την αυτοεκτίμηση τους και αποπροσανατολίζοντάς τα από τις αξίες τη ζωής. Ο έφηβος έχει
έντονη την αίσθηση της περιέργειας και έντονη επιθυμία να γνωρίσει και έρθει σε επαφή με κάθε τι απαγορευμένο και έτσι
εκτίθεται στη χρήση ναρκωτικών ουσιών. Όσον αφορά τις πολιτισμικές αξίες η ανάπτυξη του ανθρώπου επηρεάζεται άμεσα
από τους κανόνες και τις διάφορες συνήθειες των ομάδων του περιβάλλοντος του. Όταν μια ουσία (ναρκωτική) είναι κοινωνικά
αποδεκτή ή εύκολα διαθέσιμη τότε η χρήση της γενικεύεται. Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι αυτό της κόκας όπου
χρησιμοποιούνταν από τους ιθαγενείς της Λατινικής Αμερικής και του οπίου από τους λαούς της Μέσης και Εγγύς Ανατολής.
Η χρήση των ναρκωτικών στις περιπτώσεις αυτές γίνονταν κατά τη διάρκεια εθίμων και παραδόσεων της καθημερινής ζωής
αποτελώντας στοιχείο πολιτισμού. Όμως στις βιομηχανικές και μεταβιομηχανικές κοινωνίες οι αλλαγές των πολιτισμικών
αξιών οδήγησαν στην εξασθένηση του κοινωνικού ελέγχου και έτσι τα ναρκωτικά έγιναν αντικείμενο κατάχρησης. Ωστόσο
κάποιοι επιβαρυντικοί παράγοντες ακόμα είναι : 1) Η ανοχή ως προς τη χρήση ουσιών - 2) Ο κοινωνικός αποκλεισμός - 3)
Η αποξένωση - 4) Ο ψυχικός πόνος - 5) Η πίεση και το άγχος - 6) Η μοναξιά - 7) Η έλλειψη δεξιοτήτων ζωής (λήψης αποφάσεων, αυτοελέγχου, υπευθυνότητας κ. α.). Οι προστατευτικοί παράγοντες είναι οι εξής: 1) Ασφάλεια και σταθερότητα 2)
Ενήλικες και συνομήλικοι : θετικά πρότυπα ζωής 3) Σταθεροί οικογενειακοί δεσμοί 4) Οικονομική και κοινωνική σταθερότητα
- 3) Η δράση της ουσίας: Ανάλογα με τη ψυχική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το άτομο προβαίνει στη λήψη του φαρμάκου που θα το προκαλέσει το αντίθετο συναίσθημα... Συνέχεια στο επόμενο
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Γράφει η Έλενα Τσεβά

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ
Τα στοιχεία που δημοσίευσε το European Forest Fire Information Service
(EFFIS) είναι ενδεικτικά, καθώς περισσότερες από 1.000 δασικές πυρκαγιές έχουν
ξεσπάσει φέτος σε χώρες της Ε.Ε. (έως τα μέσα Αυγούστου), αριθμός σχεδόν τρεις
φορές μεγαλύτερος από τον μέσο όρο της περιόδου 2008-16. Σε ότι αφορά την επιφάνεια των καμένων εκτάσεων, τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα: φέτος έχουν
καεί σχεδόν 6 εκατομμύρια στρέμματα, έναντι μέσου όρου λίγο πάνω από 1,5 εκατομμύριο στρέμματα την περίοδο 2008-16. Η θεαματική αύξηση των πυρκαγιών
έχει οδηγήσει σε αναζωπύρωση της συζήτησης σχετικά με τον ρόλο της κλιματικής
αλλαγής στην επιδείνωση του φαινομένου. Δεν είναι μόνο στην Ευρώπη που η κατάσταση έχει χειροτερεύσει: σειρά μελετών έχει δείξει ότι την τρέχουσα δεκαετία ξεσπούν σχεδόν πέντε φορές περισσότερες δασικές πυρκαγιές στις δυτικές Ηνωμένες
Πολιτείες σε σύγκριση με τις δεκαετίες του 1970 και του 1980. Οι φωτιές αυτές διαρκούν πέντε φορές περισσότερο και καίνε εκτάσεις έξι φορές μεγαλύτερες σε σχέση με πριν από 30 και 40 χρόνια. To 2015 κάηκαν
40 εκατομμύρια στρέμματα στις ΗΠΑ – αρνητικό ρεκόρ όλων των εποχών. Μάλιστα, σύμφωνα με προβλέψεις του Union of Concerned Scientists στις ΗΠΑ, οι δασικές πυρκαγιές μπορεί να γίνουν έως και έξι φορές πιο καταστροφικές εντός του 21ου αιώνα.
Κατά την ίδια περίοδο, καταγράφεται με τρόπο αδιαμφισβήτητο η αυξητική τάση της θερμοκρασίας κατά τους καλοκαιρινούς
μήνες. «Είναι σαφής ο αντίκτυπος της κλιματικής αλλαγής στον κίνδυνο πυρκαγιάς», δηλώνει στην «Κ» ο Κριστόφ Ορατσιό, στέλεχος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δασών (EFI). «Οι δείκτες κινδύνου πυρκαγιάς στις περισσότερες προγνωστικές μελέτες επιδεινώνονται καθώς εξελίσσεται το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής». Αυτό, όπως εξηγεί, «ισχύει ειδικά στη Νότια Ευρώπη,
αλλά ακόμα και ευρωπαϊκές χώρες που σήμερα δεν επηρεάζονται ιδιαίτερα από δασικές φωτιές θα γίνουν πιο ευάλωτες, καθώς
θα επιμηκύνονται οι περίοδοι ξηρασίας και οι καύσωνες και θα ενισχύονται οι άνεμοι κατά τη ζεστή περίοδο». Σύμφωνα με τον
ειδικό του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δασών, οι δράσεις που απαιτούνται είναι «η ενεργός διαχείριση των δασών με σκοπό τη μείωση της καύσιμης ύλης, η αυξημένη ετοιμότητα, ακόμα και σε περιοχές που είχαν σπάνια φωτιές στο παρελθόν, και η επανεξέταση
των αιτιών των πυρκαγιών στο πλαίσιο του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής» και του τρόπου που επηρεάζει τα δάση.
Ενέργειας (ΑΠΕ) ενώ δεν προωθεί πολιτικές εξοικονόμησης
Η ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ
ενέργειας. Ωστόσο, πρέπει να αναφερθεί ότι, στον πίνακα του
Ουραγός η χώρα στις πολιτικές κλιματολογικής προσταCCPI οι τρεις πρώτες θέσεις παραμένουν κενές. Κι αυτό διότι
σίας. Στις χειρότερες θέσεις ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης
καμία χώρα δεν έχει αρκετά φιλόδοξες πολιτικές που να στοβρίσκεται η Ελλάδα και η Ολλανδία αναφορικά με τις πολιτικές
χεύουν
σε συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας της Γης
που προστατεύουν το κλίμα του πλανήτη και θέτουν την οικοκατά
τουλάχιστον
δύο βαθμούς Κελσίου. Η καλύτερη επίδοση
νομία σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό καταδεικνύει ανεανήκει στη Δανία η οποία καταλαμβάξάρτητη ανάλυση του Δείκτη Κλιματικών
νει την 4η θέση. Η Greenpeace και το
Επιδόσεων (Climate Change PerformWWF Ελλάς τονίζουν ότι οι πολιτικές
ance Index - CCPI) τον οποίο εκδίδει κάθε
της ελληνικής Πολιτείας«ρίχνουν» την
χρόνο η Germanwatch και το δίκτυο οργαΕλλάδα στο… κόκκινο του πίνακα κανώσεων CAN-Europe. Η Ελλάδα βρίσκετάταξης, μαζί με χώρες όπως το Ιράν
ται στη 48η θέση (επί συνόλου 61 χωρών)
και η Σαουδική Αραβία. Με κράτη δηως αποτέλεσμα των κυβερνητικών επιλολαδή, τα οποία ιστορικά υπονομεύουν
γών στον ενεργειακό τομέα, την έλλειψη
τις
διεθνείς διαπραγματεύσεις για την
οράματος για πράσινες επενδύσεις και την
προστασία
του κλίματος και την υιοθέεμμονή στα ορυκτά καύσιμα. Η ελληνική
τηση πολιτικών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην απεκυβέρνηση «πάγωσε» την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών, επέξάρτηση της παγκόσμιας οικονομίας από τα ορυκτά καύσιμα.
βαλε αναδρομική φορολόγηση σε όλες τις Ανανεώσιμες Πηγές

ΤΡΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΣ ΝΕΡΟ
2,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πόσιμο νερό στο σπίτι, σύμφωνα με τις
πρώτες παγκόσμιες εκτιμήσεις της UNICEF και του ΠΟΥ για το νερό και την υγιεινή.
Περίπου τρεις στους δέκα ανθρώπους παγκοσμίως, ή 2,1 δισεκατομμύρια, δεν έχουν
πρόσβαση σε ασφαλές και άμεσα διαθέσιμο νερό στο σπίτι και έξι στους δέκα ή 4,4
δισεκατομμύρια δεν διαθέτουν σωστά διαχειριζόμενη αποχέτευση, σύμφωνα με νέα
έκθεση της UNICEF και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ). Η κοινή έκθεση
του 2017, για το «Πρόγραμμα Παρακολούθησης της Προόδου στο Πόσιμο Νερό και
την Υγιεινή και τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης», παρουσιάζει την πρώτη παγκόσμια εκτίμηση τής «ασφαλούς διαχείρισης» του πόσιμου νερού και των υπηρεσιών
αποχέτευσης. Το συμπέρασμα είναι ότι πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να στερούνται πρόσβασης σε αυτά, ιδίως στις αγροτικές περιοχές. Δισεκατομμύρια άνθρωποι έχουν αποκτήσει πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες πόσιμου νερού και αποχέτευσης από το 2000, αλλά αυτές οι υπηρεσίες δεν παρέχουν αναγκαστικά ασφαλές νερό και
αποχέτευση. Ως αποτέλεσμα, κάθε χρόνο, 361.000 παιδιά κάτω των 5 ετών πεθαίνουν λόγω διάρροιας. Η κακή αποχέτευση και
το μολυσμένο νερό συνδέονται επίσης με τη μετάδοση ασθενειών όπως η χολέρα, η δυσεντερία, η ηπατίτιδα Α και ο τύφος.
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Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ
Μια μεγάλη εταιρεία στέκεται στο πλευρό
του Κ.Ε.Α. και των μελών του χορηγώντας
ποιοτικά προϊόντα που θα βελτιώσουν τις
συνθήκες λειτουργίας των εγκαταστάσεων
του φορέα αλλά και το γνωστικό επίπεδο
1003 μελών μας μέσω της χορηγίας του
προγράμματος e-learning KODE. Όλοι μαζί
πρέπει να αγωνιστούμε δημιουργώντας τις
προϋποθέσεις για ένα καλύτερο αύριο που
μόνο μέσα από την καλλιέργεια σχέσεων
συνεργασίας και αλληλεγγύης θα αποδώσουν καρπούς. Η εταιρεία ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ,
είναι κοντά στον άνθρωπο και το αποδεικνύει έμπρακτα. Αφουγκράζεται τις ανάγκες
πιστοποιημένων Φορέων που υλοποιούν
δράσεις για την κοινωνική και πνευματική
αφύπνιση των μελών τους και ανταποκρίνεται άμεσα προσφέροντας πολλά περισσότερα από αυτά που ζητούνται. Το Δ.Σ. και τα μέλη του Πανευρωπαϊκού
Σωματείου Αναπήρων και Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ», νοιώθουν την ανάγκη να ευχαριστήσουν δημόσια την
εταιρεία ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ για την ουσιαστική στήριξη που παρέχει.

Αγαπητοί μου γονείς………
Με αφορμή την έναρξη της φετινής χρονιάς , θέλω να
σας πω τι ζητάω ΕΓΩ από ΣΑΣ. Μέχρι τώρα ΑΚΟΥΩ
ΕΣΑΣ να ζητάτε από ΜΕΝΑ. Ήρθε η σειρά μου λοιπόν και
θα ήθελα να με ακούσετε…Μη με παραχαϊδεύετε. Ξέρω
πολύ καλά πως δεν πρέπει να μου δίνετε πάντα ότι σας
ζητώ. Σας δοκιμάζω μονάχα για να δω…Μη διστάζετε να
είστε σταθεροί μαζί μου .Το προτιμώ .Με κάνετε να νιώθω
περισσότερη σιγουριά...Μη με κάνετε να νιώθω μικρότερος από ότι είμαι. Αυτό με σπρώχνει να παριστάνω καμιά
φορά τον ¨σπουδαίο¨. Μη μου κάνετε παρατηρήσεις
μπροστά στον κόσμο παρακαλώ. Θα προσέξω περισσότερο αυτά που θα μου πείτε αν μου μιλήσετε ήρεμα μια
στιγμή που θα είμαστε μόνοι μας. Μη μου δημιουργείται
το αίσθημα πως τα λάθη μου είναι αμαρτήματα. Μπερδεύονται έτσι μέσα μου όλες οι αξίες που έχω μάθει να
αναγνωρίζω. Μην αναστατώνεστε τόσο όταν σας λέω δε
σας ¨χωνεύω¨ .Δεν απευθύνομαι σε εσάς αλλά στη δύναμη που έχετε να μου εναντιώσετε. Μη με προστατεύετε
πάντα από τις συνέπειες .Χρειάζεται καμιά φορά να πάθω
για να μάθω. Μη δίνετε μεγάλη σημασία στις μικροαδιαθεσίες μου. Καμιά φορά δημιουργούνται ίσα ίσα για να
κερδίσω τη προσοχή σας. Μη μου κάνετε συνεχώς παρατηρήσεις. Γιατί τότε θα χρειαστεί να προστατέψω τον
εαυτό μου κάνοντας τον….κουφό. Μη μου δίνετε επιπό-

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 40 ΕΚΑΤ.
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΖΟΥΝ ΣΑΝ ΣΚΛΑΒΟΙ

Σε καθεστώς δουλείας, καταναγκαστικής εργασίας και καταναγκαστικών γάμων, ζούσαν τον
περασμένο χρόνο περισσότεροι από 40 εκατομμύρια άνθρωποι. Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO), η οποία ανήκει στον ΟΗΕ, η
οργάνωση για την προάσπιση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων Walk Free Foundation και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης ανακοίνωσαν
ότι 40,3 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν θύματα της
σύγχρονης δουλείας το 2016, αλλά πρόσθεσαν
ότι πρόκειται για συντηρητική εκτίμηση της κατάστασης. Σύμφωνα με την εκτίμησή τους, 24,9
εκατομμύρια άνθρωποι εξαναγκάζονται να εργάζονται σε εργοστάσια, σε εργοτάξια, σε χωράφια
και σε αλιευτικά, ως οικιακοί βοηθοί ή να παρέχουν υποχρεωτικά σεξουαλικές υπηρεσίες, ενώ
15,4 εκατομμύρια άνθρωποι υποχρεώνονται σε
καταναγκαστικούς γάμους. Σχεδόν τρεις στους
τέσσερις σκλάβους ήταν γυναίκες και κορίτσια
και ένα στους τέσσερις παιδί και η σύγχρονη
δουλεία είναι πιο διαδεδομένη στην Αφρική, ενώ
ακολουθούν η Ασία και η περιοχή του Ειρηνικού,
όπως αναφέρει η σχετική έκθεση.

λαιες υποσχέσεις .Νιώθω
πολύ
περιφρονημένος
όταν δεν τις κρατάτε. Μην
υπερτιμάτε την τιμιότητά
μου. Συχνά οι απειλές σας
με σπρώχνουν στην ψευτιά. Μην πέφτετε σε αντιφάσεις . Με μπερδεύετε έτσι αφάνταστα και με κάνετε να
χάνω την πίστη μου σε εσάς. Μην με αγνοείτε όταν σας
κάνω ερωτήσεις. Αν κάνετε κάτι τέτοιο θα ανακαλύψετε
πως θα αρχίσω να παίρνω τις πληροφορίες μου από
άλλες πηγές Μην προσπαθείτε να με κάνετε να πιστέψω
πως είστε τέλειοι ή αλάνθαστοι. Είναι σοκ για μένα όταν
ανακαλύπτω πως δεν είστε ούτε το ένα ούτε το άλλο. Μην
διανοηθείτε ποτέ πως θα πέσει η υπόληψή σας αν μου
ζητήσετε συγνώμη. Μια τίμια αναγνώριση ενός λάθους
σας μου δημιουργεί πολύ θερμά αισθήματα απέναντί σας.
Μην ξεχνάτε πως μου αρέσει να πειραματίζομαι. Χωρίς
αυτό δεν μπορώ να ζήσω .Σας παρακαλώ παραδεχτείτε
το . Μην ξεχνάτε πόσο γρήγορα μεγαλώνω .Θα πρέπει
να σας είναι δύσκολο να κρατήσετε το ίδιο βήμα με μένα,
αλλά…. Προσπαθήστε σας παρακαλώ…. Μην ξεχνάτε
πως δε θα μπορέσω να αναπτυχθώ , χωρίς πολλή κατανόηση και αγάπη. Αυτό όμως δε χρειάζεται να σας το πω.
Έτσι δεν είναι; Υ.Γ.: Παρακαλώ αυτό το γράμμα κρατήστε
το .Θα είναι πάντα επίκαιρο. Είναι για όλες τις ηλικίες.
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