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ΔΙΝΟΥΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ 17 ΕΥΡΩ (!) ΣΕ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
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ΤΙΜΗ 0,01 EURO

ΚΛΟΠΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ!
ΡΑΒΕ-ΞΥΛΩΝΕ ΜΑΣ
ΕΚΛΕΨΑΝ ΤΗ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗ!
Για δεύτερη φορά το κέντρο μας έγινε στόχος ληστών.. Τι έκλεψαν; Μια ραπτομηχανή. Οι διαρρήξεις είναι συχνό φαινόμενο στην περιοχή μας και
έχουν συμβεί ήδη δύο σε ένα μήνα. Εάν αναφερθούμε σε ολόκληρο το έτος, το 2017 έγιναν περισσότερες από δέκα διαρρήξεις…Συν. σελ. 13

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ

Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΑΜΕΑ
ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
ΠΟΥ ΞΥΛΟΚΟΠΗΘΗΚΕ
ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ
ΣΤΗΝ ΑΣΟΕΕ ΣΠΑΕΙ
ΣΤΟ Κ.Α.Λ.Ο.
ΤΗΝ ΣΙΩΠΗ ΤΟΥ Σελ. 9
BONUS ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ,
ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΡΟΜΑ ΓΙΑ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

1η Εκθεση Κοινωνικής και
Αλληλέγγυας Οικονομίας

Σελ. 13

ΣΕ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΟΔΗΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ

Κοινωνικό προφίλ στη χορήγηση
αδειών υπαίθριου εμπορίου επιχειρεί
να περάσει το υπουργείο Οικονομίας
Η πραγματική αιτία για το κλείσιμο του ιδρύματος βρίσκεται στις κατευθύνμέσω του σχεδίου νόμου που κατέσεις της ΕΕ για μείωση κατά 50% των δαπανών για την Πρόνοια (μέσω κλειθεσε στη Βουλή, το οποίο φέρει τον
σίματος ιδρυμάτων, συρρίκνωσης υπηρεσιών κ.ά.),... Συν. σελ. 16
τίτλο «Άσκηση Υπαίθριων Εμπορικών
Δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της
1 ΣΤΟΥΣ 3 ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ €394
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
άλλες Διατάξεις»… Συν. σελ. 9
Σχεδόν ένας στους τρεις μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, εργάζεται με μερική
απασχόληση λαμβάνοντας κατά μέσον όρο 394,13 ευρώ τον μήνα. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, που προέρχονται από τις αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (ΑΠΔ) που υποβλήθηκαν τον Ιανουάριο του 2017... Συν. σελ.4
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Συνέχεια από το προηγούμενο
Πως αλλάζουν τα πράγματα....Κάποτε για να πας σε κάποιες ανώτερες σχολές ή στο
Πανεπιστήμιο, έπρεπε να είσαι διάνοια και να περάσεις από κόσκινο για να ανακαλύψουν
τις ικανότητές σου. Σήμερα, οι σπουδές γίνονται διά αλληλογραφίας και τα καινούρια επαγγέλματα είναι: με πανεπιστημιακές γνώσεις ο μπαρίστας, δηλαδή πρέπει να σπουδάσεις
δύο χρόνια για να μάθεις να φτιάχνεις διάφορους καφέδες. Δε ξέρω αν αύριο μεθαύριο
χρειαστεί να σπουδάσουν άλλα δυο χρόνια για τη ζάχαρη. Το επάγγελμα του ντελιβερά
δεν χρειάζεται πανεπιστημιακές γνώσεις, χρειάζεται όμως οπωσδήποτε ένα μηχανάκι απ’
αυτά που κάθε μέρα σκοτώνονται στους δρόμους για να πάνε γρήγορα τις παραγγελίες.
Ο ρακοσυλλέκτης που βουτάει στο σκουπιδοτενεκέ άλλες φορές για να πάρει αντικείμενα
που θα πουλήσει στην ανακύκλωση ή για να πάρει κάτι να φάει. Απατεώνας. Να εξαπατάει
ο ένας τον άλλον. Κλέφτης γιατί δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο για να ζήσει. Εκτός από
όλα τα παραπάνω και πολλά άλλα που είναι ντροπή να αναφερθούμε, υπάρχει και το
επάγγελμα του Μαλάκα ή του ανίκανου για οτιδήποτε αφού βασίζεται στο χαρτζιλίκι της
μαμάς και του μπαμπά όσο υπάρχει. Στο τέλος της διαδρομής του κάθε σημερινού επιστήμονα ή επαγγελματία υπάρχει το χάος που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες σπουδές για να
καταλάβει το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών ότι είναι όρθια κρέατα που κυκλοφορούν ανάμεσα στους πραγματικούς αγωνιστές της ζωής... Συνέχεια στο επόμενο...

ΤΟ ΕΞΥΠΝΟ ΜΕΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ
ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ
Η ιστοσελίδα www.disabledbook.com αυτή τη στιγμή έχει ξεπεράσει
τους 300.000 εγγεγραμμένους χρήστες. Ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης που καταργεί τους αποκλεισμούς ατόμων με αναπηρίες σχεδίασε
ο προγραμματιστής Πέτρος Καλούπης,
αναγνωρίζοντας ένα σημαντικό κενό στην
καθημερινότητα μίας μεγάλης κοινότητας
ατόμων. «Είναι μια ψηφιακή κοινωνική
εφαρμογή, ένα έξυπνο δίκτυο, ένα έξυπνο
social media, το οποίο αναγνωρίζει την
αναπηρία στον άνθρωπο και τον βοηθά να συνδέεται αυτόματα. Αυτό
το κάνει χάρη σε έναν αλγόριθμο, που έχουμε φτιάξει, με τον οποίο υπολογίζουμε από το χρόνο που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να συνδεθεί
στο δίκτυο, το αν έχει αναπηρία, αλλά και το είδος της αναπηρίας του»
ανέφερε ο κ. Καλούπης στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, «Πρακτορείο 104,9 FM». Η προσπάθειά του, όπως εξήγησε, ξεκίνησε το 2016: «Είχα πάντα στο μυαλό μου
να φτιάξω ένα social media ισότιμο του facebook, αλλά η συγκεκριμένη
μου προσπάθεια ξεκίνησε ουσιαστικά από ένα e-mail που έλαβα από
έναν φίλο, ο οποίος έχει σοβαρά προβλήματα αναπηρίας κίνησης και
εξέφρασε την ευχή «να υπήρχε ένα social media και για εμάς που είμαστε αποκλεισμένοι». Έτσι και εγώ βασίστηκα σε αυτή την επικοινωνία
και την ανάγκη». «Το 2017 υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι δεν μπορούν
να βγουν πέντε μέτρα πέρα από το σπίτι τους, ακόμη και ηλεκτρονικά
κι αυτό επειδή δεν υπάρχει το κατάλληλο εργαλείο κι όχι λόγω της αναπηρίας τους» παρατήρησε κ. Καλούπης, αναγνωρίζοντας πως η ανάγκη
για επικοινωνία και για εξωστρέφεια είναι έντονη, ειδικά για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα. «Είναι σημαντικό δε πως σε
θέση μειονεκτική δεν είναι μόνο οι άνθρωποι με αναπηρία. Μιλάμε και
για τους υπερήλικες, για τους αλλοδαπούς, αλλά και για άτομα χαμηλής
εκπαίδευσης. Όλοι αυτοί μαζί με τα ΑμεΑ αντιμετωπίζουν ένα τρομερό
πρόβλημα στο να μπορούν να πλησιάσουν την πληροφορία τη στιγμή
που τη θέλουν και να είναι μόνοι τους σε αυτή τη διαδικασία, χωρίς να
χρειάζεται να φωνάξουν κάποιον» πρόσθεσε.
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ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 17 ΕΥΡΩ (!) ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
Τι δείχνουν τα στοιχεία από τον επανυπολογισμό. Μειώσεις έως και
54% βγάζουν οι «προσωπικές διαφορές» από τον επανυπολογισμό των
επικουρικών συντάξεων που βρίσκεται σε εξέλιξη για 1,1 εκατομμύριο
δικαιούχους από το ΕΤΕΑ. Όπως γράφει ο «Ελεύθερος Τύπος», χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα σύμφωνα με το οποίο ο επανυπολογισμός κατεβάζει επικουρική σύνταξη και μάλιστα ανάπηρης γυναίκας
από τα 92 στα 43 ευρώ, εκ των οποίων τα 23 είναι το επίδομα αναπηρίας, ενώ η καθαρή επικουρική αναπροσαρμόζεται σε μόλις 17 ευρώ.
Το υπόλοιπο ποσό (46 ευρώ) είναι η προσωπική διαφορά, δηλαδή η τελική μείωση που προέκυψε από τον επανυπολογισμό της σύνταξης.

1 ΣΤΟΥΣ 3 ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟ €394
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Σχεδόν ένας στους τρεις μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα,
εργάζεται με μερική απασχόληση λαμβάνοντας κατά μέσον όρο 394,13 ευρώ
τον μήνα. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, που προέρχονται από
τις αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (ΑΠΔ) που υποβλήθηκαν τον Ιανουάριο
του 2017. Ενδεικτικά: Οι 554.679 εργαζόμενοι από το συνολικά 1.751.949
που δηλώθηκαν από τους εργοδότες, ήτοι το 31,66% των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, εργάζονται με μερική απασχόληση. Και λαμβάνουν μέσο μισθό
394,13 ευρώ, με το μέσο ημερομίσθιο να διαμορφώνεται μόλις στα 23,74 ευρώ. Για τους υπόλοιπους που απασχολούνται πλήρως, το μέσο ημερομίσθιο εκτιμάται σε 51,47 ευρώ και ο μέσος μισθός στα 1.203,98 ευρώ. Συνολικά, υποβλήθηκαν ΑΠΔ από 223.683 επιχειρήσεις και 7.212 οικοδομοτεχνικά έργα για 1.751.949 εργαζομένους, αριθμός που,
σε σχέση με ένα μήνα νωρίτερα, δείχνει ότι οι ασφαλισμένοι μειώθηκαν κατά 5,14% στο σύνολο των επιχειρήσεων. Οι
άνδρες αντιπροσωπεύουν το 54,19% των ασφαλισμένων στο σύνολο των επιχειρήσεων. Επίσης το 22,30% των ασφαλισμένων είναι έως 29 ετών και το 54,35% έως 39 ετών. Το 73,43% του συνόλου των ασφαλισμένων είναι ηλικίας 25
έως 49 ετών και το 16,91% είναι ηλικίας από 50 έως 64 ετών. Από το σύνολο των ασφαλισμένων, το 23,14% απασχολείται στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο, το 14,33% στις μεταποιητικές βιομηχανίες και το 13,37% στα ξενοδοχεία και
εστιατόρια. Από όσους έχουν ελληνική υπηκοότητα, το 23,6% απασχολείται στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο. Από
όσους έχουν υπηκοότητα άλλης χώρας της Ε.Ε., το 23,15% απασχολείται στα ξενοδοχεία και εστιατόρια.
Συν. από σελ. 1...

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ: ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΒΕΙ ΜΕ ΑΜΕΑ, ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΟΛΟΥΣ
Περίπου 100.000 προσωποποιημένες κάρτες έχει εκδώσει μέχρι στιγμής
ο ΟΑΣΑ, στο πλαίσιο αλλαγής του νέου ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Την ίδια
στιγμή αναζητείται φόρμουλα για ΑμΕΑ, ανέργους και ένστολους που δικαιούνται ελεύθερη μετακίνηση στα ΜΜΜ. Οι αλλαγές από χάρτινο σε ηλεκτρονικό εισιτήριο και οι αντίστοιχες μετατροπές των καρτών (μηνιαίων,
εβδομαδιαίων κ.λπ) έχει σαν αποτέλεσμα την πολύωρα αναμονή και το σχηματισμό ατελείωτης ουράς από πολίτες που επιθυμούν να εκδώσουν ηλεκτρονική προσωποποιημένη κάρτα ενώ ΑμΕΑ, ένστολοι και άνεργοι
αναμένουν τη διαδικασία απόκτησης της ηλεκτρονικής κάρτας, που θα τους
διασφαλίζει ελεύθερη μετακίνηση στα ΜΜΜ. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν
ότι όσοι ενεργοποιήσουν τις κάρτες δεν θα χρειαστεί να ξαναπεράσουν την
ίδια διαδικασία. Από τις 100.000 κάρτες, ένας μικρός αριθμός υπολογίζεται ότι είναι στο στάδιο της επεξεργασίας με
την κατάθεση φακέλου ώστε η κάρτα να αποσταλεί στους δικαιούχους με τα ΕΛΤΑ. Την ίδια στιγμή στάση αναμονής
τηρείται για τους επιβάτες που διαθέτουν ελεύθερη μετακίνηση στις αστικές συγκοινωνίες. Μολονότι οι συζητήσεις με
τα συναρμόδια υπουργεία έχουν ξεκινήσει, αναζητείται η φόρμουλα με την οποία θα εξυπηρετηθούν οι ειδικές κατηγορίες (ένστολοι, άνεργοι, ΑΜΕΑ) για να πάρουν στα χέρια τους τις νέες κάρτες. Είτε με ομαδική αποστολή ή με άλλους
τρόπους όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές χωρίς να θίγεται το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης. Συνδικαλιστές
υποστηρίζουν ότι μαζί με τα ελευθέρας ο συνολικός αριθμός των καρτών φτάνει τις 600.000. Προτεραιότητα θα δοθεί
στην εξυπηρέτηση του πολίτη τις επόμενες μέρες και στην αποσυμφόρηση των εκδοτηρίων. Την ίδια στιγμή, κανείς
δεν μπορεί να προβλέψει τον πραγματικό χρόνο που θα κλείσουν οι μπάρες. Ο υπουργός Υποδομών Χρίστος Σπίρτζης
είχε ανακοινώσει προ εβδομάδων, την κατάργηση των χάρτινων εισιτηρίων από 1 Νοεμβρίου. Όμως για πρακτικούς
και ουσιαστικούς λόγους αυτό είναι αδύνατο να συμβεί. Αφενός γιατί οι πολίτες δεν έχουν εξοικειωθεί με το ηλεκτρονικό
εισιτήριο αφετέρου γιατί στην αγορά δεν υπάρχει ακόμη το μεμονωμένο εισιτήριο αξίας 1,40 ευρώ.
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O Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου έχει ξεκινήσει διαδικασία ελέγχου των τίτλων
σπουδών των μελών του. Γ ια το λόγο αυτό, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΣΑ, το τελευταίο χρονικό διάστημα επικοινωνούν με Πανεπιστήμια του εξωτερικού προκειμένου να γίνει διασταύρωση των στοιχείων. Σε τρείς περιπτώσεις
διαπιστώθηκε ότι είχαν προσκομισθεί πλαστά πτυχία. Ειδικότερα δύο μέλη του ΙΣΑ είχαν προσκομίσει πλαστά πτυχία
από Πανεπιστήμια του εξωτερικού και μάλιστα ο ένας από αυτούς είχε μόλις ξεκινήσει ειδικότητα σε δημόσιο νοσοκομείο.
Η άλλη περίπτωση αφορά πολίτη που ισχυρίζεται ψευδώς ότι είναι γιατρός και έχει πλαστογραφήσει το πτυχίο ελληνικού
Πανεπιστημίου. Μάλιστα συνεργάζεται με αθλητικά σωματεία και παρουσιάζεται ως καρδιολόγος. Πρέπει να επισημανθεί
ότι ο ΙΣΑ, δεν μπορεί να παρέμβει σε μη μέλη του, ωστόσο διαβίβασε το φάκελο στον αρμόδιο εισαγγελέα το Σεπτέμβριο
του 2014. Εντούτοις όπως προέκυψε από την έρευνα, ο εν λόγω πολίτης, συνεχίζει να ασκεί παράνομα το ιατρικό επάγγελμα, θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών. Ο ΙΣΑ ξεκαθαρίζει ότι θα εξαντλήσει όλα τα μέσα και θα κάνει τις δέουσες ενέργειες για να προστατέψει τόσο τα μέλη του όσο και τη Δημόσια υγεία. Διοικητικό Συμβούλιο Ι.Σ.Α.
Τέσσερα γήπεδα της Premier League δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για θέσεις ΑΜΕΑ! Οι Τσέλσι, Κρίσταλ
Πάλας, Γουότφορντ και Έβερτον δεν τήρησαν το χρονοδιάγραμμα που οι ίδιες είχαν βάλει για την ολοκλήρωση των τμημάτων στις εξέδρες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ. Οι τέσσερις ομάδες της Premier
League είχαν παρουσιάσει το πλάνο τους για τις θέσεις των ατόμων με κινητικά προβλήματα για τα συγκεκριμένα
κομμάτια των κερκίδων που θα φιλοξενούν ΑΜΕΑ, από το 2015! Παρ' όλα αυτά, αν και πράγματι έχουν σημειωθεί
βελτιωτικά έργα, τα κομμάτια που επρόκειτο να δημιουργηθούν, δεν είναι έτοιμα στον απόλυτο βαθμό.
Κατανομή ποσού ύψους 6.352.897,86€ στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους
έτους 2017 προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους, για τον μήνα Σεπτέμβριο
τρέχοντος έτους. Κατανέμουμε, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», συνολικό ποσό 6.352.897,86€ στις
Περιφέρειες της χώρας, αποκλειστικά και μόνο προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους
νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους νεφροπαθείς, στους μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών καθώς και σε αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς, για το μήνα Σεπτέμβριο έτους 2017, ως ακολούθως: Σύνολο – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 350.500,00 / Σύνολο – ΑΤΤΙΚΗΣ 2.305.530,00 / Σύνολο –
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 106.812,00 / Σύνολο – ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 354.398,00 / Σύνολο – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
165.314,00 / Σύνολο – ΗΠΕΙΡΟΥ 170.590,00 / Σύνολο – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 384.794,00 / Σύνολο – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
93.758,00 - Σύνολο – ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1.319.084,00 / Σύνολο – ΚΡΗΤΗΣ 335.876,00 / Σύνολο – ΝΟΤΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ 127.782,00 / Σύνολο – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 334.488,00 / Σύνολο – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 303.971,86
Περίπου 5.000 παράνομες συνταγογραφήσεις πραγματοποίησε ένας μόνο γιατρός (!) σε νοσοκομείο της Βόρειας
Ελλάδας, προκαλώντας ζημία σε βάρος του ΕΟΠΥΥ ύψους 2.181.352 ευρώ. Κατόπιν παραγγελίας του εισαγγελέα
Εφετών Θεσσαλονίκης, διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος, από την οποία προέκυψε ότι ο συγκεκριμένος γιατρός σε νοσοκομείο φέρεται να πραγματοποίησε 4.826
παράνομες συνταγογραφήσεις. Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών.
Μεγάλη η συμμετοχή των κατοίκων της πρωτεύουσας, στον «31ο Γύρο Αθήνας». Ο αγώνας περιλάμβανε διαδρομές 10 και 5 χιλιομέτρων, και 2 χιλιομέτρων για παιδιά και ΑμΕΑ. Ο Γύρος της Αθήνας είναι ο μεγαλύτερος
λαϊκός μαζικός αγώνας δρόμου που γίνεται από το 1982 στην Αθήνα και οργανώνεται από τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων. Ένας αγώνας για όλους ανάμεσα στα ωραιότερα κτίρια και μνημεία
της Αθήνας, χωρίς χρόνους και χρονόμετρα για τη χαρά της συμμετοχής και την ευεξία που προσφέρει η άθληση.
Ουσιαστική και βιώσιμη λύση για την απρόσκοπτη λειτουργία του Σικιαριδείου Ιδρύματος διασφάλισε η Περιφέρεια
Αττικής. Με ίδιους πόρους θα χρηματοδοτεί και τη μεταφορά των μαθητών, Ατόμων με Αναπηρία, από την κατοικία
τους στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος στο Μαρούσι και αντιστρόφως. Το ποσό που θα διατεθεί έως το καλοκαίρι
του 2018 ανέρχεται σε 248.465,00€ και η σχετική πίστωση εγκρίθηκε ήδη από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας.
Η χρηματοδότηση της μεταφοράς των ΑμεΑ κατέστη εφικτή μετά την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου (Ν. 4483), στις
31.07.2017. Είχε προηγηθεί η ένταξη του Ιδρύματος, ως Κέντρου Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδων ΑμεΑ, στο ΠΕΠ Αττικής γεγονός που εξασφαλίζει τριετή σταθερή χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους, ύψους 633.600,00€. Επίσης,
το Σικιαρίδειο επιχορηγήθηκε το περασμένο καλοκαίρι με το ποσό των 232.964,00€, ενώ το αμέσως προσεχές διάστημα
θα λάβει έκτακτη επιχορήγηση 15.500€. Επιπλέον οι επιχορηγήσεις, τακτικές και έκτακτες, που έλαβε την τριετία 2014 –
2016 ήταν συνολικά 556.470,00€. «Με έργα και όχι λόγια, ενισχύουμε έμπρακτα κοινωνικές δομές που στηρίζουν ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού και προστατεύουν τον κοινωνικό ιστό», επισήμανε ο Αντιπεριφερειάρχης Βόρειου Τομέα
Αθηνών, Γιώργος Καραμέρος. Οι χρηματοδοτήσεις που διασφαλίστηκαν για το Σικιαρίδειο αγγίζουν το 1,7 εκατομμύρια
ευρώ, τερματίζουν την αγωνία γονέων και εργαζομένων και παρέχουν τη δυνατότητα σε δεκάδες μικρά παιδιά και νέους
να έχουν καθημερινή στέγη στο σχολείο και τα εργαστήρια του ιστορικού Ιδρύματος του Αμαρουσίου».
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Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ… ΚΟΧΛΙΑΚΟ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑ!
Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας κωφεύουν στην περίπτωση 3χρονου παιδιού με εγκεφαλοπάθεια, τύφλωση και κώφωση, που χρειάζεται κοχλιακό εμφύτευμα. Έναν λαβύρινθο άγνοιας για το πού πρέπει να
απευθυνθούν και ταυτόχρονα εφιαλτικά χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες, όταν εμπλακούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες, αντιμετωπίζουν πολλές
οικογένειες ασθενών με σοβαρότατα προβλήματα υγείας. Η “Π” παρουσιάζει
σήμερα δύο περιπτώσεις κωφών παιδιών. Το ένα με κώφωση, τύφλωση και
εγκεφαλοπάθεια που χρειάζεται κοχλιακό εμφύτευμα και εδώ και μήνες είναι
σε αναμονή για την έγκριση του χειρουργείου. Το παιδί αυτό πρέπει να κάνει
επειγόντως την επέμβαση, γιατί σε λίγους μήνες, σύμφωνα με τους γιατρούς,
θα είναι ανεγχείρητο και το εμφύτευμα δεν θα του προσφέρει καμία βοήθεια. Η Ρεθυμνιώτισσα χειρουργός κεφαλής
τραχήλου Πολυξένη Γκαμπλιά, μέλος της Ακουστήριξης, κίνησης για την προσβασιμότητα κωφών και βαρήκοων που
προσπαθεί να βοηθήσει και να διευκολύνει τις οικογένειες των παιδιών, μας είπε: “Ο μικρός Παναγιώτης θα κλείσει τα
3 στο τέλος Οκτωβρίου. Γεννήθηκε με εγκεφαλοπάθεια, τύφλωση και κώφωση. Από πολύ νωρίς έγινε η διάγνωση και
παρακολουθείται απο γιατρούς στο νοσοκομείο παίδων “Αγ. Σοφία”. Από 3 μηνών έγινε η διάγνωση της κώφωσης και
τέθηκε η γνωμάτευση πως χρειάζεται κοχλιακό εμφύτευμα. Αποτρεπτικό στην περίπτωσή του ήταν η έλλειψη ασφάλισης και η οικονομική δυσχέρεια των γονιών του. Αυτό όμως άλλαξε τον Αύγουστο του 2016 με την ψήφιση του παραλλήλου προγράμματος όπου και τα ανασφάλιστα κωφά παιδάκια δικαιούνται να βάλουν κοχλιακό εμφύτευμα. Για
τον μικρό Παναγιώτη αυτό θα ήταν μια ελπίδα για το μέλλον, ένα παράθυρο επικοινωνίας, ώστε να μπορέσει ν’ ακούσει
τουλάχιστον και να επικοινωνεί με το περιβάλλον του, αφού δεν βλέπει κιόλας. Ομως ακόμη και σήμερα η οικογένεια,
παρά τις τακτικές οχλήσεις προς το αρμόδιο τμήμα, δεν έχει πάρει καμία απαντηση για την επεμβαση.

ΑΥΤΙΣΜΟΣ: ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ
O αυτισμός είναι μια διαταραχή που επηρεάζει τις κοινωνικές και τις συναισθηματικές σχέσεις του παιδιού. Σήμερα είναι αρκετά συχνός, καθώς υπολογίζεται
ότι 1 στα 100 παιδιά που έχουν γεννηθεί φυσιολογικά μπορεί να παρουσιάσουν
αυτιστική διαταραχή. Πόσο σοβαρές είναι οι επιπτώσεις του αυτισμού στη ζωή
του παιδιού; Ο αυτισμός είναι μια σοβαρή διαταραχή με επιπτώσεις που συνοδεύουν το παιδί και την οικογένεια για όλη τους τη ζωή. Δημιουργεί σημαντικές
δυσκολίες στην επικοινωνία, την αμοιβαία κοινωνική αλληλεπίδραση, τη σκέψη
και τη φαντασία. Με άπλα λόγια, το παιδί δεν δείχνει ενδιαφέρον να επικοινωνήσει
μαζί μας. Βέβαια το είδος και η ένταση των συμπτωμάτων ποικίλλουν από παιδί
σε παιδί. Πώς μπορούμε να προστατεύουμε τα παιδιά μας από τον αυτισμό;
Μέχρι σήμερα, μολονότι έχουν γίνει πολλές έρευνες, δεν υπάρχει τρόπος πρόβλεψης. Γνωρίζουμε όμως ότι όσο νωρίτερα ανιχνεύσουμε συμπτώματα αυτιστικού φάσματος τόσο πιο αποτελεσματικά μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα
συμπτώματα. Πώς μπορώ να γνωρίζω αν το παιδί μου έχει κάποιες ασυνήθιστες συμπεριφορές; Ο Προσυμπτωματικός
Έλεγχος Συμπεριφοράς (ΠΕΣ) είναι μια απλή παρατήρηση συχνών συμπεριφορών που συναντάμε στα παιδιά που
ανήκουν στο αυτιστικό φάσμα. Πότε μπορεί να εμφανιστούν τα πρώτα ανησυχητικά σημάδια αυτισμού σε ένα
παιδί; Τα πρώιμα συμπτώματα αυτισμού μπορεί να εμφανιστούν σε ορισμένα παιδιά ακόμα και από τους πρώτους 6
μήνες της ζωής. Το γεγονός ότι ένα βρέφος ή νήπιο μπορεί να εμφανίζει ορισμένα σημάδια που συναντάμε συχνά στο
αυτιστικό φάσμα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το παιδί αυτό έχει αυτισμό. Πιθανόν να ανήκει σε μια άλλη κατηγορία
που παρουσιάζει αυτιστικές συμπεριφορές αλλά δεν πληροί τα κριτήρια για να γίνει η διάγνωση. Επίσης, ενώ τα
πρώιμα συμπτώματα εμφανίζονται νωρίτερα, η επίσημη διάγνωση αυτισμού συμφώνα με το Διαγνωστικό και Στατιστικό
Εγχειρίδιο των Ψυχικών Διαταραχών (DSM-V) γίνεται μεταξύ 2,6 μέχρι 3,6 ετών. Ποιο είναι το όφελος αν παρατηρήσω ασυνήθιστες αυτιστικές συμπεριφορές στο παιδί μου, αφού η διάγνωση γίνεται αρκετά αργότερα;
Το όφελος είναι πολύ μεγάλο, καθώς αν αντιληφθούμε έγκαιρα όλες αυτές τις ασυνήθιστες συμπεριφορές έχουμε
τη δυνατότητα να τις περιορίσουμε αλλάζοντας τη δίκη μας στάση και συμπεριφορά προς το παιδί. Με αλλά λόγια,
αν υποψιαστούμε ότι κάτι δεν πάει καλά θα μπορούμε να ενημερωθούμε κατάλληλα, ώστε να το υποστηρίξουμε
με τον καλύτερο τρόπο από τη βρεφική και νηπιακή ηλικία. Ποια είναι η καλύτερη προστασία για τον αυτισμό
σήμερα; Η καλύτερη προστασία είναι η σωστή ενημέρωση, ο περιοδικός έλεγχος της συμπεριφοράς και της ανάπτυξης του παιδιού. Σημαντικές ηλικίες για τον έλεγχο συμπεριφοράς είναι 7 μηνών, 13 μηνών, 17 μηνών, 24
μηνών, 26 μηνών, 30 μηνών, 36 μηνών και η εγρήγορση αν έχουμε ανησυχία ότι κάτι δεν πάει καλά.
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΛΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΤΥΦΛΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
Ο 36χρονος Ούγγρος Ιστβάν Στσάμπο, που μίλησε στο επίσημο σάιτ της UEFA για τη ζωή και την εμπειρία του στον αθλητισμό, ως ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής αναφέρει: «Στη ζωή μου έπρεπε να αντιμετωπίσω ένα σωρό προκλήσεις, όχι όμως μόνο επειδή έπρεπε, αλλά επειδή το ήθελα κιόλας». Αυτή η
φράση είναι που συμπυκνώνει το νόημα που έχει δώσει στη ζωή του. «Το ποδόσφαιρο προκαλεί τα ίδια
συναισθήματα σε κάθε μορφή του, εκτός της συνηθισμένης, των αντρών επαγγελματιών που κυριαρχούν
στα media. Είτε παίζουν ΑμΕΑ, είτε γυναίκες, είτε οποιαδήποτε άλλη “εναλλακτική” κατηγορία αθλητών».
«Απευθύνομαι σε όσους παίζουν ή και βλέπουν το άθλημα και τους λέω πως μπορούν να βιώσουν την
ίδια εμπειρία, ανεξάρτητα με το αν είναι ανάπηροι ή έχουν ασυνήθιστο υπόβαθρο». Ο Ιστβάν γνώρισε το
ποδόσφαιρο των τυφλών το 2011, όμως οι δυνατότητές του να παίξει ήταν ελάχιστες, καθώς δεν υπήρχαν
υποδομές, αλλά κι ενδιαφέρον για να δημιουργηθούν. Δεν πτοήθηκε και ίδρυσε τη δική του ομάδα, την
Λας Βουδαπέστης (Lass Budapest). Αυτή είναι μέχρι σήμερα η μόνη ομάδα τυφλών στην Ουγγαρία, ενώ
σχηματίζεται και η δεύτερη! Αυτό σημαίνει πως ο Ιστβάν και οι συμπαίκτες του παίζουν συχνά με αντιπάλους από άλλες χώρες, γειτονικές, όπως η Τσεχία και η Πολωνία. «Το ποδόσφαιρο σου δίνει μια μορφή
ελευθερίας, δεν χρειάζεται όταν παίζεις να έχεις μαζί σου το βοηθητικό σου μπαστούνι ή να ζητάς βοήθεια. Είσαι στο γήπεδο, μετράνε μόνο όσα κάνεις εκεί», εξηγεί ο πρωταγωνιστής μιας από τις πιο συγκινητικές ιστορίες στην Ευρώπη σχετικά με το άθλημα.
Η πράξη έρχεται να «επιβεβαιώσει» όσα εξηγεί ο Ιστβάν στη συνέντευξή του, ότι δηλαδή το άθλημα είναι το ίδιο για όλους και
απευθύνεται σε όποιον βρίσκει νόημα και χαρά να κλωτήσει τη μπάλα. Οι κανόνες είναι αυτοί του futsal, με τέσσερις παίκτες και
έναν τερματοφύλακα. Οι 4 παίκτες έχουν κρυμμένα τα μάτια τους με μαντήλι, ώστε να μπορούν να παίξουν όλοι, ανεξαρτήτως
ποσοστού τυφλότητας. «Ξεφορτώνομαι κάθε έγνοια, οτιδήποτε με απασχολεί. Την ώρα του παιχνιδιού δεν σκέφτομαι τίποτε άλλο,
πέραν αυτού. Το μόνο που υπάρχει για μένα εκείνη την ώρα είναι η μπάλα και το άγχος για το παιχνίδι, ένα άγχος όμως που δημιουργεί μόνο χαρά!» «Η άθληση είναι σημαντική για τη σωματική υγεία και ακόμα κι αν είσαι τυφλός, μπορείς να ανακαλύψεις
το άθλημα που σου αρέσει, αυτό που σε κάνει να αισθάνεσαι πως κινείσαι, που σου δίνει ζωή. Ετσι ανακάλυψα το ποδόσφαιρο
κι αμέσως το κατάλαβα πως ήταν αυτό που ήθελα να κάνω. Ήταν ο λόγος για τον οποίο θα έτρεχα ένα χιλιόμετρο παραπάνω,
σε άλλη περίπτωση δεν θα το έκανα αυτό. Επομένως αμέσως αισθάνθηκα καλά, το ποδόσφαιρο ήταν αυτό που μου ταίριαζε».

DAN MANCINA: Ο ΤΥΦΛΟΣ SKATER ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΟΤΙ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΤΟΡΘΩΤΟ!
Ο Dan Mancina διαγνώστηκε σε νεαρή ηλικία με μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια, γεγονός που στα 29 του χρόνια στέρησε την όραση του. Ο 29χρονος που είναι δεινός
skater, δηλώνει: «Θέλω να αποδείξω στους ανθρώπους που σκέφτονται ότι οι τυφλοί δεν
μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα, ότι αυτό είναι λάθος. Θεωρώ ότι όταν έχεις ένα τέτοιο πρόβλημα, δεν πρέπει να τα παρατάς. Πρέπει να κάνεις πράγματα που σε φοβίζουν
και να δέχεσαι προκλήσεις, καθώς μόνο έτσι θα διαμορφώσεις έναν ισχυρό χαρακτήρα
που θα μπορεί να στέκεται στα πόδια του». Στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, o Mancina αναρτά συνεχώς βίντεο όπου έρχεται αντιμέτωπος με πολλές προκλήσεις, πέραν των απαιτητικών κόλπων στο skate. Παίζει μπιλιάρδο, δοκιμάζεται στον στόχο,
κάνει πατινάζ, πετά την μπάλα στο bowling και γελά με τους φίλους του παίζοντας beer
pong. Θέλει να αλλάξει τον τρόπο που σκέφτονται οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, αλλά και να αλλάξει την πεποίθηση που έχουν οι υπόλοιποι, για τους ανθρώπους αυτούς. «Δεν θέλω να με λυπούνται. Το σημαντικό είναι να αλλάξεις την σκέψη τους για να μπορούν και αυτοί να σε αντιμετωπίζουν αλλιώς. Έτσι θα κάνουμε
τον κόσμο μας καλύτερο για όλους!»,καταλήγει ο τυφλός skater που περνά ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για όλους τους ανθρώπους.
Η Μελαγχρωστική Αμφιβληστροειδοπάθεια, είναι η κύρια εκπρόσωπος των εκφυλιστικών παθήσεων του αμφιβληστροειδούς χιτώνα
του ματιού που είναι κληρονομικές. Στην τελική της φάση έχει σαν αποτέλεσμα την προοδευτική απώλεια της όρασης.

ΠΩΣ ΕΝΑΣ 13ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΡΙΟΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΠΙΣΩ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Ο Νατζίμπ είναι 13 ετών. Έμεινε ανάπηρος, όταν οι βόμβες ισοπέδωσαν το σπίτι του
στη Χομς της Συρίας. Ήρθε ως πρόσφυγας στην Ελλάδα με τους γονείς του, καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο μέσα σε μια φουσκωτή βάρκα. Όμως ο αθλητισμός του
έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία να δείξει πως είναι ένας αληθινός μαχητής της ζωής. Ο
ίδιος περιγράφει πώς τραυματίστηκε: «Πηγαίναμε να κρυφτούμε στο υπόγειο, όταν μια
βόμβα έπεσε στον πάνω όροφο και τότε χτύπησα». Σύμφωνα με τον πατέρα του, ο
αθλητισμός του έδωσε την κινητικότητα που έπρεπε να έχει ως παιδί της ηλικίας του:
«Πριν ξεκινήσει τις προπονήσεις, πονούσε παντού. Ήταν μονίμως κουρασμένος. Μόλις
άρχισε να προπονείται, έγινε πολύ πιο κινητικός». Ο Νατζίμπ προπονείται τρεις φορές
την εβδομάδα στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ. Ο προπονητής του βλέπει στο πρόσωπό
του ένα παιδί με θέληση και προοπτικές. «Η μητέρα του μου έλεγε πως πλέον το μυαλό του είναι αφοσιωμένο σε αυτό, έχει φιλοδοξίες για το μέλλον του στον αθλητισμό. Πρόκειται για μια ευκαιρία να ξεπεράσει αυτήν την τραυματική εμπειρία», λέει ο Βασίλης Καλύβας, προπονητής της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής. Το όνειρο του Νατζίμπ δεν είναι μόνο να γίνει
πρωταθλητής στο άθλημά του. Είναι και να εμπνεύσει άλλους πρόσφυγες με αναπηρίες. Πηγή: http://gr.euronews.com/
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Ο ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΑΜΕΑ ΠΟΥ ΞΥΛΟΚΟΠΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΣΟΕΕ ΣΠΑΕΙ ΤΗΝ ΣΙΩΠΗ ΤΟΥ
Φωνή βοώντος εν τη ερήμω, οι πανεπιστημιακοί που ζητούν ευθύνες από την Πολιτεία για τα
φαινόμενα βίας και ανομίας στα πανεπιστήμια. Ο εθελοντής, καλεσμένος της οργάνωσης AIESEC
και φοιτητής Αρχιτεκτονικής, Δημήτρης Κοντοπίδης, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Κυστικής Ινωσης, μιλάει για πρώτη φορά επώνυμα στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής για την εφιαλτική εμπειρία του. «Με περικύκλωσαν 15 άτομα και αφού με χτύπησαν και με απείλησαν με
έβγαλαν έξω σηκωτό. Μετά βίας στεκόμουν όρθιος και έπαιρνα βαθιές ανάσες. Με είπαν μέχρι
και σεξιστή», είπε στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής ο Δημήτρης Κοντοπίδης, το άτομο με αναπηρία που δέχτηκε επίθεση και απειλές από αντιεξουσιαστές, που βρέθηκαν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για να ακυρώσουν μια εκδήλωση σχετική με την αξία του εθελοντισμού που οργάνωσε μια εταιρία. Η
στοχοποίηση του ατόμου με αναπηρία ήταν ολοφάνερη από την πρώτη στιγμή και, όπως εξήγησε ο ίδιος, ενημέρωσε άμεσα τις
πρυτανικές Αρχές του ιδρύματος, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΟΝΕΑ ΤΕΚΝΟΥ ΑΜΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΕΦΙΑΠ ΛΑΜΙΑΣ
Η επιστολή αναφέρει μεταξύ άλλων: «Με αφορμή τηλεφωνική επικοινωνία από υπεύθυνο του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας,
σχετικά με την διακοπή του προγράμματος εργοθεραπείας σε ορισμένα άτομα που χρήζουν αυτής και την ολοκληρωτική επαναφορά της υπαλλήλου στην θέση της Ψυχιατρικής, θα ήθελα να σας αναφέρω τα παρακάτω: Είμαι γονέας ενός οκτάχρονου παιδιού
με ψυχοκινητική και νοητική υστέρηση που παρακολουθεί το πρόγραμμα εργοθεραπείας με εργοθεραπεύτρια του ΚΕΦΙΑΠ, η
οποία υπηρετεί με παράλληλα καθήκοντα σε αυτό, καθώς η οργανική της θέση είναι στην ψυχιατρική Κλινική Λαμίας. Η παρακολούθηση κάθε συνεδρίας από την κόρη μου, η οποία δύσκολα προσαρμόζεται σε νέα πρόσωπα και καταστάσεις, γίνονταν με
προσμονή και χαρά από την ίδια, γεγονός που προέκυπτε από την άριστη συνεργασία θεραπευτή και θεραπευόμενου. Τα θετικά
αποτελέσματα ήταν ορατά από την οικογένειά μας στην καθημερινότητά μας. Ως γονείς αισθανόμασταν ανακούφιση, ευγνωμοσύνη και ασφάλεια για αυτή την παροχή του ΓΝΛ, ακόμα και υπερηφάνεια που το Νοσοκομείο και το Υπουργείο Υγείας είναι τόσο
ευαισθητοποιημένα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ΑΜΕΑ. Η κόρη μου παρακολουθούσε δυο συνεδρίες την εβδομάδα
διότι τις υπόλοιπες ημέρες, η δασκάλα της έπρεπε να βρίσκεται στην οργανική της θέση στην Ψυχιατρική, με αποτέλεσμα να μην
συμπληρώνει τις 15 συνεδρίες τον μήνα που γράφονται στο ετήσιο παραπεμπτικό της, καθώς παρακολουθείται από ιδιώτη παιδοψυχίατρο και αναπτυξιολόγο στο «Παίδων Αγία Σοφία», Αθήνα. Με την πάροδο του χρόνου ελπίζαμε ότι αυτό θα αλλάξει και
οι συνεδρίες θα αυξηθούν! Προς μεγάλη μας όμως απογοήτευση, έκπληξη και αγωνία, όχι μόνο δεν αυξάνονται, όπως ελπίζαμε,
αλλά μας ενημέρωσαν ότι σταματάνε τελείως για εκείνη και για όλα τα παιδιά που παρακολουθεί η λογοθεραπεύτρια και την έχουν
τόση ανάγκη. Τα παιδιά που παρακολουθούνται από εκείνη δεν αποτελούν ασθενείς που απλά θα αλλάξουν ένα γιατρό και θα
πάνε σε ένα άλλο να τους γράψει φάρμακα. Έχουν αναπτύξει σχέσεις αλληλεπίδρασης και έχουν δεθεί, όχι μόνο συναισθηματικά,
αλλά και πρακτικά, διότι η αλλαγή και η αναζήτηση κατάλληλου εργοθεραπευτή μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παλινδρόμηση
του θεραπευόμενου και την απώλεια δεξιοτήτων που με τόσο κόπο κατέκτησαν». Με πολλή αγωνία. Ένας γονέας τέκνου ΑΜΕΑ

BONUS ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ, ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΡΟΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
Συν. από σελ.1… Συγκεκριμένα μέσω του σχεδίου νόμου, όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση, δίνεται η δυνατότητα σε σημαντικό τμήμα του πληθυσμού, με έμφαση στις
ειδικές ομάδες, να καταστεί οικονομικά ενεργό, μέσω των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων. Στο άρθρο 19 αναφέρεται πως οι ενδιαφερόμενοι πρέπει υποχρεωτικά να είναι
άνεργοι και από κει και έπειτα το 60% των αδειών υπαίθριου εμπορίου δίνεται στις ειδικές
κατηγορίες του πληθυσμού (άτομα με αναπηρία από οποιαδήποτε αιτία σε ποσοστό τουλάχιστον 50%, πολύτεκνοι και τέκνα αυτών, τρίτεκνοι, γονείς – κηδεμόνες ανήλικων τέκνων
με αναπηρία και σε γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές
ανάγκες εξάρτησης, Έλληνες Ρομά που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας,
άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες προστάτες μονογονεϊκών οικογενειών, αποφυλακισθέντες από μακρόχρονη
ποινή) και το υπόλοιπο 40% σε ανέργους. Επίσης το σχέδιο νόμου προβλέπει την καταγραφή όλων των οργανωμένων μορφών
άσκησης υπαίθριου εμπορίου και των δραστηριοποιούμενων σε αυτό σε ηλεκτρονική πλατφόρμα. Με τις νέες διατάξεις πριμοδοτείται, κατά την απόδοση θέσης στις λαϊκές αγορές, ο επαγγελματίας πωλητής που προσέρχεται σε αγορές λιγότερες από έξι
μέρες την εβδομάδα. Παράλληλα, με την καθιέρωση του βιβλίου διακινούμενων ποσοτήτων, επιχειρείται να ενισχυθεί το σύστημα
εποπτείας και παρακολούθησης των πωλούμενων ποσοτήτων οπωροκηπευτικών στις λαϊκές αγορές. Επίσης με τον νέο νόμο τίθεται σύστημα μοριοδότησης, όπου ο κάθε πωλητής, βάσει κριτηρίων που συνδυάζουν κοινωνικά χαρακτηριστικά, όπως π.χ. οικογενειακή κατάσταση, αριθμό τέκνων, αλλά και παραβατικότητα (ο πωλητής με μειωμένη παραβατικότητα προκρίνεται έναντι
των συνυποψήφιών του, στους οποίους έχουν επιβληθεί πρόστιμα) τοποθετείται με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο.
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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ: ΠΑΡΙΣΤΑΝΟΥΝ ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΑ ΚΑΠΑΚΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ
Επιτήδειοι που παριστάνουν τα μέλη συλλόγων παραπληγικών επισκέπτονται σχολεία
και παίρνουν τα πλαστικά καπάκια που συγκεντρώνουν οι μαθητές προκειμένου να δοθούν
αναπηρικά αμαξίδια σε ΑΜΕΑ. Η καταγγελία έγινε από την πρόεδρο του Συλλόγου Παραπληγικών και Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα Νομού Πέλλας, Δήμητρα Χριστάκη, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ. «Αυτό που ανακαλύψαμε εμείς τελευταία είναι ότι
πολλοί εκμεταλλεύονται την όλη κατάσταση. Πηγαίνουν από τα σχολεία και μαζεύουν τα
καπάκια δήθεν εκ μέρους μας. Έχουμε τέτοια κρούσματα πολλά. Δεν μπορούμε να κάνουμε
και πολλά γιατί δεν μπορούμε να κατοχυρώσουμε αυτό που κάνουμε» κατήγγειλε η πρόεδρος του Συλλόγου και τόνισε: «Κάποιες ποσότητες τυγχάνει να μη φτάνουν στον προορισμό τους. Λένε ότι μαζεύουν
καπάκια για αμαξίδια, κάποιοι νομίζουν ότι τα στέλνουν σε εμάς, αλλά δεν φτάνουν ποτέ σε εμάς». Η Δήμητρα Χριστάκη,
αναφερόμενη στις κινήσεις που έχει δρομολογήσει ο σύλλογος, προκειμένου να αντιμετωπίσει το φαινόμενο, σημειώνει:
«εμείς αυτό που κάνουμε είναι ότι εφόσον παραλαμβάνουμε καπάκια, στέλνουμε ευχαριστήρια επιστολή. Οπότε, όταν
κάποιος δεν λαμβάνει ευχαριστήρια επιστολή, γνωρίζει άμεσα ότι δεν έχουμε λάβει τα καπάκια. Και λέμε σε όλους ότι
όταν αποστέλλουν καπάκια με κάποιες μεταφορικές που έχουμε ανά την Ελλάδα, να μας ενημερώνει τι έχει στείλει και
με ποια μεταφορική τα έχει στείλει. Και έτσι μπορούμε πλέον να ελέγξουμε έστω και λίγο το όλο θέμα».

ΈΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ
Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων ανακοινώνεται ότι η έκδοση και η ανανέωση δελτίων κυκλοφορίας πολιτικών αναπήρων για μειωμένο εισιτήριο (50% στην υπεραστική
συγκοινωνία και 100% στην αστική). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από την Δευτέρα 30-10-2017 να παραλαμβάνουν τα δελτία τους, η να ζητούν την σχετική έκδοση τους από το κοντινότερο ΚΕΠ της περιοχής τους (κατά τις εργάσιμες ώρες
των ΚΕΠ) ή και από το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Αντιπεριφέρειας (Υγειονομικό, Ηρώων Πολυτεχνείου 11, κατά τις ώρες 9 το πρωί έως 12 το μεσημέρι.
Δικαιούχοι είναι: Άτομα με αναπηρίες: – Ελληνικής υπηκοότητας – Υπήκοοι των Κρατών-Μελών της Ε.Ε. καθώς και Υπήκοοι
Κρατών- μελών – Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ). – Υπήκοοι των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/59 (ΦΕΚ 246/59τΑ’). – Υπήκοοι των κρατών εκτός Ε.Ε
που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε Ελληνικό έδαφος. – Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες
που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, οι δικαιούχοι επικουρικής προστασίας και οι τελούντες σε καθεστώς παραμονής για
ανθρωπιστικούς λόγους. Όλοι οι παραπάνω θα πρέπει να κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και να έχουν παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό τους εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 23.000 (είκοσι τριών χιλιάδων) ευρώ ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα
δεν είναι μεγαλύτερο των 29.000 (είκοσι εννέα χιλιάδων) ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται με 5.600 ευρώ για κάθε επιπλέον
άτομο πέραν του δικαιούχου που συνοικεί και βαρύνει τον φορολογούμενο, εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και
άνω. Στα άτομα αυτά ,που διαμένουν μόνιμα στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις,
παρέχεται το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης με τα Αστικά Λεωφορεία και μειωμένο εισιτήριο κατά 50% σε όλες τις διαδρομές
των Υπεραστικών Λεωφορείων του ΚΤΕΛ. Οι ολικά τυφλοί και οι συνοδοί τους εξαιρούνται και λαμβάνουν Δελτίο ανεξάρτητα
από το όριο εισοδήματός τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και τηλεφωνικά, για περισσότερες πληροφορίες: α) Στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης), Ηρώων Πολυτεχνείου 11, στα τηλέφωνα 28213-44227-226, β) Στα ΚΕΠ της περιοχής τους.

ΟΜΑΔΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Πρόγραμμα Απογευματινών Ομάδων Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία ξεκινά και φέτος, για τρίτη συνεχή χρονιά, ο Σύλλογος
Φίλων ΑμεΑ (ΣΥΦΑΜΕΑ) Μεσσηνίας, στο Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ) Καλαμάτας. Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα στηρίζεται αποκλειστικά σε εθελοντές και συναντήσεις
γίνονται κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 5 το απόγευμα με 7 το βράδυ, με αντικείμενα
Πληροφορική, Κεραμική, Μαγειρική, Χορός, Κατασκευές με ύφασμα, Οδηγισμός, Αφήγηση Παραμυθιού, Μουσική, Υγεία-Διατροφή. Φέτος, εξ άλλου, συνεχίζει η ανακοίνωση, προωθείται η συνεργασία με φορείς και συλλόγους της
Καλαμάτας, στο πλαίσιο της οποίας ξεκίνησε Ομάδα “Θεατροπαιχνίδια” στην Πειραματική Σκηνή Καλαμάτας, μια φορά
την εβδομάδα με υπεύθυνο εκπαιδευτή τον θεατρολόγο Σέργιο Σοφικίτη. Καταλήγοντας ο ΣΥΦΑΜΕΑ, αφού εκφράζει
ευχαριστίες προς όλους όσοι ήδη συνεργάζονται μαζί του, καλεί όσους επιθυμούν να βοηθήσουν να επικοινωνήσουν
στο τηλέφωνο 272 10 82133 και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο syfamea@outlook.com.gr.
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ΑΞΙΟΛΟΓΗ Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΧΩΡΕΙ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ
ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ
Με στόχο την έμπρακτη στήριξη των ατόμων με αναπηρία,
την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού και τη διασφάλιση της
ανεξάρτητης και ευκολότερης μετακίνησής τους, ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου. θα προχωρήσει στη ΔΩΡΕΑΝ παραχώρηση
ηλεκτροκίνητων αναπηρικών αμαξιδίων σε δημότες με κινητικά
προβλήματα συμβάλλοντας στην κοινωνική ένταξη,
στη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής τους. Η κοινωνική αυτή πρωτοβουλία του
Δήμου έρχεται να αναδείξει την ανάγκη έμπρακτης
συμπαράστασης των ανθρώπων που αδυνατούν
οικονομικά να προβούν στην αγορά ενός αναπηρικού αμαξιδίου, με οδυνηρές συνέπειες στην ψυχολογία και την καθημερινή τους ζωή. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος
Κορδελιού Ευόσμου κ. Πέτρος Σούλας: «Μέσα από αυτήν την
πρωτοβουλία θέλουμε να συμβάλουμε στη βελτίωση της καθημερινότητας των ανθρώπων με κινητικά προβλήματα, προκειμένου να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους, να μπορέσουν να
αυτονομηθούν, να κυκλοφορήσουν απρόσκοπτα και να κοινωνικοποιηθούν», ενώ ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής,
Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας κ. Αλέξανδρος Παρασκευόπουλος, επισήμανε: «Το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας και της συμμετοχής των ατόμων με

αναπηρία στην κοινωνία είναι θεμελιώδες και είμαστε αποφασισμένοι να το προασπίσουμε με κάθε τρόπο, ώστε επιτέλους
να αρθούν οι ανισότητες και οι συνάνθρωποί μας να απολαμβάνουν μια αξιοπρεπή και ανεξάρτητη ζωή». Η δωρεάν παραχώρηση των αναπηρικών αμαξιδίων θα γίνει με οικονομικά και
κοινωνικά κριτήρια και ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου απευθύνει
δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στους δημότες
που επιθυμούν να τους χορηγηθεί αναπηρικό αμαξίδιο. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ • Αίτηση στο τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής,
Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας και Νέας
Γενιάς • Γνωμάτευση από Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή για τον
προσδιορισμό του ποσοστού αναπηρίας
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας • Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας
(λογαριασμός τηλεφωνίας ή ενέργειας ή ύδρευσης) και δημοτικής κατάστασης • Οικονομικά στοιχεία (εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίας τριετίας, περιουσιακά στοιχεία- Ε9 ) •
Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν στην κυριότητά τους άλλο
αναπηρικό αμαξίδιο • Απλή έγγραφη υπόδειξη υπευθύνου για
επικοινωνία σε περίπτωση αδυναμίας του ιδίου. Οι αιτήσεις
των ωφελουμένων θα υποβάλλονται έως τις 31/10/2017 στο
Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου,
στην οδό Μαβίλη & Πυθαγόρα (Τέρμα λεωφορείων γραμμής
20, περιοχή ΙΚΑ Ευόσμου), τηλέφωνο: 2310 558505.

ΚΟΜΟΤΗΝΗ: Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΚΟΜΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ
Υπολογίζεται ότι ένα ποσοστό 11% του πληθυσμού αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα
αναπηρίας. Αυτό το 11% επηρεάζει κι ένα 4%, είναι το ποσοστό των ανθρώπων που ζουν
δίπλα τους. Μπορεί στην Κομοτηνή να έχουν γίνει πολλά στο θέμα της πρόσβασης,
ωστόσο, και πολλά άλλα εξακολουθούν να είναι ζητούμενο. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος
του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) Ροδόπης , ο κύριος Τρύφωνας Καρούντζος
πολλά από τα ζητήματα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν εκ νέου. Για παράδειγμα οι θέσεις
parking, αλλά και ζητήματα πρόσβασης και σε άλλους τομείς. «Στα σχολεία για παράδειγμα
υπάρχει πρόβλημα. Στην Κομοτηνή δεν λειτουργεί ειδικό Γυμνάσιο, σε αντίθεση με την Καβάλα και την Αλεξανδρούπολη. Το ότι
δεν υπάρχει πρόσβαση το διαπιστώνουμε όλοι κατά την ψηφοφορία στις εκλογές.» δηλώνει ο κύριος Καρούτζος και σημειώνει
«Θέλουμε να περάσουμε από το ιατρικό μοντέλο, που θεωρούν ότι τα ΑμεΑ θα πρέπει να είναι στο σπίτι τους με τα φάρμακα
τους, στο κοινωνικό μοντέλο, όπου το άτομο θα έχει ανθρώπινα δικαιώματα και ισότιμη συμμετοχή μέσα στην κοινωνία, όπως
έχει κι ένα άτομο υγιές.» Υπολογίζεται ότι ένα ποσοστό 11% του πληθυσμού αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα αναπηρίας. Αυτό
το 11% επηρεάζει κι ένα 4%, είναι το ποσοστό των ανθρώπων που ζουν δίπλα τους υποστηρίζει ο κύριος Καρούτζος τονίζοντας
πως οπωσδήποτε η πρόσβαση του 11% σε όλο τον κοινωνικό ιστό δημιουργεί μια οικονομική και μια κοινωνική ανάταση.

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ: “ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΚΑΝΝΑΒΗΣ”
Σύμφωνα με τον κ. Καρούντζο: «Παρακαλώ εκείνους που δεν έχουν σχέση με την
ιατρική να κάνουν στην άκρη ώστε να μπορέσει να δημιουργηθεί το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο και να δοθεί άδεια καλλιέργειας κάνναβης στην Ελλάδα. Για να γίνει
πιο φθηνό και πιο οικονομικό το φάρμακο. Η παρατήρηση έχει δείξει ότι στα κράτη
που η χρήση κάνναβης είναι ελεύθερη, όπως για παράδειγμα ο Καναδάς, είναι πολύ
θετικός ο ρόλος της ως φάρμακο σε ασθένειες, όπως η σκλήρυνση κατά πλάκας , η
επιληψία ,ο αυτισμός, ο καρκίνος , οι ψυχιατρικές παθήσεις. Θα απαλλάξει πολλούς
ασθενείς από το να παραγγέλνουν παράνομα από το internet ή να το αγοράζουν από
την μαύρη αγορά σαν καπνικό προϊόν αμφιβόλου ποιότητας και με δυσβάσταχτο κόστος. Ας πάρουμε παράδειγμα από τις ΗΠΑ
, την Βρετανία, τον Καναδά και άλλες χώρες που ειδή διαθέτουν την Κάνναβη για Ιατρικούς λόγους. Ο μοναδικός υπουργός που
έθεσε το θέμα της κάνναβης είναι ο κος Ξανθός.» δηλώνει ο πρόεδρος του Σωματείου ΑμεΑ Ροδόπης και σημειώνει ότι οι ασθενείς,
ειδικά οι ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας, όπως και οι ασθενείς με επιληψία έχουν δει ευεργετικά αποτελέσματα από τη
χρήση κάνναβης. Αυτή τη στιγμή τα δέκα γραμμάρια στοιχίζουν εκατό ευρώ. Τα ευεργετικά αποτελέσματα είναι πολύ μεγάλα, τα
οφέλη επίσης. Ο ασθενής δοκιμάζει, αν έχει αποτέλεσμα, το χρησιμοποιεί, όπως συμβαίνει με όλα τα άλλα φάρμακα.»

ΣΕΛΙΔΑ 11

ΠΟΛΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ – ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
Μείωση κατά 50% του παραβόλου για τη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο για το δομημένο περιβάλλον του υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας. Προβλέπεται ταυτόχρονα διεύρυνση των κοινωνικών κριτηρίων, βάσει των
οποίων μπορούν να υπάρξουν γενναίες εκπτώσεις στα πρόστιμα για τη νομιμοποίηση των
κτισμάτων. Μειώνονται στο μισό τα παράβολα για όλες τις περιπτώσεις εκτός από την τελευταία που το παράβολο παραμένει σταθερό: α) 250 ευρώ για αυθαίρετη
κατασκευή/χρήση μέχρι 100 τ.μ. β) 500 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 100 τ.μ. και μέχρι
500 τ.μ. γ) 1.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 500 τ.μ. και μέχρι 2.000 τ.μ. δ) 4. 000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των
2.000 τ.μ. και μέχρι 5.000 τ.μ. ε) 10.000 ευρώ για κτίριο/χρήση μεγαλύτερα των 5000 τ.μ. Μείωση του ενιαίου ειδικού
προστίμου σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. α) Εξακολουθούν να ισχύουν οι μειώσεις: 1. για ΑΜΕΑ που καταβάλλουν το 15%-20% του προστίμου ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας (για 80% και 67%) και το εισόδημα (με ατομικό
εισόδημα έως 40.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 60.000 ευρώ για την πρώτη περίπτωση και 18.000 ή 24.000
ευρώ αντίστοιχα για τη δεύτερη περίπτωση). 2. για παλιννοστούντες ομογενείς και πολύτεκνους που καταβάλουν το
20% του προστίμου οι πρώτοι και το 20%-50% οι δεύτεροι, ανάλογα με τις περιπτώσεις, π.χ.: – Τρίτεκνοι με ατομικό εισόδημα έως 25.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ, καταβάλλουν ποσοστό 30% του προστίμου. Οι
διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και για τις μονογονεϊκές οικογένειες. – Πολύτεκνοι με ατομικό εισόδημα έως 40.000 ευρώ
ή οικογενειακό εισόδημα έως 80.000 ευρώ, καταβάλλουν ποσοστό 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου. Πολύτεκνοι με
δευτερεύουσα κατοικία (επιφάνεια μικρότερη των 80 τ.μ.), καταβάλλουν 50% του προστίμου. β) Διευρύνονται τα κοινωνικά κριτήρια: – σε μακροχρόνια ανέργους που καταβάλουν το 30% του προστίμου – σε δικαιούχους επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης που καταβάλουν το 20% του προστίμου. Σημαντική και για τις δύο ομάδες είναι η απόφαση για
διετή αναστολή καταβολής των δόσεων. Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο μειώνεται, επίσης, στις ακόλουθες περιπτώσεις: α)
επιπλέον κατά 20% εάν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο από τη ψήφιση του νομοσχεδίου, β) επιπλέον κατά 10% εάν υπαχθεί μέσα στο δεύτερο εξάμηνο από τη ψήφιση του νομοσχεδίου, γ) επιπλέον
κατά 10% εφόσον υποβληθεί η μελέτη στατικής επάρκειας ταυτόχρονα με τη δήλωση υπαγωγής.

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ
ΤΣΙΓΑΡΟ, ΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ
Αυτά θα προβλέπει μεταξύ άλλων ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας που
ετοιμάζεται να παρουσιάσει ο υπουργός Υποδομών, Χρήστος Σπίρτζης. Στην αντικοινωνική συμπεριφορά που συχνά είναι αιτία σοβαρών ατυχημάτων, η νέα
ρύθμιση εντάσσει τη χρήση κινητού, τη ρίψη του τσιγάρου έξω από το αυτοκίνητο,
την παράνομη στάθμευση μπροστά σε ράμπες για ΑΜΕΑ, την οδήγηση σε Λωρίδες Έκτακτης Ανάγκης αλλά και την οδήγηση φορτηγών στην αριστερή λωρίδα.
Για τις παραβάσεις αυτές ο νέος Κώδικας προβλέπει μία σταδιακή κλιμάκωση ποινών καθώς την πρώτη φορά θα αφαιρείται η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες για 2 μήνες. Την δεύτερη για 4 μήνες και αν επαναληφθεί τότε υποχρεώνεται
να ξαναδώσει εξετάσεις για την άδεια οδήγησης. Οι ποινές θα ομαδοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες παραβάσεων (μικρής,
μεσαίας και υψηλής επικινδυνότητας) συν εκείνες της αντικοινωνικής συμπεριφοράς και πρόσκλησης συχνών ατυχημάτων. Κανόνες θα μπουν και στη σήμανση ποδηλάτων αλλά και στους ποδηλατόδρομους. Ο υπουργός έχει ξεκαθαρίσει
ότι ο νέος ΚΟΚ εισάγει για πρώτη φορά εισοδηματικά κριτήρια στις παραβάσεις καθώς τα πρόστιμα θα είναι συνάρτηση
της οικονομικής κατάστασης του παραβάτη και τα στοιχεία θα αντλούνται μέσω του ΤΑΧΙS, του υπουργείου Οικονομικών.

ΤΗΣ ΜΙΧΑΛΟΥΣ: ΣΤΑ 309,13 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

Στα 309,13 δις ευρώ (μειωμένο κατά 1,6 δις) διαμορφώθηκε το δεύτερο τρίμηνο του
2017 το δημόσιο χρέος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το
χρέος αναλύεται σε χρεόγραφα ύψους 56,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων: τα 45,1 δισ.
έχουν ωρίμανση άνω του ενός χρόνου και τα 11,05 δισ. ωριμάζουν σε περίοδο μικρότερη του έτους. Την ίδια στιγμή τα δάνεια που οφείλει η Αθήνα διαμορφώνονται σε
246,87 δισ. ευρώ, εκ των οποίων μόλις 347 εκατ. ευρώ είναι βραχυπρόθεσμου ορίζοντα. Υπενθυμίζεται ότι στη συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε κάλεσε
την ελληνική κυβέρνηση να εστιάσει στις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να ολοκληρώσει και να σταματήσει να ζητά
μείωση του χρέους, καθώς -όπως είπε- για τα επόμενα 10 χρόνια η Ελλάδα δεν έχει να ανησυχεί για την αποπληρωμή του λόγω της επέκτασης του χρόνου καταβολής των δόσεων. Όσον αφορά στο πρωτογενές πλεόνασμα γενικής κυβέρνησης, αυτό διαμορφώνεται στο 1,56 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο, ενώ τα συνολικά έσοδα γενικής
κυβέρνησης ανήλθαν στα 20,88 δισ. ευρώ, με τις δαπάνες να διαμορφώνονται στα 20,79 δισ. ευρώ.
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Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ
ΚΛΟΠΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ!
ΡΑΒΕ-ΞΥΛΩΝΕ-ΜΑΣ ΕΚΛΕΨΑΝ ΤΗ ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗ!
Η περιοχή μας κατέχει τα υψηλότερα νούμερα τέτοιων φαινομένων. Στο κέντρο μας δεν υπάρχουν "μεγάλης αξίας"
αντικείμενα, η ζημιά όμως που προκαλούν κάθε φορά είναι πολύ μεγαλύτερη από τα αντικείμενα που κλέβουν. Με αυτόν τον τρόπο στερούν υλικά από τα μέλη του κέντρου τα οποία είναι απαραίτητα για
τη δουλειά τους και τη συνέχιση του έργου που επιτελούν και δημιουργούν ένα κλίμα ανασφάλειας αφού η ψυχολογική τους κατάσταση βλέποντας τα σπασμένα κρύσταλλα και τις διάφορες άλλες
καταστροφές αναστατώνονται. Το κόστος αποκατάστασης των ζημιών είναι αδύνατον να καλύπτεται κάθε φορά από το Σωματείο που
δεν χρηματοδοτείται από πουθενά και οι ζημιές πρέπει να αποκατασταθούν από το υστέρημα, από τα εργόχειρα που κατασκευάζουν
αλλά και τη βοήθεια των εθελοντών και των οικογενειών των ΑμεΑ.
Ευτυχώς που ο συναγερμός και η εταιρεία φύλαξης μας, ειδοποιούν την αστυνομία που βρίσκεται πολύ κοντά στο κέντρο μας και πολλές φορές έχουν συλληφθεί επ' αυτοφώρω οι κλέφτες, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να έχει αποκατασταθεί κάτι από όλα αυτά που κάθε φορά
καταστρέφονται και εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία του κέντρου μας.
Συν. από σελ. 1…

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΟ Κ.Α.Λ.Ο.
Τώρα ΚΑΛΟ ή κακό θα μας δείξει η διαδρομή
των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ένταξης που αφορούν τις ευπαθείς κατηγορίες συμπολιτών μας. Μέχρι σήμερα
έχουμε ακούσει τόσα πολλά και έχουμε δει τόσα
λίγα που είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι η κοινωνική οικονομία θα μας λύσει τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουμε. Ο Πρόεδρος του Κοινωνικού Συνεταιρισμού «Συνεργασία-Δημιουργία» Γ.
Ρεθυμνιωτάκης εξηγεί στον Πρωθυπουργό Αλέξη
Τσίπρα ότι η αναπηρία δεν είναι αδυναμία και θα
πρέπει να αξιολογείται πρώτα η ικανότητα και
μετά η ανικανότητά των ΑμεΑ. Μέχρι σήμερα η
αναπηρία στη χώρα μας για ορισμένους είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης, για κάποιους άλλους

σπυρί στον πισινό τους, για εμάς είναι η κινητήριος
δύναμη που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να
αποδείξουμε πρώτα στον εαυτό μας και μετά στο
κοινωνικό σύνολο τις ικανότητές μας. Εδώ και χρόνια με παρεμβάσεις του Φορέα μας στις προηγούμενες κυβερνήσεις αλλά και στα καθ’ ύλην αρμόδια
υπουργεία και υπηρεσίες, προσπαθούσαμε να
αξιοποιήσουμε αυτό που τώρα μας προσφέρει η
κοινωνική οικονομία, η οποία δεν αφαιρεί ευεργετήματα, προσφέρει όμως την ευκαιρία σε όσους
επιθυμούν να αποδείξουν ότι είναι ενεργοί πολίτες
και ότι μπορούν να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα. Θα προκύψει άμεσα ραντεβού στο
γραφείο του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της
Κοιν.Σ.Επ «Συνεργασία-Δημιουργία».
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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 ΤΕΤΑΡΤΟ: Ποιμαντική φροντίδα ( πρόληψη, θεραπεία, επανένταξη)
Η εκκλησία έχει ως στόχο να διαπαιδαγωγήσει, να διαφωτίσει και να σώσει τόσο πνευματικά όσο και σωματικά
τον άνθρωπο ο οποίος έχει υποδουλωθεί στα ναρκωτικά. Η σωτηρία στην οποία αποσκοπεί λοιπόν η εκκλησία είναι
η συνέχιση του έργου του Χριστού. Μέσα από τη προσπάθεια αυτή θα μπορέσει να πετύχει την εν Χριστώ αναγέννηση
και σωτηρία του πεπτωκότος ανθρώπου. Προκειμένου λοιπόν να πετύχει το στόχο αυτό πρέπει να λάβει υπόψη της
τις αντιλήψεις καθώς και τον τρόπο ζωής των ατόμων αυτών που αναλαμβάνει να σώσει. Το ποιμαντικό έργο της εκκλησίας μπορεί να είναι και προληπτικό και θεραπευτικό. Η
πρόληψη επιτυγχάνεται μέσω της χριστιανικής διαπαιδαγώγησης και ανατροφής ενώ η θεραπεία αποσκοπεί στην απελευθέρωση του ανθρώπου από τα ναρκωτικά και αναστήλωση της
προσωπικότητάς του. 1) Πρόληψη - Η ορθόδοξη εκκλησία
έχει ένα από τα καλύτερα προγράμματα προλήψεως. Προκειμένου να υπάρχει όσο το δυνατόν καλύτερη οργάνωση και
εφαρμογή των προγραμμάτων η εκκλησία έχει δημιουργήσει
ένα κεντρικό διοικητικό οργανισμό όπου συγκεντρώνονται και
μελετώνται όλες οι σχετικές με τα ναρκωτικά πληροφορίες. Τα
κέντρα στα οποία πρέπει να δραστηριοποιείται η εκκλησία
πρέπει να προστατεύουν τα άτομα που είναι ευάλωτα στη χρήση ναρκωτικών. Η πρόληψη λοιπόν αυτή έχει τρία στάδια:
Α) Το 1ο στάδιο μέσα στο οποίο γίνεται ότι είναι απαραίτητο ώστε να μην εμφανισθεί το πρόβλημα. Β) Το 2ο στάδιο
στο οποίο γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα πριν πάρει μεγάλες διαστάσεις. Γ) Το 3ο στάδιο το
οποίο λειτουργεί ανασταλτικά και λαμβάνονται οι τρόποι εκείνοι ώστε να σταματήσει η περαιτέρω φθορά του χρήστη.
2) Θεραπεία - Δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος τύπος χρήστη, έτσι δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει και μία μόνο
μέθοδος θεραπείας. Ο σκοπός της θεραπείας είναι να περάσει στο εξαρτημένο άτομο ένα νέο και απαλλαγμένο από
τα ναρκωτικά τρόπο ζωής βοηθώντας τον έτσι να ωριμάσει ψυχοβιολογικά και σαν αποτέλεσμα να υπάρξει πλήρης
αποχή από τα ναρκωτικά. Τα επίπεδα λοιπόν που διακρίνουμε είναι δύο : Α) Το 1ο επίπεδο που έχουμε την προσφορά
άμεσων θεραπευτικών στόχων : Α.1) Αντιμετώπιση της οξείας τοξινώσεως από ναρκωτικά ή τα έντονα συμπτώματα
με την είσοδο του ατόμου σε νοσηλευτική μονάδα. Α.2) Άμεση παραπομπή του χρήστη σε ξενώνα ή σε χώρο στέγασης
εξαρτημένων ατόμων. Α.3) Μείωση και σταθεροποίηση της δόσης. Β) Το 2ο επίπεδο είναι οι μακροπρόθεσμοι στόχοι
και οι οποίοι είναι : Β.1) Σταθεροποίηση και αποχή του χρήστη από τις ναρκωτικές ουσίες. Β.2) Κοινωνική επανένταξη.
Β.3) Εξέλιξη του τρόπου ζωής του χρήστη με σταθερό τρόπο. 3) Επανένταξη - Ως κοινωνική επανένταξη ονομάζουμε
«κάθε κοινωνική παρέμβαση η οποία έχει ως στόχο το να ενταχθεί ο πρώην ή νυν χρήστης ναρκωτικών στη κοινωνία».
Οι άξονες της κοινωνικής επανένταξης είναι τρείς : η στέγη, η εκπαίδευση και η απασχόληση. Πράγματα τα οποία μπορούν να επανεντάξουν ένα άτομο στην κοινωνία είναι : - Το να
αποκτήσει το άτομο αυτό μία δραστηριότητα. Οι δραστηριότητες
έχουν ως στόχο το να αποσπάσουν το μυαλό του ατόμου από την
εξάρτησή του και να του δημιουργήσουν καινούργια ενδιαφέροντα,
τα οποία θα τον κάνουν καλύτερο άνθρωπο και ταυτόχρονα χρήσιμο στην κοινωνία. - Οικογενειακά πρόσωπα ή φίλοι οι οποίοι ενδιαφέρονται και προσπαθούν σίγα σιγά να το εντάξουν μέσα σε
παρέες και γενικά σε κύκλους όπου θα έχει την ευκαιρία να δικτυωθεί ξεκινώντας έτσι καινούριο κύκλο ζωής. Οι νέοι άνθρωποι
και γενικότερα η δικτύωση στη ζωή ενός ψυχολογικά ευάλωτου
ατόμου αποτελούν βασικό συντελεστή υποστήριξης και επανένταξης. - Η αναζήτηση εργασίας, τέλος, θα έπρεπε να είναι από τις
βασικές και πρωταρχικές κινήσεις που οφείλει να κάνει ένα άτομο. Πέρα από τη δικτύωση και την ενασχόληση με κάτι,
η εργασία προσφέρει στο άτομο την αίσθηση ότι αποτελεί και πάλι ένα σημαντικό και χρήσιμο στην κοινωνία κομμάτι
και ταυτόχρονα του δίνει την αίσθηση της ανεξαρτησίας (οικονομικής και μη) και της πληρότητας ως υπόσταση.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ -«Το πρόβλημα των ναρκωτικών και η αντιμετώπισή του από μέρους της εκκλησίας»,
Πρωτοπρεσβύτερος Α. Γκίκας, διατριβή επί διδακτορία, Θεσσαλονίκη 1993. -«Ναρκωτικά : Εθιστικές ουσίες,
Κλινικά προβλήματα, Αντιμετώπιση», Γ. Λιάππας, 5η έκδοση Αθήνα 2009. -www.kethea.gr (Μάϊος 2013)
ΣΕΛΙΔΑ 14

ΤΙ ΚΑΙ ΠΟΣΟ ΜΑΣ «ΚΟΣΤΙΖΕΙ» ΤΕΛΙΚΑ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ; ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ
Οι συνολικές οικονομικές απώλειες που προκλήθηκαν από ακραίες καιρικές συνθήκες και κλιματικές συνθήκες στην Ευρώπη κατά την περίοδο 1980-2016 ανήλθαν
σε πάνω από 450 δισ. ευρώ. Επίσης, για την ίδια πάντα χρονική περίοδο ακραία
καιρικά φαινόμενα όπως καύσωνες, παρατεταμένες ξηρασίες αλλά και δασικές πυρκαγιές προκάλεσαν απώλειες 89.873 ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη. Τα στατιστικά
αυτά αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια παρουσίασης της νέας έκθεσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τη
διαχείριση των καταστροφών χτες (17 Οκτωβρίου) στις Βρυξέλλες. Όπως η Euractiv.gr μεταδίδει «η έκταση των καταστροφών μετά τις δασικές πυρκαγιές, τις πλημμύρες, τις καταιγίδες όχι μόνο στην Ευρώπη και
αλλού, έχει δείξει ότι το κόστος της μη δράσης για την κλιματική αλλαγή, καθώς και της προσαρμογής και της πρόληψης είναι
εξαιρετικά υψηλό. Η έκθεσή μας δείχνει ότι οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν αρχίσει να προετοιμάζονται, αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα ξεκινώντας από την καλύτερη συνοχή για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας και τη μείωση των κινδύνων», δήλωσε ο
Hans Bruyninckx, Εκτελεστικός Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος. Το μεγαλύτερο μερίδιο των οικονομικών
επιπτώσεων προκλήθηκαν από πλημμύρες (περίπου 40%), ακολουθούμενες από τις καταιγίδες (25%), τις ξηρασίες (περίπου
10%) και τα κύματα καύσωνα (περίπου 5%). Η ασφαλιστική κάλυψη όλων αυτών των κινδύνων ανέρχεται συνολικά περίπου στο
35%. Είναι ενδεικτικό επίσης ότι ένα μεγάλο μερίδιο των συνολικών ζημιών προκλήθηκε από ένα μικρό αριθμό γεγονότων. Όσον
αφορά τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, τα κύματα καύσωνα είναι τα πιο θανατηφόρα, ειδικά για τις ευάλωτες ομάδες όπως
οι ηλικιωμένοι, εξαιτίας, για παράδειγμα, της επιδείνωσης των αναπνευστικών και καρδιαγγειακών παθήσεων που επιδεινώνεται
από την ατμοσφαιρική ρύπανση. Οι πλημμύρες, οι κατολισθήσεις και οι δασικές πυρκαγιές προκαλούν επίσης θανάτους, αλλά
λιγότερους από τα κύματα καύσωνα. Υπενθυμίζουμε ότι η Ελλάδα είναι από τις τελευταίες χώρες της ΕΕ που εκπόνησε Εθνική
Στρατηγική υπό τον κίνδυνο απένταξης έργων ύψους 5 δισ. ευρώ από την νέα προγραμματική περίοδο (2014-2020).

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΟΣΤΙΖΕΙ ΑΚΡΙΒΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελλάδα όσον αφορά στις ανοιχτές υποθέσεις περιβαλλοντικού δικαίου, την ώρα που η παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας εξακολουθεί να μας κοστίζει ακριβά σε πρόστιμα. Στα συμπεράσματα αυτά καταλήγει,
μεταξύ άλλων, η φετινή έκθεση της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF, υπογραμμίζοντας ότι μέχρι το 2016 η Ελλάδα είχε πληρώσει σε πρόστιμα από ευρωκαταδίκες για
παράνομες χωματερές πάνω από 37 εκατ. ευρώ, ενώ αναμένεται και η απόφαση για
τη διαχείριση των αστικών λυμάτων στο Θριάσιο. Η χώρα μας, όπως επεσήμαναν οι
υπεύθυνοι του WWF, διαθέτει δύο... αργυρά μετάλλια γι’ αυτήν την επίδοσή της. Το
πρώτο αφορά στη μη συμμόρφωσή της σε πέντε αποφάσεις του ευρωδικαστηρίου και το δεύτερο στις 24 ανοιχτές υποθέσεις
παραβίασης του περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ μετά την Ισπανία που έχει 26. «Παρατηρούμε ένα σοβαρό έλλειμμα εφαρμογής
του περιβαλλοντικού δικαίου» σημειώνει ο γενικός διευθυντής του WWF Ελλάς, Δημήτρης Καραβέλλας. Κρίσιμο τομέα, σύμφωνα
με την έκθεση, αποτελεί ο έλεγχος τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, παρατηρείται «έλλειμμα διαφάνειας», ενώ το Σώμα Επιθεωρητών του υπουργείου είναι υποστελεχωμένο καθώς το 2016 υπηρέτησαν 19 άτομα.
Ελέγχους πραγματοποιούν και 13 Διευθύνσεις Περιβάλλοντος ως αποτέλεσμα των οποίων για παράνομη διαχείριση αποβλήτων
επιβλήθηκαν κυρώσεις 122.680 ευρώ από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, 835.100 από την Περιφέρεια Πελοποννήσου,
138.050 ευρώ από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και 70.600 ευρώ από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ωστόσο, όπως επισημάνθηκε, «άγνωστη παραμένει η κατάληξη αυτών των αποφάσεων, καθώς πολλές από αυτές προσβάλλονται και ακυρώνονται».

120 ΚΙΛΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΠΕΤΑΝΕ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ
Η κατανάλωση τροφίμων στην Ευρώπη αντιπροσωπεύει το 20 - 30% του συνόλου του αποτυπώματος των νοικοκυριών στον πλανήτη, ενώ το 1/3 των τροφίμων που παράγονται σε όλο τον κόσμο πετιέται στα σκουπίδια. Την ίδια στιγμή ένα
στα δύο Ελληνόπουλα ηλικίας 5 - 17 ετών πάσχει από παχυσαρκία, με την Ελλάδα
να κατέχει θλιβερή πρωτιά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το WWF Ελλάς
εγκαινίασε τη νέα πανελλήνια εκστρατεία του για τη βιώσιμη διατροφή: «Υγιή παιδιά, υγιής πλανήτης» που προβλέπει εξόρμηση σε 20 ελληνικές πόλεις, βιωματικές
δραστηριότητες για παιδιά, σεμινάρια σε γονείς και εκπαιδευτικούς, πρακτικές συμβουλές για την υγιεινή διατροφή των παιδιών, έξυπνοι τρόποι για να προστατεύσουμε μέσα από το πιάτο μας, την υγεία μας αλλά και τον πλανήτη. Κατά τη
διάρκεια της καμπάνιας, μέχρι τον Ιούλιο του 2018, το WWF Ελλάς θα επισκεφθεί 20 πόλεις της περιφέρειας προκειμένου να μεταδώσει σε μικρούς και μεγάλους τα μυστικά της διατροφής που σέβεται την υγεία και τον πλανήτη. Παράλληλα, το εκπαιδευτικό
υλικό του προγράμματος είναι έτοιμο προς διανομή σε όλα τα σχολεία της χώρας. Παιδιά και ενήλικες θα μάθουν με ποιον τρόπο
η επιλογή τοπικών και εποχικών φρούτων και λαχανικών, η μείωση της κατανάλωσης κόκκινου κρέατος και επεξεργασμένων
τροφίμων πλουσίων σε ζάχαρη και λίπη, καθώς και η σωστή κατανάλωση ψαρικών σε συνδυασμό με την αποφυγή της σπατάλης
φαγητού, προστατεύουν την υγεία μας και περιορίζουν ταυτόχρονα τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.
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28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ...
Το Κέντρο Εργασίας Αναπήρων με επικεφαλής τον Πρόεδρο
του Κέντρου κ. Γιώργο Ρεθυμιωτάκη και μέλη του, παρευρέθηκε
στον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940
στη Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων και συγκεκριμένα στην πλατεία Ηρώων όπου και έλαβε χώρα η κατάθεση στεφάνων. Αντιπροσωπεία του Φορέα, κατέθεσε στεφάνι, αποτίοντας φόρο τιμής
στους Έλληνες Αγωνιστές που με το σθένος και την ψυχική τους
δύναμη, αντιστάθηκαν στις ιταλικές απαιτήσεις για κατάληψη
στρατευμάτων σε γεωγραφικά σημεία της Ελλάδας.

ΣΕ ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΟΔΗΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ

Συν. από σελ.1…φορτώνοντας

το κόστος στην ίδια την οικογένεια, διευρύνοντας την επιχειρηματική δράση στον ευαίσθητο αυτόν τομέα, τη στιγμή που υπάρχει τεράστια ανάγκη για την ίδρυση και άλλων δημόσιων κρατικών δομών, την
αποφασιστική ενίσχυση και αναβάθμιση των υπαρχόντων. Μάλιστα, καθ' ομολογία μέλους της διοίκησης του Κέντρου,
το λουκέτο μπήκε «για οικονομικούς λόγους, για να μειωθεί το κόστος». Συγκεκριμένα, την Τρίτη 19 Οκτωβρίου στις 9
το πρωί, έγινε η πρώτη προσπάθεια να μεταφερθούν οι περιθαλπόμενοι από το Ίδρυμα Σκαραμαγκά. Κάτω από την
παρέμβαση των οικογενειών τους (23 από τις 27 οικογένειες έχουν αρνηθεί εγγράφως τη μεταφορά των οικείων τους
σε άλλα ιδρύματα), η απόφαση αναστάλθηκε προσωρινά. Οι οικογένειες έκαναν μήνυση στο ΑΤ Χαϊδαρίου για μετακίνηση χωρίς τη σύμφωνη γνώμη τους, όπου ενημερώθηκαν ότι δεν μπορεί να γίνει μεταφορά χωρίς εισαγγελική παρέμβαση. Στη συνέχεια της ίδιας μέρας, υπήρξε τηλεφωνική εισαγγελική παραγγελία. Σύμφωνα με τις καταγγελίες των
οικογενειών, αστυνομικές δυνάμεις απειλούσαν ότι θα τους συλλάβουν αν εμποδίσουν τη διαδικασία. Πούλμαν με 24
περιθαλπόμενους αναχώρησε τελικά από το Ίδρυμα Σκαραμαγκά με συνοδεία περιπολικών και έφτασε το μεσημέρι
στο Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων Λοιμωδών. Από την πρώτη στιγμή, στο πλευρό των γονιών στάθηκαν η δημοτική
αρχή Χαϊδαρίου, η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων, ο Ενιαίος Σύλλογος Γονέων ΑμΕΑ Αττικής και Νήσων,
οι Λαϊκές Επιτροπές και το Σωματείο Συνταξιούχων Αιγάλεω, Αγίας Βαρβάρας, Χαϊδαρίου. «Τον γκανγκστερικό τρόπο
κλεισίματος του Ιδρύματος και μεταφοράς των περιθαλπόμενων» καταγγέλλει με ανακοίνωσή της η ΣΕΑΑΝ. «Η κυβέρνηση δικαιολογεί το έγκλημα, εμφανιζόμενη ότι θέλει να προστατέψει τους περιθαλπόμενους πηγαίνοντάς τους σε
καλύτερο χώρο. Η υποκρισία σε όλο της το μεγαλείο! Πρόκειται για μνημονιακή επιταγή που έχει ψηφιστεί από 222
βουλευτές το 2015 και έχει μεταφερθεί αυτούσια στα προαπαιτούμενα για τη δεύτερη και τρίτη "αξιολόγηση"», σημειώνει.
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