ΕΤΟΣ 14

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 167

ΕΙΚΟΝΕΣ ΒΙΒΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ
Σελ.13
ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ!

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΤΙΜΗ 0,01 EURO

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ «ΦΩΤΙΑ»ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Συγγενείς ατόμων με αναπηρία έκαναν στον Realfm 97,8 και τον
Μάνο Νιφλή, καταγγελίες για τον τρόπο λειτουργίας και την απαράδεκτη συμπεριφορά του προσωπικού στα Κέντρα Πιστοποίησης
Αναπηρίας. Σύμφωνα με αυτές, στόχος είναι να...Συν. σελ. 5

ΈΚΔΟΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗ ΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
Η ΕΥΔΑΠ σε συνεργασία με
τον Φάρο Τυφλών της Ελλάδος,
ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος από καταναλωτές με
προβλήματα όρασης… Συν. σελ. 5

ΦΡΙΚΗ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ:
ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΒΙΑΖΑΝ 14ΧΡΟΝΟ ΑΜΕΑ
Την απόλυτη φρίκη ζούσε επί δύο ολόκληρους
μήνες ένας 14χρονος με νοητική υστέρηση στα
χέρια άλλων τριών ανηλίκων γειτόνων του, σε εργατική πολυκατοικία της Αθήνας, όπου διέμεναν με
τις οικογένειές τους. Οι τρεις δράστες, ηλικίας οι
δύο 15 ετών και ο τρίτος 13 ετών... Συν. σελ. 2

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΑΜΕΑ ΑΠΟ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
«Τέτοιου είδους αποφάσεις
παραπέμπουν σε εποχές σκοταδισμού». Τον αποκλεισμό
κατηγοριών ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις
από συμμετοχή σε προκήρυξη του υπουργείου Εξωτερικών καταγγέλλει… Συν. σελ. 7

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ: ΌΛΕΣ
ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΙΝΑΙ
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ – ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ
Το ηλεκτρονικό εισιτήριο μπαίνει για τα καλά στη ζωή
Νομοτεχνικές βελτιώσεις με τις
οποίες καθορίζονται τα κριτήρια χορήγησης του κοινωνικού μερίσματος, κατατέθηκαν στη Βουλή στο σχέδιο
νόμου «Διανομή κοινωνικού μερίσματος και άλλες διατάξεις»… Συν. σελ. 12
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ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ...............4
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ΤΟ ΑΓΚΑΘΙ...........................16

μας καθώς όπως ενημερώνει ο ΟΑΣΑ, η πρόσβαση πλέον
στα μέσα μαζικής μεταφοράς θα γίνεται μόνο με ισχύοντα
ηλεκτρονικά μέσα κομίστρου (προσωποποιημένες κάρτες,
ανώνυμες κάρτες, πολλαπλά εισιτήρια)… Συν. σελ. 4

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΤΑ
ΜΕΛΗ ΤΟΥ, ΕΥΧΟΝΤΑΙ
ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!
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ΕΔΩ
ΚΑΡΤΕΣ

Συνέχεια από το προηγούμενο
Σιγά σιγά, ο αγώνας του κάθε ανθρώπου αποδίδει καρπούς και κάνει τα όνειρά του
πολλές φορές πραγματικότητα. Είναι καλό να αγωνίζεται κάποιος για να έχει στόχο στη
ζωή του να είναι δυνατός, χαρούμενος και ευτυχισμένος. Όταν όμως δεν υπάρχει αντικείμενο κι ο αγώνας που κάνει δε μπορεί να ευδοκιμήσει, υπάρχουν άλλα συναισθήματα
που καταρρακώνουν την ανθρώπινη προσωπικότητα. Υπάρχουν και εργαλεία που ξεγελάνε τους αγωνιστές της ζωής με διάφορους τρόπους και τους κάνουν πραγματικά
ανίκανους και αδύναμους. Ένα απ’ αυτά τα εργαλεία είναι το διαδίκτυο και η τεχνολογία
γενικότερα όταν δεν χρησιμοποιείται σωστά. Παντού γύρω μας υπάρχει αυτός ο αόρατος
εχθρός που πολλές φορές στέλνει τα παιδιά μας στην αυτοκτονία ή στην καλύτερη περίπτωση στο τελευταίο στάδιο της αδυναμίας και της ανικανότητας να αντιδράσει. Ή δουλεύουμε, ή τρώμε, ή διασκεδάζουμε, ακόμα κι όταν πάμε στην τουαλέτα, οι περισσότεροι
της νέας γενιάς αγόρια και κορίτσια δεν αποχωρίζονται το κινητό τους. Αυτό που έχουν
αποχωριστεί και που δύσκολα μπορούν να καταλάβουν είναι η ίδια η ζωή τους, ο αγώνας, τα πιστεύω, τα ιδανικά και αυτά που κάποτε μαθαίναμε στα κρυφά σχολειά και σήμερα η νέα γενιά τα μαθαίνει στις καφετέριες…
Συνέχεια στο επόμενο...

ΦΡΙΚΗ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ:
ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΒΙΑΖΑΝ 14ΧΡΟΝΟ ΑΜΕΑ
κατηγορούνται ότι τον εξανάγκαζαν να τους ακολουθεί
μέχρι την αποθήκη και εκεί τον ακινητοποιούσαν με τη χρήση βίας και
τον βίαζαν. Καθώς το αδύναμο θύμα δεν μπορούσε να προβάλει την
παραμικρή αντίσταση, βλέποντας ότι ο εφιάλτης του δεν θα είχε τέλος,
«λύγισε» και μία ημέρα αποκάλυψε τα πάντα στη μητέρα του. Έτσι, οι
ανήλικοι βιαστές, που αντιμετωπίζουν βαρύτατες κατηγορίες, αναμένουν πλέον τη δίκη τους από το Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων της Αθήνας. Όπως αναφέρουν πληροφορίες της εφημερίδας «Espresso», θα
υποστηρίξουν ότι δεν έκαναν τίποτε από όσα τους καταλογίζει ο 14χρονος και θα παρουσιάσουν τη δική τους εκδοχή για τα γεγονότα. Ο εφιάλτης του 14χρονου ξεκίνησε το Σεπτέμβριο και τελείωσε το Νοέμβριο του
2012. Το διάστημα εκείνο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ενεργώντας
από κοινού, οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγούσαν δια της βίας σε αποθήκη τον 14χρονο, ο οποίος προέρχεται από πολύτεκνη οικογένεια
και πάσχει από ημιπληγία και μέτρια νοητική υστέρηση. Εκεί, ο ένας
από τους δράστες του έκλεινε το στόμα και άλλος τον βίαζε, ενώ ο τρίτος παρακολουθούσε. Σφίξιμο στο στομάχι προκαλεί η ένορκη κατάθεση της μητέρα του, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, κατέθεσε
στους αστυνομικούς ότι ο γιος της ξυπνούσε κάθε βράδυ με κλάματα.
Κατά την ίδια, τον Αύγουστο του 2012 εντελώς ξαφνικά ο 14χρονος
άρχισε να δέχεται τα άγρια πειράγματα των ανήλικων γειτόνων του,
οι οποίοι τον χτυπούσαν, τον έβριζαν και τον έφτυναν. Το μαρτύριο
της οικογένειας πήρε τέλος όταν μία ημέρα ο ανήλικος «έσπασε» και
αποκάλυψε τον εφιάλτη που βίωνε όλο αυτό τον καιρό στα χέρια των
τριών αγοριών. Μετά τη σοκαριστική αποκάλυψη, η μητέρα του 14χρονου κατήγγειλε τους δράστες στην Αστυνομία. Ενώπιον του ανακριτή
οι τρεις ανήλικοι φέρεται ότι αρνήθηκαν τις κατηγορίες σε βάρος του
και αφέθηκαν ελεύθεροι, έως την εκδίκαση της υπόθεσης.
Συν. από σελ. 1…
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ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ - ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΝΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ
Συν. από σελ. 1... Σημειώνεται

επίσης πως οι κάτοχοι ηλεκτρονικών εισιτηρίων και καρτών
επικυρώνουν τα εισιτήριά τους και στο δίκτυο του Προαστιακού. Επιπλέον, από τη Δευτέρα, 20/11/2017, θα αρχίσει σταδιακά το κλείσιμο των πυλών του δικτύου και συνεπώς
οι επιβάτες, τόσο κατά την είσοδο όσο και κατά την έξοδο μπορεί να συναντούν κλειστές
πύλες. Στους σταθμούς που θα κλείνουν οι πύλες, θα υπάρχει υπεύθυνος για την εξυπηρέτηση προσώπων που δεν έχουν λάβει ακόμα προσωποποιημένη κάρτα (π.χ. άνεργοι,
ΑΜΕΑ, άλλοι δικαιούχοι). Το κλείσιμο των πυλών θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου
2017. Μάλιστα, για την εξοικείωση του επιβατικού κοινού με το ηλεκτρονικό εισιτήριο, ο
ΟΑΣΑ ανακοίνωσε νέα εκπτωτική πολιτική από τις 20 Νοεμβρίου. Στα 10+1 εισιτήρια μειώνεται η τιμή κατά 0,50 ευρώ,
άρα η τιμή ανά εισιτήριο διαμορφώνεται στα 1,23 ευρώ, στο 5πλό εισιτήριο μειώνεται η τιμή κατά 0,50 ευρώ, αρά η τιμή
ανά εισιτήριο διαμορφώνεται στα 1,3 ευρώ και εισάγεται νέο διπλό εισιτήριο (μετ’ επιστροφής), με τιμή 2,7 ευρώ (τιμή
ανά εισιτήριο 1,35 ευρώ). Σε ό,τι αφορά το δίκτυο πωλήσεων, κάνει γνωστό πως δημιουργείται δίκτυο πώλησης σε περίπτερα και άλλα σημεία. Σε ό,τι αφορά τους κατόχους ετησίων, εξαμηνιαίων, τριμηνιαίων καρτών, καθώς και ομάδων
δικαιούχων όπως άνεργοι, ο ΟΑΣΑ αναφέρει πως μετακινούνται με επίδειξη των αντιστοίχων εγγράφων στους υπευθύνους της γραμμής των πυλών εκάστου σταθμού. Σε όλες τις πύλες (ανοιχτές ή κλειστές) θα παρευρίσκονται αρμόδιοι
υπάλληλοι της ΣΤΑΣΥ που θα ελέγχουν και θα ενημερώνουν το κοινό. Στους σταθμούς με κλειστές πύλες θα υπάρχει
μια τουλάχιστον ανοιχτή πύλη (ΑΜΕΑ), που θα επιδεικνύονται τα αντίστοιχα έγγραφα των ανωτέρω δικαιούχων.

ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΕ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Στο μισό μειώνεται το προνοιακό επίδομα σε συνταξιούχους του Δημοσίου που πάσχουν από παραπληγία – τετραπληγία. Το προνοιακό επίδομα σε συνταξιούχους του
Δημοσίου που πάσχουν από παραπληγία – τετραπληγία μειώνεται στο μισό, εάν οι
ίδιοι λαμβάνουν παράλληλα και το Επίδομα Ανικανότητας του ΠΔ 169/2007. Τούτο
προκύπτει από απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ.
Θεανώς Φωτίου, που κάνει δεκτή σχετική γνωμοδότηση του Στ’ τμήματος του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ). Στην απόφαση τονίζεται ότι το ΝΣΚ ομόφωνα αποφάνθηκε ότι «…οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου που πάσχουν από παραπληγία – τετραπληγία θα πρέπει να λαμβάνουν το επίδομα του άρθρου 42 παρ. 1 του ν. 1140/1981 μειωμένο κατά το ήμισυ, όταν
λαμβάνουν παράλληλα και οικονομική ενίσχυση – επίδομα ανικανότητας του άρθρου 54 του ΠΔ 169/2007, υπό την
προϋπόθεση ότι η ενίσχυση αυτή είναι μικρότερη από το εξωιδρυματικό επίδομα.» Σημειώνεται ότι το επίδομα ανικανότητας καταβάλλεται σε όσους αποχώρησαν από την υπηρεσία τους λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας.

ΠΟΤΕ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Την ανιούσα παίρνει συνεχώς η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης τη στιγμή που
δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημα η απόφαση για το πώς και το πότε θα δοθεί
το σχετικό επίδομα στους δικαιούχους. Όπως προβλέπει και ο Προϋπολογισμός
του 2018 που κατατέθηκε στη Βουλή, περικόπτεται κατά 50% το ποσό (από 108
εκατ. ευρώ στα 50 εκατ. ευρώ) που χορηγείται ως επιδότηση για το πετρέλαιο
θέρμανσης σε εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους. Αυτό θα οδηγήσει ή σε αυστηρότερα κριτήρια χορήγησης (εισοδηματικά και περιουσιακά), άρα λιγότερους δικαιούχους, ή σε μικρότερη για το 2018 επιδότηση στους δικαιούχους που το έλαβαν πέρυσι. Η περικοπή του
επιδόματος που γίνεται για δεύτερη συνεχή χρονιά αφορά τη χειμερινή σεζόν (15 Οκτωβρίου 2017 – 30 Απριλίου
2018). Το επίδομα θα αρχίσει να καταβάλλεται μετά την 1/1/2018 και η πρώτη δόση του επιδόματος θα χορηγηθεί
τον Ιανουάριο του 2018 για τις ποσότητες πετρελαίου που θα έχουν αγοραστεί από 15 Οκτωβρίου 2017 μέχρι το
τέλος της χειμερινής σεζόν και η δεύτερη δόση τον Ιούνιο. Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν από μέσα Δεκεμβρίου οπότε
και αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική εφαρμογή του Taxisnet για την υποβολή των αιτήσεων από τα νοικοκυριά.

ΧΑΡΑΤΣΙ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ – ΚΑΙΕΙ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΕΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Μέσα σε έναν μόνο χρόνο οι Έλληνες είδαν τον λογαριασμό για το ρεύμα που καταναλώνουν να φουσκώνει 12,8%.
ΔΕΗ και άλλες εταιρείες δεν αύξησαν όμως το κόστος. Ο μεγάλος “κλέφτης” ήταν και πάλι το κράτος που με την αύξηση
των φόρων εκτίναξε τις τιμές. Το χαράτσι στο ρεύμα φτάνει σχεδόν στο μισό της τελικής τιμής που πληρώνουν οι καταναλωτές. Το κρατικό χαράτσι στο ρεύμα αυξήθηκε μαζί με όλους τους άλλους φόρους. Μπορεί πρωθυπουργός να ανακοίνωσε ότι από το Κοινωνικό Μέρισμα θα εξασφαλιστούν τα χρήματα για να πληρωθεί η ΔΕΗ για τις ΥΚΩ, όμως το
κράτος μάλλον πήρε πολύ περισσότερα χρήματα. Αυτό καθώς η αύξηση στο ρεύμα στην Ελλάδα ήταν, σύμφωνα με τη
Eurostat, μια από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Είναι χαρακτηριστικό ότι το πρώτο εξάμηνο του 2016 οι Έλληνες πλήρωναν για κάθε 100 κιλοβατώρες 17,2 ευρώ, ενώ για το αντίστοιχο διάστημα του 2017 η τιμή ανέβηκε στα 19,4 ευρώ.
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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ «ΦΩΤΙΑ»ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
περιοριστούν οι παροχές στους δικαιούχους προνοιακών
επιδομάτων. Όπως προκύπτει οι οικογένειες των Αμεα περνούν από έναν
πραγματικό Γολγοθά κατά τη διαδικασία της πιστοποίησης ,η οποία προσβάλλει την ανθρώπινη ύπαρξη. Σύμφωνα με την Ελένη Βρύση από την
Ηγουμενίτσα ,η οποία είναι αδερφή ατόμου με ειδικές ανάγκες ,η « πρόνοια επανεξετάζει όλα τα επιδόματα και ζητάει κάτω από το 30% δείκτη
νοημοσύνης και 80% δείκτη αναπηρίας. Για να πάρει κάποιος προνοιακό
επίδομα τουλάχιστον θα πρέπει να είναι ιδρυματικού χαρακτήρα». Όπως
ανέφερε χαρακτηριστικά « Θα πρέπει να βρίσκεται ,σε κατηγορία να μην
καταλαβαίνει τίποτε. Να μην μπορεί να απαντήσει σε καμία ερώτηση στο
ενδεδειγμένο τεστ για να δείξει τι νοημοσύνη διαθέτει. Υπάρχει η αυτοεξυπηρέτηση και η αυτοσυντήρηση. Μπορεί κάποιο άτομο να μπορεί να ευτοεξυπηρετηθεί, όχι να αυστοσυντηρηθεί Από τη στιγμή που θα πρέπει η Επιτροπή του
ΚΕΠΑ να βεβαιώσει ότι δεν δικαιούται το προνοιακό επίδομα,θα πρέπει να μου αποδείξει ποιος είναι εργοδότης που
μπορεί να προσλάβει ένα τέτοιο άτομο» Παραθέτοντας ένα παράδειγμα σχετικά με τις ερωτήσεις που υποβάλλονται
κατά τη διαδικασία πιστοποίησης της αναπηρίας είπε: «Η ερώτηση που κάνουν είναι πόσο κάνει ένα και ένα ,δύο και
τέσσερα .Από μόνη της η νοητική υστέρηση δεν δίνεται προνοιακό επίδομα» Η κα Βρύση εξήγησε τις δυσκολίες που
περνάει μία οικογένεια που έχει άτομο με ειδικές ανάγκες «Αν κάποιος δεν το βιώνει και έχουν κάποιο άτομο με αναπηρία ,η νοητική υστέρηση είναι πολύ δύσκολη στο να εργάζεται κάποιος και να αυτοσυντηρθεί. Οι υπόλοιποι δεν μπορούν να μπουν στη διαδικασία να σκεφτούν , τι Γολγοθά τραβούν οι οικογένειες που ζουν το πρόβλημα. Η μεγαλύτερη
αγωνία είναι τι θα γίνουν όταν θα πεθάνουν. Όταν οι γονείς αυτών των παιδιών δεν θα υπάρχουν στη ζωή τι θα κάνουν;
Θα τα πετάξουμε στον Καιάδα; Αυτό δεν θα μπορέσουμε να το ξεφορτωθούμε ποτέ από το DNA μας; » Πατέρας 12χρονου παιδιού με αυτισμό ,περιέγραψε την απαράδεκτη διαδικασία την οποία πέρασε μαζί με το παιδί του σε ένα Κέντρο
Πιστοποίησης Αναπηρίας προκειμένου να λάβει επίδομα. « Μπαίνοντας μέσα, μη γνωρίζοντας την ειδικότητα των γιατρών, είδαν τη φωτογραφία του και εμμέσως πλην σαφώς και αμφισβήτησαν ότι είναι η φωτογραφία του παιδιού. Τους
είπα την επιστημονική ορολογία της ασθένειας. Πρώτον τους εξήγησα ότι είναι αυτισμός αλλά το άκουσε και ο γιος
μου και στον οποίο αναγκαστήκαμε να απαντήσουμε σε σχετικά ερωτήματα. Από ποιον φορέα προέρχεται, παρά το
γεγονός ότι το έβλεπαν από τα χαρτιά που είχαν μπροστά τους. Τρίτον μας έφεραν σε αντιπαράθεση. Με ρώτησαν αν
παίζει ποδόσφαιρο. Παίζω, είπε το παιδί. Τα παιδιά αυτά δεν μπορούν να παίξουν πολυσύνθετα ομαδικά παιχνίδια.
Τους είπα όχι. Τον ρώτησαν εάν παίζει σκάκι. Τους απάντησε ότι παίζει σκάκι. Δεν παίζει σκάκι. Παρατηρεί..»
Συν. από σελ. 1...

ΈΚΤΑΚΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 900.000 ΕΥΡΩ ΣΤΟΥΣ
ΔΗΜΟΥΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
Στο πλαίσιο των ειδικών μέτρων που λαμβάνει η Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση
της έκτακτης κατάστασης,
από την πρωτοφανή φυσική
καταστροφή, στη Δυτική Αττική, ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης,
ανταποκρινόμενος άμεσα στα αιτήματα που υπέβαλαν οι
Δήμοι Μάνδρας-Ειδυλλίας, Μεγαρέων και η Δημοτική Ενότητα
Νέας Περάμου, ενέκρινε εκτάκτως οικονομική ενίσχυση ύψους
900.000 ευρώ, προκειμένου να καλυφθούν άμεσα και με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο οι ανάγκες στα δίκτυα και τις υποδομές των περιοχών, που επλήγησαν εξαιτίας της τραγικής καταστροφικής πλημμύρας. Με χρέωση του λογαριασμού του
υπουργείου Εσωτερικών «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού της χώρας», που
τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς
τους λόγους, η εν λόγω χρηματοδότηση αποδίδεται ως εξής:
Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας, Νομός Αττικής: 500.000 ευρώ Δήμος Μεγαρέων, Νομός Αττικής: 400.000 ευρώ

ΈΚΔΟΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗ
ΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Για την παροχή ειδικά σχεδιασμένων
υπηρεσιών καθολικής προσβασιμότητας οι οποίες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν αποστολή ειδικών αναγνώσιμων λογαριασμών (σε μορφή braille, μεγάλες
γραμματοσειρές), αποστολή sms και ηλεκτρονική αλληλογραφία. Η ΕΥΔΑΠ πρωτοπορεί στην προσπάθεια
εξασφάλισης ισότιμης πρόσβασης των μη βλεπόντων
καταναλωτών στο λογαριασμό τους και σε άλλες υπηρεσίες για την ενημέρωσή τους. Η εφαρμογή μελετήθηκε και σχεδιάστηκε από κοινού ώστε να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες αυτής της κατηγορίας πολιτών, με σκοπό τη διευκόλυνσή τους και τη δημιουργία
συνθηκών αυτονομίας. Όσοι ενδιαφέρονται για την ένταξή τους στην ομάδα των καταναλωτών που επιθυμούν να λαμβάνουν τους ειδικούς αναγνώσιμους
λογαριασμούς, παρακαλούνται όπως απευθύνονται
στο Εκτυπωτικό Τμήμα Braille του Φάρου Τυφλών της
Ελλάδος (τηλ. επικοινωνίας: 210-9415222, υπεύθυνος
κος Παπασταματίου Δημήτρης). Για πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΕΥΔΑΠ www.eydap.gr
Συν. από σελ. 1…
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Συνάντηση της Γέφυρα Ζωής με τον Δήμαρχο Αθηναίων κ. Γιώργο Καμίνη - Στο Zumba party in pink στο κλειστό
γήπεδο του Ρουφ για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού παραβρέθηκε καλεσμένη στης 5-11-17 αντιπροσωπία
της Γέφυρα Ζωής. Την έναρξη πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης ,που συναντήθηκε επίσης με τον Πρόεδρο της Γέφυρα Ζωής κ. Διονύση Γουράνιο, ο οποίος τον ενημέρωσε σχετικά με το πρόγραμμα αλλά
και τις δράσεις τις οποίες υλοποιεί καθημερινά ο σύλλογος στο νέο πολυχώρο της για τα παιδιά & τους νέους με αναπηρία. Ελπίζουμε σε μια αποδοτική συνεργασία για να καταφέρουμε ακόμη περισσότερα στο μέλλον…
Στη σύλληψη επτά Γεωργιανών, οι οποίοι φέρεται να έχουν άμεση εμπλοκή και στην πρόσφατη ληστεία της
85χρονης στην Κυψέλη που οι δράστες έκαψαν με το σίδερο, προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία. Σύμφωνα με
πληροφορίες της ΕΡΤ, πρόκειται για μία αδίστακτη συμμορία Γεωργιανών που δρούσε σε όλο το λεκανοπέδιο της
Αττικής, με τη δράση της, σύμφωνα με την αστυνομία, να έχει ξεκινήσει από τον περασμένο Μάϊο. Τον ρόλο του συντονιστή είχε ο 34χρονος άτομο με αναπηρία από το Καζακστάν, ο οποίος επόπτευε την ομάδα «δράσης», ενώ ως άτομο
με ειδικές ανάγκες δεν κινούσε υποψίες με την παρουσία του. Σημειώνεται ότι τα μέλη της οργάνωσης διέθεταν τεχνογνωσία και ιδιαίτερες ικανότητες στην παραβίαση διαφόρων τύπων κλειδαριών, την οποία είχαν αποκτήσει ύστερα από
εκπαίδευση και εξάσκηση σε δείγματα κλειδιών-κλειδαριών ασφαλείας, πολλές από τις οποίες βρέθηκαν στις οικίες τους.
Ο Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία Κέρκυρας στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-20 και
την συγχρηματοδότηση Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, λειτουργεί το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας
Φροντίδας 24 ωφελούμενων νέων με αναπηρία. Απασχολεί 15 άτομα προσωπικού, με όλες τις απαραίτητες επιστημονικές ειδικότητες (παιδοψυχίατρο, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, εργοθεραπευτή, φυσικοθεραπευτή, νοσηλευτή,
κοινωνικό φροντιστή, μουσικό, καλλιτεχνικών κλπ), υλοποιώντας ομαδικό και εξατομικευμένο πρόγραμμα για την βελτίωση της κοινωνικοψυχολογικής ανάπτυξης των νέων, καθώς επίσης και συνεδρίες θεραπευτικής αποκατάστασης.
ΧΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - Η Κα Μύριαμ Πεκμεστζή δασκάλα Χορού και Χορογράφος και η Κα
Μανουκιάν Μαρία δασκάλα Χορού και χορεύτρια, σε συνεργασία με την ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ «ΑΣΚΛΗΠΕΙΑΔΕΣ», προσφέρουν δωρεάν μαθήματα Μουσικοκινητικής Αγωγής και Χορού σε Άτομα με Αναπηρία. Στόχος είναι να προσφερθούν στα άτομα τα οποία θα συμμετέχουν, ώρες εκτόνωσης , δημιουργικότητας και ανάπτυξης δεξιοτήτων. Τα
μαθήματα ξεκίνησαν σήμερα και θα γίνονται κάθε Σάββατο στις 12:00, στο κτήριο του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, περιοχή Αγίων
Αποστόλων (Ερρίκου Σλίμαν 1, δίπλα από το Τεχνικό Λύκειο) και θα περιλαμβάνουν δημιουργικό παιχνίδι, ασκήσεις
για την βελτίωση της στάσης του σώματος και αυτοσχεδιασμό για την ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας
των παιδιών. Τα μαθήματα απευθύνονται σε Άτομα με Αναπηρία ανεξαρτήτου ηλικίας. Περισσότερες πληροφορίες και
Δηλώσεις Συμμετοχής καθημερινά 10:00-14:00, στο τηλ. 2241063660. Ευχαριστούμε θερμά, την Κα Μύριαμ Πεκμεστζή
και την Κα Μανουκιάν Μαρία για αυτή την εθελοντική συνεργασία και την πολύτιμη συνεισφορά τους.
Ράμπες για τα άτομα με κινητικά προβλήματα σε όλα τα σχολεία - Με την πρωτοβουλία αυτή το υπουργείο Παιδείας φιλοδοξεί να λύσει ένα πρόβλημα δεκαετιών προκειμένου τα σχολεία της χώρας να είναι προσβάσιμα στα
άτομα με κινητικά προβλήματα. Τους διευθυντές των σχολείων της χώρας καλεί το υπουργείο Παιδείας, προκειμένου
να αναφέρουν αν στο σχολείο που διευθύνουν υπάρχουν ράμπες για τη διευκόλυνση μαθητών ΑμΕΑ και με κινητικά προβλήματα. Στις περιπτώσεις των σχολείων που δεν υπάρχουν τέτοιες ράμπες, οι διευθυντές καλούνται να προσδιορίσουν
το είδος ράμπας που θα μπορούσε να τοποθετηθεί. Με την πρωτοβουλία αυτή το υπουργείο Παιδείας φιλοδοξεί να λύσει
ένα πρόβλημα δεκαετιών προκειμένου τα σχολεία της χώρας να είναι προσβάσιμα στα άτομα με κινητικά προβλήματα.
Οι διευθυντές και οι προϊστάμενοι των Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας θα πρέπει να έχουν ενημερώσει το υπουργείο -συμπληρώνοντας σχετικούς πίνακες που τους έχουν δοθεί- μέχρι και τις 8 Δεκεμβρίου 2017.
Από τα μέσα Δεκεμβρίου θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι για το μειωμένο κατά 50%
επίδομα θέρμανσης σε σχέση με την περσινή χρονιά. Οι δικαιούχοι του επιδόματος θα βάλουν φέτος πιο βαθιά
το χέρι στην τσέπη για να «ζεσταθούν». Το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να εκδοθεί και η υπουργική
απόφαση η οποία θα καθορίζει τα νέα κριτήρια χορήγησης αφού το συνολικό ποσό που θα δοθεί στους δικαιούχους
πρέπει να κοπεί στο μισό. Η απόφαση θα έχει και γι’ αυτή τη χρονιά αναδρομική ισχύ και οι αγορές πετρελαίου θέρμανσης θα υπολογιστούν από την έναρξη της διάθεσής του. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το τρίτο μνημόνιο τα
νέα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος, θα περιοριστούν στο μισό από το περσινό ποσό. Οι πληροφορίες για τα
κριτήρια αναφέρουν πως είναι αυστηρότερα, εισοδηματικά και περιουσιακά. Η καταβολή της πρώτης δόσης θα γίνει
την 1η Ιανουαρίου του 2018, ενώ η δεύτερη τον Ιούνιο του επόμενου έτους. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω του Taxisnet για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης, όταν ανοίξει
η πλατφόρμα. Η αίτηση θα υποβληθεί στη σχετική ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ αφού ο χρήστης εισέλθει στο σύστημα με
χρήση των κωδικών πρόσβασης του στο Taxisnet. Στην αίτηση η αναγράφονται μεταξύ άλλων τα εξής: Ο ΑΦΜ του
αιτούντος, το ονοματεπώνυμό του, ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων του, ο αριθμός τραπεζικού λογαριασμού
ΙΒΑΝ, ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου καθώς και η επιφάνεια της κύρια κατοικίας.
ΣΕΛΙΔΑ 6

ΑΜΕΑ: ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 2018 ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΟΛΛΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ
Αυτόνομη, ασφαλή και αξιοπρεπή πρόσβαση σε πολλές παραλίες της χώρας, αναμένεται
να διασφαλίσει η κυβέρνηση σε ΑμεΑ αλλά και γενικά σε όλα τα εμποδιζόμενα άτομα (υπερήλικες, έγκυοι, τραυματίες κλπ) μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Εκτιμάται ότι μία σειρά από μηχανισμούς και βοηθητικές υποδομές, θα έχουν τοποθετηθεί σε θάλασσες και σε παραλίες της
χώρας μας, προκειμένου να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση σε αυτές, τα άτομα με αναπηρια.
Η πρωτοβουλία του Γραφείου Κοινωνικών Πολιτικών του πρωθυπουργού οδήγησε στην εκπόνηση από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και συγκεκριμένα από την Ειδική Γραμματεία για το ΕΣΠΑ ενός νέου επιχειρησιακού προγράμματος για την εγκατάσταση μηχανισμών για αυτόνομη πρόσβαση ΑμΕΑ
στη θάλασσα και βεβαίως, η πρόσβαση και η χρήση των υποδομών αυτών θα είναι δωρεάν. Συγκεκριμένα το πρόγραμμα αφορά
στην προμήθεια και εγκατάσταση μη μόνιμων συναρμολογούμενων μηχανισμών για την αυτόνομη πρόσβαση (χωρίς την βοήθεια
κάποιου συνοδού ή άλλου ατόμου) εμποδιζόμενων ατόμων στη θάλασσα. Συνοδευτικά, θα τοποθετούνται μη μόνιμες βοηθητικές
εγκαταστάσεις, όπως λυόμενα αποδυτήρια, φορητοί χώροι υγιεινής, διάδρομοι και ράμπες, χώροι σκίασης και προστασίας των
λουόμενων, χώροι στάθμευσης για ΑμΕΑ κ.α. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 5.000.000 ευρώ με ανώτατο όριο ανά
υποδομή: τα 60.000 ευρώ και δυνητικοί δικαιούχοι είναι παραθαλάσσιοι δήμοι (μέχρι 4 υποδομές ανά δήμο) και ΕΤΑΔ. Στόχοι
του προγράμματος είναι η διασφάλιση δικαιωμάτων ΑμεΑ-εμποδιζόμενων ατόμων, η μετατροπή της Ελλάδας σε παγκόσμιο πόλο
έλξης τουρισμού ΑμΕΑ και ωφελούμενοι θα είναι ΑμεΑ, εμποδιζόμενα άτομα, έγκυες, υπερήλικες, τραυματίες κ.ά.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΑΜΕΑ ΑΠΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Συν. από σελ. 1… η

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, η οποία διαμαρτύρεται
έντονα με επιστολή της. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Συνομοσπονδία με
έκπληξη ενημερώθηκε από το «Κέντρο Ζωής για την υποστήριξη των ανθρώπων που ζουν
με HIV/AIDS» ότι η υπ' αριθμ. Π19ΓΕΝ - 34379 προκήρυξη που δημοσιεύθηκε στις
30.10.2017 για την πλήρωση με ειδική διαδικασία επιλογής, 5 κενών οργανικών θέσεων
υπαλλήλων του κλάδου Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Εξωτερικών, αναφέρει ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσης του κλάδου των Εμπειρογνωμόνων, καθώς και ότι οι υπό διορισμό
υπάλληλοι δεν πρέπει να πάσχουν από σοβαρά καρδιοαγγειακά ή σοβαρά αναπνευστικά ή
νεφρολογικά ή μεταδοτικά νοσήματα ή σοβαρά νοσήματα του νευρικού συστήματος (Β' περ. η). Επίσης στο σημείο Θ' της ανωτέρω
προκήρυξης (Αίτηση Συμμετοχής-Δικαιολογητικά) προβλέφθηκε ότι για την απόδειξη της συνδρομής των αναφερομένων στην
παράγραφο Β προσόντων, οι υποψήφιοι, που θα περιληφθούν στον πίνακα επιτυχόντων, υποχρεούνται να προσκομίσουν δύο
(2) γνωματεύσεις (i) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (ii) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, με τις οποίες πιστοποιείται η
υγεία τους. «Αυτού του είδους ο αποκλεισμός συνιστά διάκριση και κατάφωρη παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων και έρχεται
σε αντίθεση με τη νομοθεσία της χώρας. Τέτοιου είδους αποφάσεις παραπέμπουν σε εποχές σκοταδισμού. Ζητείται η άμεση παρέμβαση της ηγεσίας του υπουργείου για τη διόρθωση της προκήρυξης», καταλήγει η ανακοίνωση. ΠΗΓΗ: newsbeast.gr

ΘΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΑΝΑΠΗΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Παράταση χορήγησης ακόμη και αν έχει λήξει το συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού
δικαιώματος, λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεμεί στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης
Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων, το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους, λόγω αναπηρίας, παρατείνεται για έξι μήνες, με το ίδιο ποσό που ελάμβαναν οι συνταξιούχοι πριν από τη λήξη του δικαιώματος,
εφόσον, κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαν κριθεί από την υγειονομική επιτροπή με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. Αυτό αναφέρεται σε εγκύκλιο, την οποία υπογράφει η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Θεανώ Φωτίου. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, εάν κριθεί από τις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕΠΑ ότι αυτοί δεν φέρουν
συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας ή φέρουν μικρότερο ποσοστό αναπηρίας από το προγενεστέρως κριθέν, οι αχρεωστήτως
καταβληθείσες παροχές αναζητούνται άτοκα, διά συμψηφισμού, με μηνιαία παρακράτηση 20% από τις τυχόν χορηγούμενες συνταξιοδοτικές παροχές, ενώ, στην περίπτωση που δεν χορηγούνται παροχές αναζητούνται σύμφωνα με τις διατάξεις
του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ). Η ισχύς αυτού του άρθρου αρχίζει αναδρομικά από 1.7.2017.

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η 11Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ SUPER LEAGUE
Η Super League, υλοποιώντας ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, αφιέρωσε
την 11η αγωνιστική του Πρωταθλήματος Super League Σουρωτή στην εκστρατεία ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινής γνώμης για τα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), σε μία συντονισμένη
προσπάθεια να προωθήσει τη βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης των συνανθρώπων μας με
αναπηρία στα γήπεδα που διεξάγονται αγώνες του Πρωταθλήματος Super League Σουρωτή. Στόχος της πρωτοβουλίας της διοργανώτριας αρχής του κορυφαίου διασυλλογικού Πρωταθλήματος
της χώρας ήταν να συμβάλλει στην ενημέρωση αλλά και να ευαισθητοποιήσει τους αρμόδιους φορείς, τους φιλάθλους και όλους όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, έτσι ώστε να σταθούν αρωγοί
στην ενέργεια αυτή, αναγνωρίζοντας το αυτονόητο δικαίωμα των ΑμεΑ για όσο το δυνατόν καλύτερες συνθήκες παρακολούθησης
ποδοσφαιρικών αγώνων. Έτσι πριν από κάθε παιχνίδι που διεξήχθη το Σάββατο ενώ το ίδιο θα γίνει τόσο την Κυριακή όσο και την
Δευτέρα οι παίκτες των δυο ομάδων μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο συνοδευόμενοι από Άτομα με Αναπηρία.
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ΣΥΓΚΙΝΕΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ 9ΧΡΟΝΟΥ ΑΜΕΑ – ΠΑΙΖΕΙ ΜΠΑΛΑ ΣΕ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ
Ο λόγος για τον Τζέιν Βελκόβσκι από τα Σκόπια. Ο 9χρονος γνώρισε τη ζωή καθισμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο, αφού μια σπάνια ασθένεια, η νωτιαία μυική ατροφία (Spinal Muscular Atrophy, SMA) δεν του επέτρεψε ποτέ να περπατήσει. Ο
πιτσιρικάς μίλησε στην ιστοσελίδα της UEFA για την αγάπη του για το ποδόσφαιρο,
δίνοντας μαθήματα ζωής. «Όταν παίζω ποδόσφαιρο νιώθω ότι είμαι ίσος, νιώθω
καλά, γιατί μπορώ να συμμετέχω στο παιχνίδι. Νιώθω ωραία που μπορώ να ηγηθώ
της ομάδας, μπορώ να νικήσω και να είμαι αρχηγός. Είμαι χαρούμενος όταν νικάω,
είμαι λυπημένος όταν χάνω. Το ποδόσφαιρο είναι τα πάντα για μένα. Παίζω σε video
games, παίζω στον κήπο μας, παίζω στο σχολείο. Παίζω ποδόσφαιρο παντού», εξομολογείται και συνεχίζει μιλώντας για το πρόβλημά του: «Έχω μια μυϊκή ασθένεια,
που σημαίνει ότι δεν μπορώ να περπατήσω. Αλλά δεν αφήνω κανέναν να αστειευτεί
με αυτό το θέμα. Θέλω να πω σε όλο των κόσμο πως είμαστε ίσοι, πως οι άνθρωποι με αναπηρία μπορούν να κάνουν τα ίδια
πράγματα με όλους τους άλλους. Ακόμα, όμως, και όταν δεν μπορούν, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν απολαμβάνουν τη ζωή τους».
Από το 2015, ο Τζέιν ξεκίνησε μια θεραπεία στο Παρίσι. Κάθε έξι μήνες υποβάλλεται εκ νέου σε θεραπευτική αγωγή, με την ελπίδα
κάποια μέρα να περπατήσει και -γιατί όχι- να βάλει γκολ. Σαν τον αγαπημένο του Κριστιάνο. «Το ποδόσφαιρο έχει πολύ θετική
επιρροή στη ζωή του και στο να διαχειριστεί όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Μέσα από το ποδόσφαιρο μπόρεσε να καταλάβει ότι έχει τη δυνατότητα να παίξει ενεργό ρόλο στην κοινωνία», ανέφερε σχετικά ο πατέρας του. «Όταν παίζω ποδόσφαιρο,
μερικές φορές ξεχνάω ότι κάθομαι σε αμαξίδιο. Φαντάζομαι τον εαυτό μου να σκοράρει σαν τον Ρονάλντο και μερικές φορές σχεδόν
ξεχνάω ότι δεν μπορώ να περπατήσω», καταλήγει ο μικροσκοπικός πιτσιρικάς, με τα τεράστια ποδοσφαιρικά όνειρα.

Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΤΟΥ 30ΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΕΥΤΗ ΠΟΥ ΕΜΕΙΝΕ ΞΑΦΝΙΚΑ ΠΑΡΑΛΥΤΟΣ
Έμεινε ξαφνικά παράλυτος. Οι γιατροί διέγνωσαν μυϊκή αδυναμία στα άκρα,
λόγω εγκεφαλοπάθειας. O Στήβεν, δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που του συνέβη. Ο 30χρονος χορευτής Στήβεν Κόρντοβα είδε σε μια στιγμή την ζωή του να
αλλάζει δραματικά. Ο νεαρός είχε τεράστια αγάπη στον χορό, ήταν επαγγελματίας
χορευτής αλλά και δάσκαλος, όταν πριν τρεις μήνες εντελώς ξαφνικά τα πόδια έπαψαν να λειτουργούν. Οι γιατροί διέγνωσαν μυϊκή αδυναμία στα άκρα, λόγω εγκεφαλοπάθειας. O Στήβεν, δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που του συνέβη…
Ευτυχώς είχε δίπλα του τις αγαπημένες του φίλες, οι οποίες από εκείνη την ημέρα
δεν έχουν φύγει από το πλευρό του, βοηθώντας τον σε ό,τι χρειάζεται. Ο Στήβεν,
ο οποίος είχε συμμετάσχει και στον πρώτο κύκλο του μουσικού talent show “Ελλάδα έχεις Ταλέντο”, βρέθηκε στην εκπομπή Tatiana Live και περιέγραψε το πως ζει με την εγκεφαλοπάθεια, αναφέροντας πως
η οικογένειά του δεν μένει στην Ελλάδα, με συνέπεια να μην έχει καμία βοήθεια από τους συγγενείς του, παρά μόνο από τις φίλες
του. Η εκπομπή θέλοντας να βοηθήσει τον Στήβεν, φιλοξένησε στο πλατό τον φυσίατρο, Κώστα Ζηκόπουλο, προκειμένου να
βοηθήσει τον 30χρονο και εκείνος είχε καλά νέα για εκείνον! Τον ενημέρωσε πως υπάρχει ελπίδα να γιατρευτεί πλήρως, με εξειδικευμένες θεραπείες, φαρμακευτική αγωγή και αρκετές φυσικοθεραπείες, έτσι ώστε να μπορέσει να ξανασταθεί στα πόδια του.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ SMARTPHONE «ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ» ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ
Ο Τσαο ο οποίος διαγνώστηκε με συγγενή καταρράκτη, δίδασκε προηγουμένως τυφλούς και άτομα με προβλήματα όρασης πως να χρησιμοποιούν υπολογιστές. Το 2008 ξεκίνησε έρευνα για λογισμικό ανάγνωσης σε κινητά, όταν την
εποχή εκείνη λίγοι προγραμματιστές έδιναν οποιαδήποτε προσοχή στον τομέα
αυτό. Ο 35χρονος Γιάνγκ είναι χειροπράκτης στο Κέντρο Αποκατάστασης του νοσοκομείου της επαρχίας Γκανσού. Γεννημένος τυφλός, μεγαλώνοντας έχασε πολλές πτυχές της ζωής. «Δεν μπορώ να μαγειρέψω και πάντα ανησυχώ όταν το ταξί
με αφήνει κάπου όπου δεν είμαι εξοικειωμένος, έτσι στο παρελθόν δεν έκανα τίποτα μετά τη δουλειά. Τώρα όμως έχω το smartphone μου», λέει ο 35χρονος. Το
smartphone του Γιανγκ είναι γεμάτο εφαρμογές πλοήγησης, χάρτες, on line αγορές, μουσική, κλήση ταξί και διανομή φαγητού, παρόμοιες με εκείνες οποιουδήποτε χρήστη smartphone. Ο Γιανγκ χρησιμοποιεί
μια εφαρμογή με την ονομασία «Προστασία και Ευκολία» η οποία διαβάζει φωναχτά κείμενα στην οθόνη του smartphone. Είναι
το «πνευματικό τέκνο» μιας ομάδας επικεφαλής της οποίας είναι ένας επίσης τυφλός, ο Τσαο Τζουν. Η ομάδα σχεδίασε την εφαρμογή ανάγνωσης το 2013. Μέχρι σήμερα την εφαρμογή αυτήν την έχουν «κατεβάσει» 430.000 άνθρωποι με προβλήματα όρασης.
Η επαρχία Γκανσού εκπαιδεύει άτομα με προβλήματα οράσεως για το πώς να χρησιμοποιούν τα smartphones και τους υπολογιστές. Ο Τσανγκ Γουέι πρόεδρος του Συνδέσμου Γκανσού για τα άτομα με προβλήματα όρασης δήλωσε ότι η σύγχρονη τεχνολογία όχι μόνο βελτίωσε την ποιότητα ζωής, αλλά και βοήθησε τα άτομα με προβλήματα όρασης να σπουδάσουν, να ενταχθούν
στην κοινωνία και να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση. Ο Γιανγκ έχει κατεβάσει κάποια ηλεκτρονικά βιβλία σχετικά με το μασάζ στο
smartphone του. «Καθώς το τηλέφωνό μου διαβάζει τα βιβλία, μπορώ να γίνω καλύτερος χειροπράκτης» αναφέρει.
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ΣΦΟΔΡΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ
Σφοδρή αντίδραση του υπουργού Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου και της Συνομοσπονδίας των Ατόμων με ειδικές ανάγκες προκάλεσαν οι επιφυλάξεις των ιδιοκτητών
ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων στη διάταξη που αφορά τις εγγραφές μαθητών με κινητικά
προβλήματα στα σχολεία. Για ακραίες, ολοκληρωτικές λογικές «καθαρότητας», οι
οποίες αγγίζουν τα όρια του κοινωνικού ρατσισμού κάνει λόγο η ΟΙΕΛΕ, ενώ σε επιστολή του, προς τους ιδιοκτήτες Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων ο υπουργός Παιδείας,
Κώστας Γαβρόγλου, αναφέρεται σε «επικίνδυνες νοοτροπίες», που αναδεικνύουν την έλλειψη αποδοχής του δικαιώματος παροχής ίσων ευκαιριών. Στο νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται διάταξη που προβλέπει την εγγραφή
μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, «με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και προσαρμογές
που ισχύουν για τα δημόσια σχολεία», καθώς επίσης και την απαγόρευση της άρνησης εγγραφής μαθητών, «εξαιτίας
της αναπηρίας ή των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους». Στο υπόμνημά του, ο ΣΙΣ, σε ιδιαίτερα έντονο ύφος, επικρίνει το υπουργείο για τις ρυθμίσεις που αφορούν σε εργασιακά θέματα στα ιδιωτικά σχολεία, χαρακτηρίζοντας το νομοσχέδιο «σοβιετικού τύπου νομοθέτημα» και παράλληλα, κατηγορεί την ηγεσία του υπουργείου για «αμφίβολης
σκοπιμότητας επίδειξη ανθρωπισμού», αναφορικά με την πρόβλεψη για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

ΑΠΟ ΠΟΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΖΟΥΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
1 ΣΤΙΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΚΑΙ 1 ΣΤΟΥΣ 6 ΈΛΛΗΝΕΣ!
Περίπου μία στις πέντε Ελληνίδες (ποσοστό 21%) και ένας στους έξι Έλληνες (17%) άνω των 65 ετών ζουν σήμερα με κάποια σωματική αναπηρία που
περιορίζει τις καθημερινές κινήσεις και δραστηριότητές τους, όπως να μαγειρέψουν, να ντυθούν, να κάνουν μπάνιο ή να πάνε για ψώνια. Τα ποσοστά
αυτά, σύμφωνα με μια νέα ευρωπαϊκή επιστημονική μελέτη, δεν προβλέπεται σε γενικές γραμμές να αλλάξουν τα επόμενα 30 χρόνια. Οι ερευνητές του
Ινστιτούτου Ανάλυσης Εφαρμοσμένων Συστημάτων στην Αυστρία, με επικεφαλής τη δρα Ντανιέλα Βέμπερ, που ανέλυσαν στοιχεία για 26 χώρες (για την περίοδο 2008-2014) και έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο βρετανικό ιατρικό
περιοδικό «BMJ Οpen», προβλέπουν ότι έως το 2047 μία στις πέντε γυναίκες και ένας στους έξι άνδρες στην Ευρώπη
άνω των 65 ετών θα έχει κάποια σωματική αναπηρία. Σύμφωνα με την μελέτη σοβαρές κινητικές δυσκολίες και αναπηρίες στην Ελλάδα προβλέπεται να έχουν: Γυναίκες άνω των 65 ετών: 20,7% το 2027, 20,5% το 2037 και 21,06% το
2047 (έναντι 21,01% το 2017) Άνδρες άνω των 65 ετών: 16,74% το 2027, 16,39% το 2037 και 16,58% το 2047 (έναντι
17,11% το 2017). Μια άλλη επιστημονική μελέτη δείχνει ότι οι οικονομικές δυσκολίες στη μέση και τρίτη ηλικία αυξάνουν
σημαντικά την πιθανότητα ένας άνθρωπος να εμφανίσει αναπηρίες και κινητικές δυσκολίες ή να πεθάνει πρόωρα.

ΣΟΒΑΡΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ - Ανακοίνωση ΑΣΕΠ: 8 θέσεις για
ΕΚΤΟΣ ΑΜΕΑ ΛΟΓΩ ΛΑΘΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ άτομα με αναπηρία και συγγενείς ατόμων με
«Αγαπητό tromaktiko, θέλω να εκφράσω την αγανάκτηση μου για
την φόρμα του κοινωνικού μερίσματος..οι γονείς μου και οι δυο αμεα
με 100% αναπηρία ο τυφλός πατέρας μου και 92% η μητέρα μου με
απόφαση κεπα..στις 17/11/2016 απεβίωσε ο πατέρας μου και έγιναν
δυο φορολογικές δηλώσεις με υπόδικη της εφορίας μία του πάτερα
μου και μία της ανάπηρης μητέρας μου...δυστυχώς έκανα την αίτηση
και την απορρίπτει γιατί είναι λέει φιλοξενούμενη....η μητέρα μου
μένει στο ίδιο σπίτι για περισσότερο από 50 χρονιά το οποίο δόθηκε
στον πάτερα μου με διαθήκη από τον δικό του πάτερα....θα περιέλθει
σε έμενα και την αδελφή μου μετά το θάνατο της μητέρας μου όπως
φαίνεται και από την διαθήκη...είναι δυνατόν να μην πάρει η γυναίκα
αυτή το κοινωνικό μέρισμα με τέτοια αναπηρία?? δεν έχουν προβλέψει την περίπτωση θανάτου των ατόμων στην συγκεκριμένη περίπτωση του συζύγου με αποτέλεσμα η σύζυγος να είναι
φιλοξενούμενη στο ίδιο της το σπίτι άλλα ο νεκρός πως να κάνει αίτηση αφού από αυτόν έπρεπε να γίνει;; Ελεος...Αναγνώστης»
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αναπηρία στην 16Κ Προκήρυξη και στην
Προκήρυξη 1Γ/2017 για την ΑΔΑΕ, 54 θέσεις για ΑμεΑ, 27 για συγγενείς ΑμεΑ - Γνωστοποιείται ότι απεστάλη στο Εθνικό
Τυπογραφείο για δημοσίευση η 16Κ/2017
Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην
πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα
δύο (62) θέσεων μονίμου προσωπικού και
προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής,
Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Κεντρική ΥπηρεσίαΕφορείες Αρχαιοτήτων- Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο), στο Ταμείο Αρχαιολογικών
Πόρων και Απαλλοτριώσεων, στο Μουσείο
της Ακρόπολης (Ν.Π.Δ.Δ.) και στην Κρατική
Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (Ν.Π.Δ.Δ.).

Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: ΊΔΡΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ

Στην ίδρυση Συλλόγου Ατόμων με Τύφλωση ή Προβλήματα Όρασης Δυτικής
Μακεδονίας θα προχωρήσουν σήμερα ο Πανελλήνιος Σύλλογος Τυφλών-Ατόμων
με προβλήματα ΄Όρασης σε συνάντηση που θα γίνει στο ξενοδοχείο Παντελίδης.
Όπως αναφέρει ο σύλλογος ατόμων με αναπηρία Φλώρινας μέσω της οικονομικής
κρίσης που υφίσταται η χώρα μας η οποία και τείνει να γίνει ανθρωπιστική κρίση
και πλήττει τους Έλληνες πολίτες, περισσότερο δε τα Άτομα με Αναπηρία, είναι επιβεβλημένη η προστασία των δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία και των οικογενειών τους και αυτό αποτελεί βασικό στόχο του ενωμένου αναπηρικού κινήματος.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΑΜΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

Νέα αρχή και συνεργασία για τα θέματα των ΑμεΑ σήμερα από τα Τρίκαλα.
Μέλη του ΔΣ της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Θεσσαλίας
(Π.ΟΜ.Α.με Α. Θεσσαλίας) σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Δήμαρχο Τρικκαίων και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο ανακοίνωσαν έναρξη συνεργασίας. Το πεδίο
συνεργασίας, όπως τόνισε ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου, είναι πολλαπλό: - προσβασιμότητα, με βάση και τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη που πλέον χρηματοδοτείται για τον Δήμο Τρικκαίων - λειτουργίες
υπηρεσιών του Δήμου, προς εξυπηρέτηση των πολιτών ΑμεΑ - ορθές πρακτικές συνολικότερα από τον Δήμο και τους
πολίτες. Υπενθύμισε, για παράδειγμα, τη συνεργασία του Δήμου με την ομάδα FreeMobility του ΕΕΕΚ και των εργαζομένων στην Κοινωφελή Εργασία στα Τρίκαλα, για την κατασκευή ραμπών στο κέντρο της πόλης. Στο δε θέμα του
μητρώου εθελοντικών οργανώσεων για ΑμεΑ που ζητά η Ομοσπονδία, ο Δήμαρχος Τρικκαίων τόνισε ότι είναι απαραίτητο, για να ξεκαθαρίσει το νεφέλωμα που επικρατεί και να υπάρξει βελτιωμένη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες.

ΚΑΤΕΓΡΑΨΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ

Αφιερωμένη στη δράση του «Ιππόκαμπου», τα προβλήματα των ατόμων με αναπηρία και τις ευκαιρίες ισότιμης απασχόλησης ήταν η τηλεοπτική εκπομπή που γυρίστηκε στο Βόλο, στον χώρου του «La petite cantine». Ο παρουσιαστής της εκπομπής
«Σκέψου διαφορετικά», που προβάλλεται στον τηλεοπτικό σταθμό ΙΟΝΙΑΝ, Γεράσιμος Φεσσιάν και ο κάμεραμαν Χρύσανθος Σπυρόπουλος, βρέθηκαν στο Βόλο, φιλοξενούμενοι του «Ιππόκαμπου» και αποτύπωσαν τον παλμό, την φωνή και τις
προσπάθειες των ατόμων με αναπηρία. Η εκπομπή που γυρίστηκε στο Βόλο θα προβληθεί μέσω του δύο φορές βραβευμένου καναλιού, ενώ παράλληλα θα είναι προσβάσιμη και μέσα από την πλατφόρμα του Cosmote TV. Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ συνομίλησε με τον Γεράσιμο Φεσσιάν,
πρόσωπο αναγνωρίσιμο σε πανελλαδική κλίμακα, καθώς είναι ο εμπνευστής του φαστ τρακ, το οποίο επιτρέπει στα
άτομα με κινητικά προβλήματα να απολαύσουν το καλοκαιρινό μπάνιο στη θάλασσα, μιας εφαρμογής που «ταξίδεψε»
μέχρι το εξωτερικό. Μέσα από την δράση και την προσωπικότητά του αποδεικνύει ότι καμία αναπηρία δεν είναι ισχυρότερη από τη δύναμη της ψυχής, που υπερνικά όλα τα εμπόδια, δίνοντας ίσες ευκαιρίες ισότιμης συμμετοχής.

ΤΟ ΘΕΑΜΑΤΙΚΟΤΕΡΟ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΘΛΗΜΑ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΟΡΑΣΗΣ
Μια μεγάλη αθλητική συνάντηση επιστρέφει στην Θεσσαλονίκη και στις εγκαταστάσεις του ΚΑΠΠΑ 2000, στην Περαία
Θεσσαλονίκης. Το σαββατοκύριακο 2-3 Δεκεμβρίου μερικές από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της πρωταθλήτριας Ευρώπης (κατηγορίας C) εθνικής μας ομάδας, θα βρεθούν αντιμέτωπες στην «ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΔΑ» Γκόλμπολ 2017. Η κορυφαία διοργάνωση του αθλήματος στην χώρα μας και μια από τις μεγαλύτερες για τον
αθλητισμό των ατόμων με αναπηρίες. Οι αγώνες από τον Αθλητικό Σύλλογο Τυφλών ΗΦΑΙΣΤΟ, σε συνεργασία με τον
Δήμο Θεσσαλονίκης, την Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες και την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης,. Με την υποστήριξη των: Ophthalmica, Lidl Hellas , Βίκος Φυσικό Μεταλλικό Νερό, Γατίδης Fresh, LionsClubThessalonikiHost. Υπό την αιγίδα των: Δήμος Θεσσαλονίκης, Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, ΕΑΟΜ ΑμεΑ.

ΤΟ 40% ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ
Μόλις το 3% των κτιρίων στην Ελλάδα έχουν κατασκευαστεί με βάση τον Κανονισμό
Ενεργειακής Απόδοσης (KENAK), από το 1980 μέχρι και σήμερα, τόνισε ο πρόεδρος
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας) ΤΕΕ/ΤΚΜ,
Πάρις Μπίλλιας, από το βήμα της ημερίδας για την κυκλική οικονομία, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Είπε ότι η ενεργειακή θωράκιση των κτιρίων πρέπει
να είναι το νέο πλάνο στη δόμηση και επισήμανε ότι «η ενεργειακή αναβάθμιση του
κτιριακού αποθέματος αποτελεί παράδειγμα πολλαπλού και πολύπλευρου οφέλους,
ειδικά για μία ενεργειακά εξαρτημένη χώρα, όπως η Ελλάδα», αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι τα κτίρια στην Ελλάδα
καταναλώνουν το 40% της συνολικής ενέργειας. Αναφερόμενος στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», το χαρακτήρισε «ζωογόνο και απαραίτητο» για τον κλάδο των μηχανικών, και ζήτησε «ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα».
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ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΜΕΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ: ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΥΣ...
Το Δ.Σ. του Σωματείου Ατόμων με ειδικές ανάγκες Ν. Λακωνίας ενημερώνει για τον κίνδυνο
εξαπάτησης των πολιτών από επιτήδειους που υποτίθεται πως υποστηρίζουν Ανθρώπους με
Ειδικές Ανάγκες σε διάφορα σημεία της Ελλάδας. Το φαινόμενο παρουσιάζεται έντονο τις περιόδους των γιορτών, ακριβώς την ώρα που ο κάθε άνθρωπος αισθάνεται την ανάγκη να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του. Μεμονωμένοι ή κατά ομάδες πλησιάζουν πολίτες και με πρόσχημα
την ενίσχυση κάποιου ιδρύματος, συλλόγου κ.τ.λ. ΑμεΑ, τους αποσπούν χρηματικά ποσά. Έχουν
στην κατοχή τους και παραστατικά αποδείξεων, ώστε να αποστομώσουν όσους τους αμφισβητήσουν. Καλούμε όλους τους πολίτες, οι οποίοι έχουν τη διάθεση να προσφέρουν, να βοηθήσουν τον συνάνθρωπο της
διπλανής πόρτας του οποίου τις ανάγκες γνωρίζουν καλύτερα ή να ενισχύσουν το αγαθό έργο των φορέων κοινωνικής
δράσης της περιοχής τους, των φορέων ΑμεΑ, των δομών της εκκλησίας μας, των οποίων το έργο είναι γνωστό και εύκολα διαπιστώνεται. Μη δίνετε χρήματα σε αγνώστους, ακόμα και αν σας δίνουν επίσημο και έγκυρο παραστατικό, διότι
δεν είναι δυνατό να ελέγξετε το αν τα χρήματα σας θα φτάσουν στο φορέα τον οποίο οι πλανόδιοι επικαλούνται.

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ: ΣΑΡΚΑ ΚΑΙ ΟΣΤΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ
Πενήντα άτομα με σοβαρές παθήσεις αναπηρίας, πρόκειται να ωφεληθούν από την περιπετειώδη υλοποίηση του έργου «Κέντρο διημέρευσης
– ημερήσιας φροντίδας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και στήριξη υποστηριζόμενης διαβίωσης Ατόμων με νοητική υστέρηση στο Δήμο Εορδαίας»,
και θαλειτουργήσει στο κτίριο του Γηροκομείου, κοντά στο Μποδοσάκειο
Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας. Το Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας, κατά την τελευταία του συνεδρίαση, έκανε ομόφωνα αποδεκτή την πρόταση ένταξης
του έργου στο ΕΣΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 3 εκατομμυρίων 712
χιλιάδων Ε περίπου, μετά την υπογραφή από τον Περιφερειάρχη Δ. Μακεδονίας Θεόδωρο Καρυπίδη. Οι επόμενες κινήσεις αφορούν στην έγκριση της δημοπράτησης του έργου και θα ακολουθήσει η δημοπράτηση του.

ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΕΑΣΚΠ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ
Μια σπουδαία επιστημονική και έγκριτη ενημέρωση απόλαυσαν τα
μέλη και οι φίλοι της ΕΕΑΣΚΠ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ), στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του ξενοδοχείου «ΑΣΤΗΡ» στην Πάτρα , την Κυριακή
26 Νοεμβρίου 2017. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το Σωματείο και τις δράσεις του από την Πρόεδρο της
ΕΕΑΣΚΠ κα Μαργαρίτα Καραγιώργου, για τα «Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα των Θεραπειών Πολλαπλής Σκλήρυνσης» από τον Αναπλ.
Καθηγητή Νευρολογίας Πανεπιστημίου Πατρών κ. Ιωάννη Ελλούλ, για
την «Αντιμετώπιση της Πολλαπλής Σκλήρυνσης Μέσα στην Οικογέ- ΠΗΓΗ: NEWSITAMEA.GR
νεια» από τον Ψυχίατρο, τ. Διευθυντή του ΕΣΥ κ. Γεώργιο Μανωλέσο και για την «Προσαρμοσμένη Φυσική Δραστηριότητα και Ποιότητα Ζωής σε Άτομα με Πολλαπλή Σκλήρυνση» από την Φυσικοθεραπεύτρια, ΟΕΠ Leader, Εργαστ.
Υγειοφυσικής και Υπολογιστικής Νοημοσύνης ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας κα Μαρίνα Θεοδωρίτση. Το Δ.Σ. της ΕΕΑΣΚΠ, ευχαριστεί θερμά την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την άψογη συνεργασία, τις χορηγούς Εταιρίες, τα μέλη, τους
φίλους, τους εθελοντές και όσους παρευρέθηκαν και τίμησαν με την παρουσία τους την Επιστημονική Εκδήλωση.

«ΒΑΣΑΝΙΣΤΙΚΗ» Η ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
Στ. Κουδουμάκης: «Διαπραγματευόμαστε μήνες με τον δήμο για τα ηχητικά φανάρια…» Κ. Αμοιρίδης: «Μεγάλες ελλείψεις τουαλέτας για ΑμεΑ σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια…» Η 3η Δεκέμβρη κάθε έτους έχει καθιερωθεί από τη Βουλή
των Ελλήνων, ως Εθνική ημέρα Ατόμων με Αναπηρία και αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός για το κίνημα των
ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους. Ο εορτασμός της ημέρας αυτής έχει στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την δραστηριοποίηση των κέντρων λήψης αποφάσεων των ίδιων των ατόμων με αναπηρία και της
ευρύτερης κοινωνίας. Πρόκειται για μια ημέρα – «σταθμός» για τα Άτομα με Αναπηρία, με αφορμή την οποία η «Θ»
φέρνει για άλλη μια φορά στο «φως» τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αναφορικά με την προσβασιμότητα στους
δρόμους και στα πεζοδρόμια της Ξάνθης, οι τυφλοί συμπολίτες μας, αλλά και αυτοί που είναι καθηλωμένοι στο αναπηρικό
αμαξίδιο. Προβλήματα που έγκεινται σε κατειλημμένα (ή και επάνω σε κίτρινες γραμμές τυφλών) πεζοδρόμια από…κάδους απορριμμάτων, μηχανάκια αλλά και αυτοκίνητα τα οποία όχι μόνο εμποδίζουν την διέλευση των ατόμων αυτών,
αλλά «εγκυμονούν» και πολλούς κινδύνους αναφορικά με την σωματική τους ακεραιότητα. ΠΗΓΗ: THRAKI.GR.COM
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ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΕΚΛΕΒΑΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ
ΠΛΗΡΩΝΑΝ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΚΟ ΣΤΟ ΜΕΝΙΔΙ

Περισσότερα από 200 άτομα είχε εξαπατήσει σπείρα απατεώνων στο Μενίδι που διατηρούσε
γραφείο εξόφλησης λογαριασμών κοινής ωφέλειας, καθώς εισέπρατταν χρήματα από τους ανυποψίαστους πολίτες για τους λογαριασμούς, τα οποία όμως δεν κατέβαλαν στις υπηρεσίες αποκομίζοντας έτσι μεγάλα χρηματικά ποσά. Είναι ενδεικτικό πως μόνο το 2016, εξαπάτησαν 205 άτομα
και υπεξαίρεσαν 80.000 ευρώ! Η απάτη αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα στην επιχείρηση στην οδό
Θερμοπύλων στο Μενίδι, αλλά και στα σπίτια των εμπλεκόμενων όπου βρέθηκε πλήθος σημειώσεων και απλήρωτων λογαριασμών.
Σε βάρος των δυο συλληφθέντων ηλικίας 26 και 32 και μιας γυναίκας 29 ετών αντίστοιχα, αλλά και των δυο ατόμων που αναζητούνται,
ηλικίας 49 και 65 ετών. Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ εκτιμούν πως τα θύματα της απάτης ξεπερνούν τα 300. ΠΗΓΗ: newspost.gr.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ: ΌΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ – ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ

Όλα τα κριτήρια, εισοδηματικά και περιουσίας, που θα ισχύουν για το κοινωνικό μέρισμα, περιγράφονται ως εξής: Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 9.000 ευρώ για τα νοικοκυριά με ένα μέλος. Αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των
μελών και των ανήλικων τέκνων, εφόσον συντρέχουν και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις. Το ανώτατο ποσό δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 27.000 ευρώ. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι ευάλωτα
νοικοκυριά. Ως ευάλωτο νοικοκυριό νοείται το σύνολο των προσώπων που διαμένουν κάτω
από την ίδια στέγη, συμπεριλαμβανόμενων και των φιλοξενούμενων ατόμων. Για την καταβολή
της εισοδηματικής ενίσχυσης, το εισόδημα του νοικοκυριού δεν πρέπει να υπερβαίνει τα: – 9.000 ευρώ για νοικοκυριά με ένα
μέλος – 13.500 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικα μέλη και αυξάνεται σταδιακά. Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας όλων
των μελών του νοικοκυριού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού
ΕΝΦΙΑ και προκύπτει από την τελευταία εκκαθάριση ( έως 31 Οκτωβρίου 2017) δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το
ποσό των 120.000 ευρώ για νοικοκυριά με ένα μέλος, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως του
ποσού των 180.000 ευρώ συνολικά. Ο δικαιούχος του κοινωνικού μερίσματος πρέπει να διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην ελληνική
επικράτεια για τα τελευταία πέντε χρόνια ,όπως αυτό προκύπτει από τις φορολογικές του δηλώσεις της τελευταίας πενταετίας. Ο
δικαιούχος οφείλει να είναι ασφαλισμένος τουλάχιστον μια φορά σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης, και για χρόνο ασφάλισης μεγαλύτερο του ενός μηνός μέχρι και 31 -10-2017. Ο δικαιούχος και όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού πρέπει να έχουν
υποβάλλει δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 , εφόσον έχουν υποχρέωση. Εξαιρέσεις - Από τη χορήγηση κοινωνικού μερίσματος εξαιρούνται νοικοκυριά και μέλη των οποίων, βάση της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος: – Εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας – Δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών
αναψυχής – Δηλώνουν δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία – Δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, δασκάλους , οδηγούς αυτοκινήτων και λοιπό προσωπικό, όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1.
Συν. από σελ. 1…

ΧΡΕΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ: ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ 120 ΔΟΣΕΙΣ
Την πόρτα για την ρύθμιση ληξιπρόθεσμών οφειλών σε τράπεζες και δημόσιο μέχρι και 50.000 ευρώ μέσω της πλατφόρμας
του εξωδικαστικού ανοίγει κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών εργασίας , ανάπτυξης και οικονομικών. Η ρύθμιση των «μικρών» μέσω της αυτοματοποιημένης πλατφόρμας του εξωδικαστικού ήταν μια εκκρεμότητα από την ψήφιση του συνολικού νόμου
που λειτούργησε κατ αρχήν μόνο για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, που καθορίζει την απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης των οφειλών επιχειρήσεων για χρέη κάτω από 50.000 ευρώ: 1. Ο οφειλέτης υποβάλλει αίτηση
ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) www.keyd.gov.gr 2. Η ρύθμιση
προσφέρεται σε «βιώσιμους» οφειλέτες. Η Αξιολόγηση της Βιωσιμότητας του οφειλέτη γίνεται εξετάζοντας αν πληρούνται σωρευτικά (όλα μαζί) τα εξής κριτήρια: α) Θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κατά την τελευταία χρήση
ή σε δύο (2) από τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης β) Το σύνολο των οφειλών που απομένει
μετά την διαγραφή προστίμων κλπ, να μην ξεπερνά το οκταπλάσιο του καθαρού αποτελέσματος προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων. 4. Εκτός από την αυτοματοποιημένη αυτή διαδικασία, οι πιστωτές (δημόσιο, εφορία, ταμεία, τράπεζες κλπ) διατηρούν
το δικαίωμα να κάνουν δική τους εξατομικευμένη αξιολόγηση βιωσιμότητας, προκειμένου να εκτιμήσουν την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη. 5. Εάν πιστωτής στον οποίο οφείλεται το 50% των χρεών κρίνει «μη βιώσιμο» τον οφειλέτη, το δημόσιο δεν
θα κάνει καμία πρόταση ρύθμισης των οφειλών, στο πλαίσιο της απλοποιημένης διαδικασίας.ΠΗΓΗ: NEWS24/7

ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ Η ΤΣΑΝΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ
Τη δυνατότητα να αφήνουν την τσάντα στο σχολείο μία Παρασκευή το μήνα οι μαθητές σε όλα τα δημοτικά σχολεία της
χώρας, προτίθεται να θεσμοθετήσει εντός του επόμενου έτους (αρχές του 2018) το υπουργείο Παιδείας. Στόχος του προγράμματος «Τσάντα στο σχολείο» είναι οι μαθητές να ξεκουράζονται έστω ένα Σαββατοκύριακο το μήνα, να αφήνουν τη
σχολική τσάντα στην αίθουσα του σχολείου και για δύο ημέρες, να απαλλάσσονται από την εντατική μελέτη, τη σχολική
προετοιμασία και τις αντίστοιχες εργασίες. Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου, το εν λόγω πρόγραμμα εφαρμόζεται ήδη
πιλοτικά σε 25 δημόσια δημοτικά σχολεία, σε Αττική, Αιτωλοακαρνανία, Κρήτη και αλλού, ενώ από το 2018 αναμένεται να
επεκταθεί σε περίπου 4.400 δημοτικά της χώρας με σχετική υπουργική απόφαση. «Το μέτρο εφαρμόστηκε συγκεκριμένα
το τριήμερο της 17ης Νοεμβρίου και στέφθηκε με επιτυχία», σχολιάζουν οι αντίστοιχες πηγές. Βέβαια, όπως είναι φυσικό,
την τελική απόφαση για το ποια Σαββατοκύριακα θα είναι αυτά, κατά τα οποία τα παιδιά θα αφήνουν την τσάντα στα σχολεία, θα την έχουν οι εκάστοτε Σύλλογοι Διδασκόντων, παράλληλα με τη διαμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος.
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Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ
ΕΙΚΟΝΕΣ ΒΙΒΛΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ!

Τραγικός είναι ο απολογισμός από τη σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε τις περιοχές της Νέας Περάμου, των Μεγάρων, της Μαγούλας και της Μάνδρας Αττικής. Εικοσιτρία άτομα έχασαν τη ζωή τους από την καταστροφική πλημμύρα
που έπνιξε τους Δήμους τις Δυτικής Αττικής, αφήνοντας πίσω τεράστιες καταστροφές με τις ζημιές να είναι ανυπολόγιστες, τόσο οικονομικά όσο και ψυχολογικά. Οι μαρτυρίες των κατοίκων συγκλονίζουν καθώς από τη μια στιγμή στην
άλλη έχασαν όλη τους την περιουσία και ότι με κόπο έχτιζαν για μια ζωή. Τα
ορμητικά νερά έκοψαν δρόμους, γκρέμισαν μάντρες σπιτιών, παρέσυραν αυτοκίνητα και πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα. Τα νερά σε πολλά σημεία
έφτασαν σε πολύ μεγάλο ύψος, παρασύροντας ό,τι βρισκόταν στο διάβα τους,
ενώ τα σωστικά συνεργεία κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για να απεγκλωβίσουν άτομα που είχαν παγιδευτεί στα σπίτια τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι η
Πυροσβεστική έλαβε 660 κλήσεις για βοήθεια και 150 Πυροσβέστες με 56 οχήματα, βρίσκονταν στα σημεία των πληγεισών περιοχών, προσπαθώντας να
Πηγή της καταστροφής ήταν τα νερά που υπό τη
βοηθήσουν με όποιο τρόπο μπορούν. Την μορφή χειμάρρου κατέβηκαν από το όρος Πατέρα,
ίδια ώρα, το newsit.gr αποκαλύπτει για την συμπαρασύροντας τα πάντα στο πέρασμά τους. Οι
καταστροφή στη Μάνδρα και την ανείπωτη φωτιές των περασμένων ετών, έχουν αφήσει «φαλακρό» το βουνό, ενώ τα αντιπλημμυρικά έργα δεν άντεαυτή τραγωδία και άλλες περιοχές της δυτι- ξαν. Μπαζωμένα ρέματα, χτισμένα με σπίτια ή ό,τι
κής Αττικής πραγματική αιτία είναι οι ανθρώ- άλλο από πάνω τους, ήταν η κύρια αιτία που πνίγηκε,
κυριολεκτικά, η Μάνδρα.
πινες παρεμβάσεις. Συγκεκριμένα, ο
καθηγητής Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώην πρόεδρος του ΟΑΣΠ, κ. Δημήτρης Παπανικολάου λέει χαρακτηριστικά: «Οι παρεμβάσεις του ανθρώπου στις πληγείσες περιοχές της Μάνδρας, της Νέας Περάμου και της Μαγούλας ήταν εκείνες που προκάλεσαν την
τραγωδία. Η θεομηνία ήταν ο «παράγοντας» που προκάλεσε αυτό που έμοιαζε απλά θέμα χρόνου. Όπως είπε ο καθηγητής Γεωλογίας του ΕΚΠΑ, το μάθημα που έκανε τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του, ήταν πάνω στις συγκεκριμένες περιοχές με βάση
τις προηγούμενες καταστροφές! Όπως αποκάλυψε, στην περιοχή υπάρχουν μπαζωμένα ρέματα. «Αν θέλουμε κάποια στιγμή να
σοβαρευτούμε και να κάνουμε κάτι σωστό πρέπει η περιφέρεια σε συνεργασία με την γραμματεία πολιτικής προστασίας και τους
άλλους αρμόδιους φορείς που εμπλέκονται να κάνουν μια μελέτη η οποία ταυτόχρονα θα προτείνει και τα έργα», τόνισε. «Βασική
άσκηση – για το θέμα των πλημμυρών – ήταν η περιοχή της Μάνδρας. Την είχαμε επιλέξει σαν μια από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις, όπου η ανθρώπινη παρέμβαση και η άγνοια ή η αδιαφορία ή εν πάση περιπτώσει η μη γνώση και ουσιαστική ενασχόληση με το θέμα ήταν εγκληματικού χαρακτήρα», τόνισε εξάλλου ο κ. Παπανικολάου στο στον ραδιοφωνικό σταθμό του
Αθηναϊκού – Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9 FM». Πρέπει να υπολογίσουμε ποιες είναι οι μέγιστες
βροχοπτώσεις που περιμένουμε στην ευρύτερη περιοχή, να υπολογίσουμε τον όγκο και να δούμε τι διατομή χρειάζεται ώστε να
εξασφαλιστεί η δίοδος του νερού στην ακραία τιμή της βροχόπτωσης, επισήμανε. Σημείωσε δε, ότι τρεις με τέσσερις φορές στα
τελευταία είκοσι με τριάντα χρόνια στο συγκεκριμένο σημείο στην περιοχή και με πολύ μεγάλη τραγικότητα σήμερα, έχει έρθει το
ακραίο γεγονός «και τότε ψάχνουμε να δούμε τι γίνεται, ενώ είναι προαναγγελμένο, τα πάντα είναι προκαθορισμένα».

ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΠΟΝΗΡΟ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΦΟΡΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ

Σκουπίδια διαφόρων ειδών, τοξικομανείς και άστεγοι, δημιουργούν μια εικόνα στο κέντρο της Αθήνας που αποτρέπει όχι
μόνο τους επισκέπτες του κέντρου αλλά και τους κατοίκους.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιου είδους είναι γεμάτες οι
γειτονιές της Αθήνας. Κάποιες φορές αυτά που βλέπουμε είναι
τόσο παράλογα που θα έπρεπε η Πολιτεία με τις αρμόδιες
υπηρεσίες να ξεγελάσει τουλάχιστον το κοινωνικό σύνολο από
τη σκληρή πραγματικότητα. Η εικόνα που βλέπετε, είναι στην
είσοδο του Ο.Κ.Α.Ν.Α που έρχονται οι τοξικομανείς για να γίνουν καλά!! Ο άνθρωπος αυτός για πάρα πολύ ώρα ήταν ακίνητος, κατακίτρινος και κατά πάσα πιθανότητα νεκρός. Ο
κόσμος που περνούσε, κοιτούσε με συμπόνια χωρίς όμως κανένας να πηγαίνει κοντά για να διαπιστώσει αν ο άνθρωπος αυτός ήταν ακόμα ζωντανός
ή πεθαμένος. Η πλατεία Βάθης κάποτε, όπως και όλη η Αθήνα μας, ήταν γεμάτη ζωή και
όχι θάνατο που θυμίζει τώρα. Η μαυρίλα των κτιρίων από τις φωτιές και τα καυσαέρια, η
πορνεία στα γύρω στενά, τα ναρκωτικά, η κάθε λογής παραβατικότητα, σε συνεργασία
με τον ωχαδερφισμό των αρμοδίων μας δίνουν αυτό το αποτέλεσμα. Ήθελα να’ ξερα,
απ’ αυτή την πόρτα που είναι η κεντρική είσοδος του Ο.Κ.Α.Ν.Α. μπαίνουν μόνο οι τοξικομανείς ή και οι κοστουμαρισμένοι που θα τους γιατρέψουν; Σε τι κόσμο ζούμε;
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ΙΑΤΡΙΚΟ ΘΑΥΜΑ Η ΕΠΑΝΑΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΧΕΡΙΟΥ 20ΧΡΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Για να ολοκληρωθεί το μικρό ιατρικό θαύμα προηγήθηκε μια τιτάνια προσπάθεια του ιατρικού
και νοσηλευτικού προσωπικού στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. Όπου σταθεροποιήθηκε η 20χρονη
και διατηρήθηκε σε άρτια κατάσταση το κομμένο άκρο, για να ξεκινήσει το ταξίδι της ελπίδας για
το ΚΑΤ. «Κρίσιμο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η γρήγορη μεταφορά ασθενούς σε εξειδικευμένο
κέντρο να μπορέσει να αντιμετωπίσει με επιτυχία το άκρο και να πετύχει η επανασυγκόλληση»,
τόνισε ο κ. Στέλιος Κτενιαδάκης Χειρουργός – Επιμελητής Α ΤΕΠ Βενζελείου. Γιατροί και νοσηλευτές έμειναν συγκλονισμένοι από το περιστατικό. Ενδεικτικό της υπεράνθρωπης προσπάθειας
που έγινε για να σωθεί η 20χρονη είναι το γεγονός ότι ο ορθοπεδικός που βρισκόταν επί ώρες
στο χειρουργείο, υπέστη πνευμονική εμβολή και νοσηλεύεται από την ώρα εκείνη στην Πνευμονολογική Κλινική του Νοσοκομείου. «Αμέσως μετά από ολοκλήρωση της διακομιδής, ο γιατρός νοσηλεύεται. Τα επείγοντα περιστατικά αποτελούν το μεγαλύτερο παράγοντα έντονου στρες για όλους», αναφέρει ο κ. Κτενιαδάκης. ΠΗΓΗ: NEWSITAMEA.GR

ΜΙΑ ΔΥΝΑΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΓΑΠΗΣ: ΌΤΑΝ Η ΆΝΤΡΗ ΓΝΩΡΙΣΕ
ΤΟΝ ΧΑΡΗ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΞΕ ΤΟ ΤΡΟΧΟΚΑΘΙΣΜΑ ΤΟΥ
Όταν η Άντρη Καντιλάφτη γνώρισε τον Χάρη Θεοχάρους πριν από δυο χρόνια σε νυχτερινό
κέντρο, δεν πρόσεξε το τροχοκάθισμα του, αλλά είδε τη λάμψη στα μάτια του και τον ερωτεύτηκε από την πρώτη στιγμή. Στις 13 Μαΐου παντρεύτηκαν και τα πρόσωπα τους έλαμπαν
από ευτυχία. Η Άντρη μιλώντας στην εκπομπή της Χριστιάνας Αριστοτέλους, ανέφερε ότι «την
πρώτη φορά που είδε τον Χάρη χόρευε ζεμπέκικο. Είχε ατύχημα το 2000. Έχει τα πάντα
εκτός από τη δυνατότητα να περπατήσει». Αναφέρθηκε επίσης στην δυσκολία που αντιμετώπισε όταν το ανακοίνωσε σε συγγενείς και φίλους. «Η μητέρα μου έπαθε ένα σοκ 5 λεπτών, μετά ήταν όλα μία χαρά», είπε.

ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΑΝ ΜΕ ΕΝΩΜΕΝΕΣ
ΓΡΟΘΙΕΣ ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Η υπέροχη στιγμή του αγώνα κι οι γροθιές στον τερματισμό! Συγκινητικές και όχι
μόνο στιγμές. Ο Μαραθώνιος της Αθήνας, αφιερωμένος στη μνήμη του Γρηγόρη Λαμπράκη, έχει τους δικούς συμβολισμούς, τη δική του μεγάλη αξία. Πολλοί ήταν αυτοί
που έκαναν κατάθεση ψυχής τρέχοντας. Αγωνίστηκαν για κάποιο σκοπό, θέλησαν να
περάσουν ένα μήνυμα. Ο τερματισμός δύο αθλητών ΑΜΕΑ, οι ενωμένες τους γροθιές
ήταν μια από τις μεγάλες στιγμές αυτού του Μαραθώνιου της Αθήνας. Τα πάντα είπε
αυτή η στιγμή. Οσα χρειάζεται να ξέρουμε για τη ζωή και την προσπάθεια, για την
αγάπη, τη συνεργασία, για τους στόχους και τη χαρά της συμμετοχής… Και δεν ήταν μόνο αυτοί οι δύο εκπληκτικοί τύποι που
μας συγκίνησαν τρέχοντας στο μεγάλο αγώνα της Αθήνας. Και γονείς με τα παιδάκια τους… Και γλυκύτατα τετράποδα, ίσως στις
πιο μικρές αποστάσεις! Όμως, ήταν κι αυτά εκεί. Και τη μάχη του Μαραθώνα τιμήσαν…Χαρούμενοι πολύ, πολλοί…Και… η σημαία
της Καταλονίας. Στο Μαραθώνιο βρέθηκαν είτε για να τρέξουν είτε για άλλους λόγους και πολλοί γνωστοί στο ευρύ κοινό,
όπως η υπουργός Τουρισμού και παλιά αθλήτρια του στίβου, Ελενα Κουντουρά με τον Μάκη Ασημακόπουλο, η Περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου, ο υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Βασιλειάδης και ο Δήμαρχος Μαραθώνα, Ηλίας Ψινάκης.

ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΜΕ ΕΝΑ ΠΟΔΙ
Ο Βασίλης Τουμαράς παίζει αμυντικός και μέσος στην Εθνική Ποδοσφαίρου
Ακρωτηριασμένων Αθλητών. «Ύστερα από 14 χρόνια που ακρωτηριάστηκα,
μόλις μπήκα στο γήπεδο και άρχισα να κάνω τα πρώτα βήματα, ένιωσα ότι
τρέχω ξανά. Αυτό με μάγεψε κατευθείαν και κόλλησα με το ποδόσφαιρο. Δεν
είχα παίξει μπάλα για 14 χρόνια». Έχασε το πόδι του όταν ήταν 18 χρονών σε
τροχαίο, φεύγοντας από τη δουλειά του. «Δούλευα υδραυλικός σε έναν μάστορα. Ήταν 17 Νοεμβρίου. Σχόλασα και ήρθε να με πάρει ένας ξάδερφός μου
με το μηχανάκι. Όπως κινούμασταν με 20 χιλιόμετρα, μας “κάρφωσε” ένα αμάξι
που ερχόταν με πάνω από 180 χιλιόμετρα, όπως έγραψε η αστυνομία. Μας
χτύπησε από πίσω. Ξύπνησα μετά από δέκα μέρες και μου είχαν ακρωτηριάσει ήδη το πόδι. Κατάλαβα ποιος είμαι μετά από ένα μήνα. Σιγά σιγά μου είπαν
τι μου έχει συμβεί. Αρχικά δεν το πιστεύεις, γιατί όταν είσαι πολυτραυματίας δεν έχεις μόνο το πόδι να γιατρέψεις. Την πρώτη
μέρα που πήγα στον προσθετικό όμως, γνώρισα τον Βασίλη Δοσούλα που το 1994 ένα ιπτάμενο δελφίνι του είχε κόψει το πόδι.
Είχε γίνει μεγάλο θέμα στον Τύπο τότε αν θυμάστε. Εκείνος μου έδωσε θάρρος. Είναι διαφορετικός τρόπος ζωής αλλά πιστεύω
ότι ορθοπόδησα γρήγορα. Με όλες τις δυσκολίες, με τη στεναχώρια, με το «Γιατί εγώ», αλλά συνέχισα» λέει, στο News 24/7.
Η συνέντευξη έγινε αφότου η Εθνική Ακρωτηριασμένων τελείωσε τον αγώνα της με την Pressing Team, στο Περιστέρι. Ο
αγώνας με την Εθνική Ακρωτηριασμένων, στο Περιστέρι, ήταν ο τρίτος αγώνας της Pressing Team, ενώ ακολουθεί, τα Χριστούγεννα, η αναμέτρηση με την Εθνική Ομάδα Κωφών Γυναικών που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην Ολυμπιάδα.
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ 11 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA

Τον έντονο προβληματισμό τους για το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου
του υπουργείου Περιβάλλοντος για τις προστατευόμενες περιοχές εκφράζουν με κοινή τους ανακοίνωση 11 περιβαλλοντικές οργανώσεις. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Αρκτούρος, ΑΡΧΕΛΩΝ, Δίκτυο Μεσόγειος
SOS, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών,
Καλλιστώ, MEDASSET, MΟm, ΑΝΙΜΑ και WWF Ελλάς εκτιμούν ότι είναι θετικό βήμα η επέκταση του αριθμού και
του πεδίου αρμοδιότητας των φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ώστε να καλύψουν το σύνολο των
περιοχών Natura. Επίσης αξιολογούν ως θετική την κάλυψη της λειτουργίας τους από τον κρατικό προϋπολογισμό
σε ετήσια βάση. Όπως αναφέρουν μεταξύ άλλων: Στο σχέδιο νόμου δεν προβλέπεται οργανόγραμμα και στελέχωση
με επαρκές, κατάλληλο και τακτικό προσωπικό, ώστε οι ΦΔΠΠ να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο απαιτητικό
έργο τους. Αν και η ένταξη ποσού για τη λειτουργία των φορέων διαχείρισης στον τακτικό προϋπολογισμό του
υπουργείου αποτελεί πολύ θετική εξέλιξη, εντούτοις αυτή θα αφορά στο 2019, στην καλύτερη περίπτωση. Για το
2018 η μισθοδοσία των φορέων διαχείρισης θα προέρχεται και πάλι από το Πράσινο Ταμείο, όπως το 2016 και το
2017. Οι υφιστάμενοι φορείς των οποίων η χωρική αρμοδιότητα επεκτείνεται ξαφνικά θα έχουν μεγαλύτερη έκταση,
αλλά τους ίδιους ή και λιγότερους πόρους και προσωπικό. Οι νέοι φορείς που ιδρύονται θα χρειαστούν ένα εξάμηνο
μόνο για να αποκτήσουν διοικητικό συμβούλιο. Το σχέδιο νόμου δεν επιλύει βασικά λειτουργικά προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι φορείς διαχείρισης κατά τα 15 χρόνια λειτουργίας τους, καθώς οι αρμοδιότητές τους δεν γίνονται
αρκετά σαφείς και διακριτές, παρατείνοντας τη σύγχυση σε σχέση με άλλες αρχές που είναι συναρμόδιες.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 10.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
Τα πρόστιμα για όλους όσοι δεν συμμορφωθούν ξεκινούν από 1.000 και φτάνουν
μέχρι τα 10.000 ευρώ. Το ακίνητο που βγαίνει για πώληση πρέπει να συνοδεύεται και
με τα στοιχεία του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Εξαιρούνται:1. Μεταβιβάσεις κτηρίων, στο σύνολό τους ή σε τμήματα αυτών (για ήδη αποπερατωμένα και
για τα υπό κατασκευή κτήρια), με συνολική επιφάνεια κάτω των 50 τ.μ. 2. Μεταβιβάσεις
κάθε είδους γηπέδων (οικοπέδων και αγροτεμαχίων) χωρίς κτίσματα. 3. Μεταβιβάσεις
κατεδαφιστέων παλαιών κτισμάτων, για τα οποία υπάρχει απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης λόγω υποχρεωτικής κατεδάφισης εντός εξαμήνου από την υπογραφή του
συμβολαίου. 4. Διατηρητέα ή ιστορικά κτήρια 5. Διανομές συνιδιοκτητών ακινήτων και ανταλλαγές ακινήτων με κτίσματα.
6. Γονικές παροχές, δωρεές, αποδοχές κληρονομιάς ακινήτων με κτίσματα. 7. Συστάσεις οριζοντίου ιδιοκτησίας επί υφισταμένων ή μελλοντικών κτισμάτων. 8. Μεταβιβάσεις κτηρίων ή τμημάτων κτηρίων ή δομικών έργων που στεγάζουν βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, παρασκευαστήρια, υπηρεσίες με σημαντικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. 9.
Μεταβιβάσεις κτηρίων ή τμημάτων κτηρίων ή δομικών έργων που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση αγαθών, φύλαξη
αντικειμένων ή στέγαση ζώων. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μεταξύ άλλων και οι γενικές αποθήκες, οι αγροτικές αποθήκες,
τα λιμενικά υπόστεγα, οι αποθήκες καταστημάτων (αλλά και κατοικιών), οι αποθήκες μουσείων, οι αποθήκες μουσείων,
στάβλοι, βουστάσια, χοιροστάσια, ορνιθοτροφεία κ.λπ. 10. Μεταβιβάσεις κτηρίων ή τμημάτων κτηρίων ή δομικών έργων
για στάθμευση αυτοκινήτων, δικύκλων ή τρικύκλων, πρατήρια υγρών καυσίμων και πλυντήρια αυτοκινήτων.

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΝΕΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
Δασικών χαρτών συνέχεια. Με τους δασικούς χάρτες στην Πέλλα και την
Καβάλα ξεκινά σήμερα η δεύτερη μεγάλη ομάδα αναρτήσεων δασικών
χαρτών, ενώ θα ακολουθήσουν δασικοί χάρτες στη Θεσπρωτία και την
Ξάνθη. Το υπουργείο Περιβάλλοντος θα ανακοινώσει και την ανάρτηση
ορισμένων από τους δασικούς χάρτες της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής.
Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος, σε ανάρτηση τίθενται οι
δασικοί χάρτες της υπόλοιπης Πέλλας (πλην του δήμου Έδεσσας, που
έχει ήδη αναρτηθεί) καθώς και ο δήμος Παγγαίου και το υπόλοιπο του
δήμου Καβάλας (μέρος είχε αναρτηθεί στην προηγούμενη φάση). Οι κάτοχοι ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων στις συγκεκριμένες περιοχές πρέπει να επισκεφθούν την ηλεκτρονική εφαρμογή της
Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση (στη διεύθυνση www.ktimanet.gr) για να ελέγξουν το χαρακτήρα της έκτασής
τους και, αν διαφωνούν, να υποβάλλουν αντιρρήσεις (για τις απλές περιπτώσεις υπάρχει η διαδικασία της αίτησης
διόρθωσης πρόδηλου σφάλματος, που γίνεται μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών). Η ανάρτηση -και η προθεσμία
υποβολής αντιρρήσεων- λήγει στις 26 Φεβρουαρίου 2018 (για τους κατοίκους εξωτερικού στις 19 Μαρτίου 2018).
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3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Περισσότεροι από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι ή περίπου το 15% του παγκόσμιου
πληθυσμού ζουν με κάποιας μορφή αναπηρία, όμως τα δικαιώματά τους δεν προστατεύονται παντού και πάντα στον πλανήτη, όπως μας θυμίζει η σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία. Πάνω από 168 χώρες έχουν πλέον υπογράψει τη Σύμβαση των
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), που τέθηκε σε ισχύ
πριν από μια δεκαετία. Μια νέα ανάλυση της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου
της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες (UCLA) διερευνά κατά πόσο έχει εφαρμοστεί η σύμβαση μέσα στα δέκα χρόνια που
μεσολάβησαν. Μεταξύ άλλων ευρημάτων αναφέρει ότι: - Μόνο μία στις τέσσερις χώρες (24%) έχουν Συντάγματα που
ρητά απαγορεύουν τη διάκριση κατά των ΑμεΑ ή εγγυώνται ίσα δικαιώματα γι' αυτά τα άτομα. - Μόνο το 28% των
χωρών προστατεύουν συνταγματικά το δικαίωμα στην εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία, με συνέπεια τα παιδιά
αυτά να αντιμετωπίζουν συχνά σημαντικά εμπόδια στη μόρφωσή τους, ιδίως στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Μόνο το 12% των χωρών έχουν ειδικά σχολεία για ΑμεΑ και συχνά αυτά τα ιδρύματα περιορίζονται σε συγκεκριμένες αναπηρίες. - Μόνο το 18% των χωρών προστατεύουν συνταγματικά το δικαίωμα των ΑμεΑ στην εργασία, με
συνέπεια η ανεργία να είναι αυξημένη για αυτά τα άτομα. Πάντως σταδιακά η κατάσταση εμφανίζει βελτίωση στο εργασιακό πεδίο, καθώς ενισχύεται διεθνώς η τάση να μη γίνονται διακρίσεις κατά των ΑμεΑ στους χώρους εργασίας. Μόνο το 26% των χωρών έχουν σύνταγμα που εγγυάται ρητά το δικαίωμα των ΑμεΑ στην υγεία. Μόνο το 11% των
χωρών προβλέπουν πληρωμένη άδεια για τους γονείς προκειμένου να φροντίσουν τις ανάγκες υγείας των παιδιών
τους με αναπηρία. Αποτελεί πάντως θετική εξέλιξη ότι από τα συντάγματα των χωρών που υιοθετήθηκαν μετά το 2010,
πάνω από δύο στα τρία (68%) απαγορεύουν τις διακρίσεις με βάση την αναπηρία, το 58% εγγυώνται το δικαίωμα των
ΑμεΑ στην εργασία και το 63% το δικαίωμα στην εκπαίδευση για τα παιδιά με αναπηρία. Αλλά, σύμφωνα με τη μελέτη,
η ανθρωπότητα συνολικά απέχει ακόμη από το επιθυμητό επίπεδο, όσον αφορά την αντιμετώπιση των ΑμεΑ.
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