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Ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα
που θα απασχολήσει πολύ καιρό τα
ΜΜΕ προκειμένου να βγάζει ο ένας
τα άπλυτα του άλλου στη φόρα. Βεβαίως και τα πλυμένα και τα άπλυτα
βρωμάνε τόσο πολύ που η μπόχα
έχει εξαπλωθεί παγκοσμίως... Σελ. 16

ΛΑΟΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
«Για να μιλήσω με λόγια σταράτα, πατριωτικά, φλογερά και ασυμβίβαστα όπως έμαθα να μιλώ σε όλη μου τη ζωή και όπως εσύ με δίδαξες κυρίαρχε ελληνικέ λαέ» είπε ο Μίκης. Σε όλες τις πατριωτικές
ΠΩΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΣΥΝΤΑΞΗ εκδηλώσεις ακούμε τα τραγούδια του Μίκη. Για τους πραγματικούς Έλληνες
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΕ ΓΗΡΑΤΟΣ
είναι σαν να ακούν τον εθνικό ύμνο. Ιστορία - Ελλάδα - Θεοδωράκης και
Συγκεκριμένα, δυνατότητα συνταξιοδό- λαός έγιναν μία γροθιά στο Σύνταγμα και ήταν η πρώτη φορά στα χρονικά
τησης λόγω γήρατος με ειδικές... Συν. σελ. 4 που όταν κάποιος μιλούσε, δεν ακουγόταν τίποτα, λες και όλοι είχαν ανάγκη
Ο.Ε.Κ: ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ, να τον ακούσουν. Φίλε Μίκη, εύχομαι αυτό το χαμόγελο και η ψυχή που έχεις
στα 92 σου να γίνει παράδειγμα και να χρησιμοποιηθεί παγκοσμίως όχι μόνο
ΚΟΥΡΕΜΑ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ προς όφελος της Ελληνικής Μακεδονίας. Λαοθάλασσα σε τέτοιο μέγεθος,
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ
χωρίς επεισόδια και έκτροπα δεν έχουμε ξαναδεί και είναι από τις λίγες
Όλοι οι δανειολήπτες από ίδια κεφά- φορές που τα ΜΜΕ μιλάνε παγκοσμίως θετικά για τον Έλληνα...Συν. σελ. 14
λαια του τ. ΟΕΚ, κάνοντας χρήση της
ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ
ρύθμισης, θα έχουν τη δυνατότητα να
αποπληρώσουν το δάνειό τους με εξαι- ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ρετικά ευνοϊκούς όρους. Μεταξύ άλλων, Οι βασικοί όροι του πιλοτικού προγράμματος για τη χορήγηση νέων προη ρύθμιση προβλέπει:..Συν.σελ.16
νοιακών επιδομάτων σε άτομα με αναπηρία περιγράφονται … Συν. σελ. 5

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ! ΈΞΤΡΑ ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΠΙΑΣΑΝ ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΟΡΙΟ! Σελ.4
ΜΕΓΑΛΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 100 ΔΙΣ. ΑΠΕΚΛΕΙΣΑΝ ΜΑΘΗΤΗ
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟ
ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ!!
ΚΑΙ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

Η διεύθυνση του σχολείου θεώρησε
Τα Παράνομα φάρμακα και σκευάΣελ. 12
πως ο μαθητής δεν είχε τη δυνατόσματα που εντόπισε η Δίωξη Ηλεκτροτητα να συμμετάσχει… Συν. σελ. 7
νικού Εγκλήματος, σύμφωνα με τον
ΕΟΦ, είναι αγνώστου προέλευσης και ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΒΡΕΦΙΚΟ
αμφιβόλου ποιότητας και ..Συν. σελ. 16
ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ...Σελ. 13

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΣΟΚ!!
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Συνέχεια από το προηγούμενο
Το καταλαβαίνουν άραγε;….Ακόμα κι αυτοί που το καταλαβαίνουν κάνουν ότι δεν το
κατάλαβαν γιατί έχουν εμπλακεί κι έχουν γίνει εξάρτημα της ψηφιακής μηχανής, που
λίγο λίγο με τα γρανάζια της κατασπαράζει την ανθρώπινη προσωπικότητα. Τα πολυτιμότερα αγαθά που είναι απαραίτητα για όλους (νερό, τροφή, αέρας κτλ.) τα έχουν
όλοι, τα περιττά είναι αυτά που παραπλανούν τον άνθρωπο και ψάχνει προς κάθε κατεύθυνση να βρει καινούρια, γυαλιστερά και πρωτοποριακά αντικείμενα ή παροχές
χωρίς να σκέφτεται πως ότι λάμπει δεν είναι χρυσό. Χωρίς να εδιαφέρεται αν αυτό που
χρησιμοποιεί κάνει καλό ή κακό στον κόσμο, στη φύση, ακόμα και στον εαυτό του. Για
όλα κάποτε πληρώνει ο κάθε άνθρωπος και είναι υπεύθυνος για το αποτέλεσμα των
πράξεών του. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που εν αγνοία τους πληρώνουν το μάρμαρο χωρίς να φταίνε αλλά και χωρίς να μπορούν να ξεφύγουν. Έχουμε ασχοληθεί
όμως πολύ με το μέλλον και με διάφορες επικίνδυνες καταστάσεις της ψηφιακής εποχής. Κάποια στιγμη οι άνθρωποι, τα θύματα αυτού του ψευτοπολιτισμού θα λένε όπως
έλεγαν κάποτε οι παππούδες μας: «Στερνή μου γνώση να σ’ είχα πρώτα». Εμείς θέλουμε να ευχηθούμε να μην έρθει ποτέ αυτή η στιγμή…Συνέχεια στο επόμενο...

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Το Τμήμα Ένταξης είναι δομή της ειδικής αγωγής για την παροχή αγωγής
και εκπαίδευσης μαθητών με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες, στο γενικό
σχολείο. Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι τα άτομα που
έχουν μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσαριθμησία κ.α), έχουν προβλήματα λόγου και ομιλίας, έχουν
νοητική ανεπάρκεια, προβλήματα
όρασης ή ακοής, έχουν κινητικά προβλήματα, ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού ή παρουσιάζουν σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες. Στους
μαθητές που υποστηρίζονται από το Τ.Ε παρέχεται εξατομικευμένη
ή ομαδική διδασκαλία σε μικρές ομάδες δύο ή τριών μαθητών, σε
συγκεκριμένο χώρο του σχολείου και βάσει συγκεκριμένου ωρολογίου προγράμματος, που εγκρίνεται και υπογράφεται από τον Σχολικό Σύμβουλο Ειδικής αγωγής της περιφέρειας στην οποία ανήκει
το σχολείο. Οι μαθητές που φοιτούν στο Τ.Ε έχουν διάγνωση από
Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα ή από ΚΕ.Δ.Δ.Υ (κέντρα διαφοροδιάγνωσης, διάγνωσης, υποστήριξης), ή έχουν προταθεί από τον δάσκαλο
της τάξης τους λόγω των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν. Για να φοιτήσουν όμως στο συγκεκριμένο τμήμα, ανεξαρτήτως διάγνωσης,
χρειάζεται απαραίτητα η έγγραφη συγκατάθεση του γονέα τους. Το
Τ.Ε δεν λειτουργεί σε βάρος άλλων μαθημάτων, ούτε οι μαθητές του
απουσιάζουν από τάξη τους σε μαθήματα όπως η γυμναστική, η
μουσική, τα εικαστικά, και η πληροφορική που αποτελούν για τα παιδιά ώρες εκτόνωσης, παιχνιδιού ,καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας, συσφίγγουν τις μεταξύ τους σχέσεις και ενισχύουν την
αυτοεικόνα τους. Είναι προτιμότερο να αντιμετωπιστούν τα μαθησιακά ή όποια άλλα προβλήματα του παιδιού νωρίς, προτού προλάβουν να το απογοητεύσουν και να το αποθαρρύνουν. Το σχολικό
περιβάλλον και η διαδικασία της μάθησης είναι σημαντικό να αποτελεί για κάθε μαθητή πηγή χαράς και κίνητρο για δημιουργία, ειδικά
στα πρώτα του βήματα που γίνονται στο Δημοτικό Σχολείο.
ΣΕΛΙΔΑ 2

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ! ΈΞΤΡΑ ΦΟΡΟΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ
«ΦΩΤΙΑ» ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ - ΣΤΑ ΥΨΗ
ΔΕΝ «ΕΧΤΙΣΑΝ» ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΟΡΙΟ!
ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
«Φωτιά» έχουν πάρει οι τιμές
των υγρών καυσίμων με το
πετρέλαιο θέρμανσης να ξεπερνά το όριο του ενός ευρώ
ενώ οι προοπτικές αποκλιμάκωσης δε φαίνονται άμεσα. Ο
αντίκτυπος της ανοδικής πορείας των διεθνών τιμών του
είναι αισθητός και στη χώρα μας. Η μέση τιμή της βενζίνης διαμορφώνεται στο 1,541 ευρώ το λίτρο ενώ του
πετρελαίου θέρμανσης ξεπέρασε το ένα ευρώ φτάνοντας στο 1,004 ευρώ ανά λίτρο. Και αυτό την ώρα που
το επίδομα θέρμανσης που θα πάρουν οι ευάλωτες οικογένειες είναι «κουτσουρεμένο» κατά 50%.

ΠΩΣ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΣΥΝΤΑΞΗ
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΕ ΓΗΡΑΤΟΣ

προνομιακές διατάξεις έχουν ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες-ασφαλισμένοι των ασφαλιστικών
Οργανισμών αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισηςπρονομιακές διατάξεις έχουν ευπαθείς κοινωνικές ομάδες-ασφαλισμένοι των ασφαλιστικών Οργανισμών αρμοδιότητας Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ανεξαρτήτως ηλικίας, με 15 έτη ασφάλισης ή εφόσον πρόκειται για
ασφάλιση υπολογιζόμενη από τον οικείο φορέα σε ημέρες, με 4500 ημέρες ασφάλισης, εφόσον πάσχουν από
συγκεκριμένης και οριζόμενης από τις παραπάνω διατάξεις μορφής αναπηρία. Το ποσόν της σύνταξης καθορίζεται ίσο προς αυτό που αντιστοιχεί σε 10.500
ημέρες ή 35 έτη ασφάλισης. Συνταξιούχοι αναπηρίας
με πάθηση υπαγόμενη στις διατάξεις του ν.612/1977,
εφόσον η συγκεκριμένη πάθηση υπήχθη μεταγενέστερα της αίτησης τους στις ειδικές αυτές διατάξεις,
καθώς και όσοι έπασχαν από παθήσεις εμπίπτουσες
στον ν.612/77 κατά την συνταξιοδότηση τους και οι
οποίοι ενδεχομένως λόγω άγνοιας δεν αιτήθηκαν την
υπαγωγή τους στις ανωτέρω σχετικές διατάξεις. Εξαιρούνται συνταξιούχοι που κατά τη συνταξιοδότησή τους
λόγω αναπηρίας, δεν είχαν συμπληρώσει τον ελάχιστο
χρόνο ασφάλισης για συνταξιοδότηση με τον ν.612/77
και δεν έπασχαν από τις συγκεκριμένες παθήσεις, αλλά
απέκτησαν την πάθηση- αναπηρία μεταγενέστερα του
χρόνου συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας.
Συν. από σελ.1…

Το αφορολόγητο από τα εισοδήματα του 2017 συνδέθηκε
με τη χρήση πλαστικού χρήματος και τις ηλεκτρονικές πληρωμές και όσοι δεν μπόρεσαν να καλύψουν το ελάχιστο όριο
απαιτούμενων δαπανών με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα θα
κληθούν να βάλουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για να πληρώσουν το λογαριασμό του εκκαθαριστικού του 2018. Έτσι
όποιος φορολογούμενος δεν
μπόρεσε να πραγματοποιήσει
τις ελάχιστες απαιτούμενες δαπάνες με κάρτα τιμωρείται με
πρόσθετο φόρο 22% επί της
αξίας των δαπανών με κάρτα.
Οι δαπάνες που πρέπει να γίνουν με τη χρήση πλαστικού χρήματος για να «χτίζεται» το
αφορολόγητο ανέρχονται στο 10% του δηλωθέντος εισοδήματος για ύψος εισοδήματος έως 10.000 ευρώ, στο 15% για το
κλιμάκιο του εισοδήματος από 10.001 ευρώ 30.000 ευρώ και
στο 20% για το υπερβάλλον εισόδημα και μέχρι ποσού 30.000
ευρώ συνολικά. Από την υποχρέωση της χρήσης ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω καρτών έχουν εξαιρεθεί οι ηλικιωμένοι,
άνω των 70 ετών, άτομα με αναπηρία από 80% και πάνω.
Προσοχή! Απαλλάσσονται μόνο από τη χρήση πλαστικού χρήματος και όχι από την συγκέντρωση χάρτινων αποδείξεων.

ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Η ΕΚΔΟΣΗ
ΚΑΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Ο ΟΑΣΑ ανακοίνωσε ότι είναι
δυνατή η έκδοση προσωποποιημένων καρτών ΑΤΗ.ΕΝΑ Card,
με καταχώριση στοιχείων, μέσω
διαδικτύου και αποστολής στους
δικαιούχους με ταχυδρομείο. Η
δυνατότητα αυτή παρέχεται στις
κατηγορίες επιβατών με ολόκληρο κόμιστρο, στις κατηγορίες μειωμένου κομίστρου (επιβάτες άνω των 65 και κάτω των 18 ετών) και στους επιβάτες
– δικαιούχους δωρεάν μετακινήσεων (άνεργοι, ΑμΕΑ). Η έκδοση της κάρτας γίνεται με καταχώριση στοιχείων, μέσω της
ιστοσελίδας που παρέχει το σύνολο των σχετικών πληροφοριών. Οι προσωποποιημένες κάρτες ATH.ENA Card έχουν ξεπεράσει τις 400.000, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος μηνιαίων
καρτών, με το παλαιό σύστημα ανερχόταν στις 250.000.

ΜΕ ΤΟ ΠΑΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΚΟΥΜΠΙΟΥ Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΩΝ ΑΠΟ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Το υπουργείο Οικονομικών είναι ήδη έτοιμο και η εφαρμογή θα λειτουργεί με το πάτημα ενός κουμπιού και
τον αριθμό της κάρτας. Από την πρώτη στιγμή που οι τράπεζες επέβαλαν προμήθεια κατά την πληρωμή φόρων
στα γκισέ οι φορολογούμενοι άλλαξαν τις συνήθειες τους. Ένας στους τρεις πλέον επιλέγει να πληρώσει ηλεκτρονικά τις υποχρεώσεις του είτε με κάρτα (χρεωστική ή πιστωτική) είτε μέσω e-banking. Τα ποσοστά των φορολογουμένων που επιλέγουν την ηλεκτρονική τραπεζική για να γλιτώσουν τις επιβαρύνσεις αυξάνονται όπως
λένε τραπεζικές πηγές. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο βήμα. Από το
δεύτερο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου οι φορολογούμενοι θα μπορούν να τακτοποιούν τις φορολογικές υποχρεώσεις τους με τις κάρτες τους, χρεωστικές ή πιστωτικές μέσω Taxist χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις.
ΣΕΛΙΔΑ 4

ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΕΝΙΑΙΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
Συν. από σελ. 1… σε διάταξη που περιΠΟΥ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 1.1.2018 λαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο με
Την αναθεώρηση / αντικατάσταση
του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού
Ποσοστού Αναπηρίας με τον οποίο
καθορίζονται τα ποσοστά αναπηρίας
που συνεπάγεται κάθε πάθηση ή
βλάβη ή σωματική ή ψυχική ή πνευματική εξασθένηση ή η συνδυασμένη
εμφάνιση τέτοιων παθήσεων ή βλαβών ή εξασθενήσεων, καθώς και οι
υποτροπές αυτών, αποφάσισαν με
κοινή υπουργική απόφαση, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών. Ο πίνακας έχει αναρτηθεί
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

τα προαπαιτούμενα για το κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης, το οποίο κατατέθηκε
στη ΒουλήΣυγκεκριμένα, ο φορέας χορήγησής τους, οι φορείς που εμπλέκονται
στη διαδικασία υποβολής και κρίσης των αιτήσεων και απόδοσης των επιδομάτων, οι δομές ενημέρωσης και υποδοχής των αιτήσεων και η σύσταση πληροφοριακού συστήματος, μέσω του οποίου διεκπεραιώνεται η όλη διαδικασία με
απόλυτα ηλεκτρονικό, επομένως, διαφανή και αδιάβλητο τρόπο. Δίνονται επίσης
οι εξουσιοδοτήσεις, ώστε, με υπουργικές αποφάσεις, να ορισθούν στη συνέχεια
όλες οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και την πορεία τους
μέσα στο ηλεκτρονικό σύστημα, καθώς και για τη σύσταση και τη διασφάλιση
της λειτουργίας του ίδιου του πληροφοριακού συστήματος. Το πιλοτικό πρόγραμμα έχει ως στόχο να προετοιμάσει τη μετάβαση από την τρέχουσα ιατροκεντρική προσέγγιση της εκτίμησης της αναπηρίας σε έναν τρόπο εκτίμησης που
θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργικότητα του ατόμου με αναπηρία. Η αξιολόγηση του πιλοτικού προγράμματος, όταν ολοκληρωθεί, θα παράσχει την τεκμηριωμένη βάση επί της οποίας θα στηριχθούν τα επόμενα
βήματα στη μεταρρύθμιση της διαδικασίας εκτίμησης της αναπηρίας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ: ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ
ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΑΜΕΑ
ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ:
ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΩΣ 15/2
Έως τις 15 Φεβρουαρίου θα καταβληθεί η πρώτη δόση του επιδόματος
θέρμανσης στους δικαιούχους. Επισημαίνεται ότι για τις αιτήσεις που
έχουν υποβληθεί από τις 16 Ιανουαρίου, έως και τις 31 Μαΐου το ποσό
του επιδόματος θέρμανσης θα καταβληθεί έως τις 29 Ιουνίου. Υπενθυμίζεται ότι οι δικαιούχοι θα λάβουν, την
περίοδο 15 Οκτωβρίου 2017 έως 30
Απριλίου 2018, μειωμένο επίδομα πετρελαίου θέρμανσης κατά 50%. Από
25 λεπτά το λίτρο που ήταν κατά την
περσινή περίοδο το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, πλέον διαμορφώνεται στα 12,5 λεπτά ανά λίτρο, ενώ
δεν υπάρχουν αλλαγές ούτε στα εισοδηματικά κριτήρια αλλά ούτε και στις
ζώνες και στα επιδοτούμενα λίτρα.

Δεν καταργείται το μειωμένο εισιτήριο των 60 λεπτών, που χρησιμοποιούν
άνεργοι, φοιτητές και ΑμεΑ», διαβεβαίωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σπίρτζης, διαψεύδοντας με κατηγορηματικό τρόπο δημοσιεύματα περί του αντιθέτου. Κατά την ενημέρωση της Επιτροπής Παραγωγής
και Εμπορίου για τις αστικές συγκοινωνίες της Αττικής και της Θεσσαλονίκης,
ο κ. Σπίρτζης κατήγγειλε ότι συντελείται παραπληροφόρηση από συγκεκριμένους κύκλους γύρω από αυτό το θέμα και πρόσθεσε ότι το μειωμένο εισιτήριο
των 60 λεπτών θα μπορεί να ενσωματώνεται στην προσωποποιημένη κάρτα.
Επίσης, σημείωσε ότι στόχος του υπουργείου είναι όσοι δικαιούνται εκπτωτική
πολιτική να μη μείνουν έξω από τη λογική της προσωποποιημένης κάρτας.
Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι τα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων δεν είναι δυνατόν
να ταυτοποιούν εάν κάποιος είναι δικαιούχος μειωμένου εισιτηρίου.

ΑΠΑΤΗ-ΜΑΜΟΥΘ: ΘΑ ΓΕΜΙΖΑΝ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΕ
ΛΑΘΡΑΙΑ ΡΟΥΧΑ -ΤΟ ΣΔΟΕ ΕΝΤΟΠΙΣΕ 49 ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ
Ωστόσο, όσο ξετυλίγεται το κουβάρι,
τόσο διευρύνεται ο αριθμός των εμπλεκομένων και είναι ενδεικτικό ότι τα πρώτα
στοιχεία για τη διετία 2014-2016 ανεβάζουν
τον αριθμό των παράνομων εισαγωγών σε
τουλάχιστον 5.000 κοντέινερ! Το «ντου»
που ακολούθησε στα 49 κοντέινερ έβγαλε
λαβράκι. Πλαστά τραπεζικά έγγραφα,
σφραγίδες υπό σύσταση εταιρειών, ηλεκτρονικά αρχεία για τη δημιουργία πλαστών εγγράφων και έπεται έλεγχος σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
που εκτιμάται ότι θα οδηγήσει και σε άλλα πλοκάμια του κυκλώματος. Τα πρώτα
στοιχεία δείχνουν ότι μεγάλο μέρος αυτών των εμπορευμάτων τελικά διοχετευόταν στην ελληνική αγορά -κυρίως σε παζάρια και λαϊκές αγορές- όπως και σε
άλλες γειτονικές χώρες (π.χ. Βουλγαρία), φυσικά χωρίς το παραμικρό φορολογικό στοιχείο. Μόνο από τα 49 κοντέινερ που κατασχέθηκαν, υπολογίζεται ότι
ο ΦΠΑ που έχασε το Δημόσιο ξεπερνά τα 6 εκατ. ευρώ. Πηγή: iefimerida.gr
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Μειώθηκαν κατά 75% οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΕΟΠΥΥ - «Μέσα από μεγάλη προσπάθεια, τα οικονομικά του ΕΟΠΥΥ έχουν βελτιωθεί σημαντικά». Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος του Οργανισμού, επίκουρος
καθηγητής Στατιστικής στο πανεπιστήμιο Πειραιά, Σωτήρης Μπερσίμης μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Όπως
προκύπτει οι πληρωμές του ΕΟΠΥΥ προς τον ιδιωτικό τομέα έχουν εξορθολογιστεί, ενώ αντίστοιχα οι πληρωμές προς τον δημόσιο τομέα παρουσίασαν αύξηση το 2017 περίπου κατά 500%, σε σχέση με το 2015.
Στο ΕΣΠΑ το Κέντρο Διημέρευσης Παγχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ - Το Κέντρο θα στεγαστεί σε τμήμα του
κτηρίου του Οίκου Αγάπης στο Νεοχώρι, το οποίο παραχωρήθηκε στο Σύλλογο από το Δ.Σ. του Οίκου
Αγάπης. Η μελέτη ύψους 16.000 € χρηματοδοτήθηκε από τον Παγχιακό Σύλλογο Α.μεΑ. Η δαπάνη για
το έργο έχει προϋπολογισμό 960.000 ευρώ, στον οποίο περιλαμβάνεται η ανακαίνιση, ο εξοπλισμός του Κέντρου και το ειδικό πούλμαν με χρόνο αποπεράτωσης από την ώρα έναρξης του έργου τα δύο περίπου χρόνια.
Τροπολογία για τον φόρο διαμονής στα ξενοδοχεία κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Οικονομικών.
Στην τροπολογία ορίζεται ότι ο φόρος διαμονής βαρύνει, σε κάθε περίπτωση, τον διαμένοντα στο ξενοδοχειακό κατάλυμα, δωμάτιο ή διαμέρισμα, επιβάλλεται μετά τη διαμονή του στο κατάλυμα και πριν την αναχώρησή του από αυτό, με την έκδοση σχετικού παραστατικού. Η απόδοση του φόρου γίνεται από την επιχείρηση
στη Φορολογική Διοίκηση, με μηνιαίες δηλώσεις, μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα. Σημειώνεται, ότι
ο φόρος διαμονής ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2018 και κυμαίνεται από 0,5 έως και 4 ευρώ ανά διανυκτέρευση.
Τρία προγράμματα για επιδότηση της εγκατάστασης φυσικού αερίου και εξοικονόμηση ενέργειας θα «τρέξουν»
παράλληλα το 2018, ενώ ήδη καταγράφεται ρεκόρ αιτήσεων για συνδέσεις φυσικού αερίου. Αυτά προκύπτουν
από εκδήλωση της Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής, στην οποία τονίστηκε ακόμη ότι η πλειονότητα των νέων
αιτήσεων θα ικανοποιηθούν έως το τέλος του χρόνου. Το 2017 είχαν υποβληθεί 21.000 αιτήσεις για εγκατάσταση φυσικού αερίου, αριθμός υπερδιπλάσιος από πέρυσι και 50% πάνω από τον στόχο. Η αύξηση αποδίδεται κατά κύριο λόγο
στη νομοθεσία για την αυτονομία θέρμανσης, καθώς οι 12.000 περίπου αιτήσεις αφορούν αυτόνομες εγκαταστάσεις.
Σε λειτουργία τον Ιούνιο του 2019 οι τρεις σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό - Η τμηματική παράδοση της γραμμής
3 του Μετρό και η λειτουργία των τριών σταθμών Αγίας Βαρβάρας, Πλατείας Ελευθερίας στον Κορυδαλλό και Αγίου
Νικολάου στη Νίκαια, οριστικοποιήθηκε στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο Κορυδαλλού μεταξύ
του δημάρχου Σταύρου Κασιμάτη και εκπροσώπων της Αττικό Μετρό Α.Ε. και της κατασκευάστριας κοινοπραξίας.
Ξεκίνησαν τα δρομολόγια Πειραιάς-Αεροδρόμιο του Προαστιακού - Η διαδρομή διαρκεί 63 λεπτά και τα
δρομολόγια θα διεξάγονται ανά μία ώρα. Επιπλέον, δρομολογείται ένας συρμός ανά ώρα στη διαδρομή Αεροδρόμιο – ΣΚΑ (σύντομα Άνω Λιόσια), καθώς και 8 νέα δρομολόγια -ανά κατεύθυνση- στο τμήμα ΣΚΑ –
Κορωπί. Ειδικότερα, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ενισχύει τη γραμμή μεταξύ ΣΚΑ (σύντομα Άνω Λιόσια) – Κορωπί και αντίστροφα
για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εργαζομένων, οι οποίοι μετακινούνται με τους συρμούς του Προαστιακού Σιδηρόδρομου, με επιπλέον 4 πρωινά δρομολόγια και 4 απογευματινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες αιχμής.
Μείωση 12,8% καταγράφηκε στα οδικά τροχαία ατυχήματα, που συνέβησαν σε ολόκληρη τη χώρα και
που προκάλεσαν το θάνατο ή τον τραυματισμό ατόμων, τον περασμένο Νοέμβριο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2016 και ανήλθαν σε 853. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, στα ατυχήματα αυτά υπήρξαν 53
νεκροί (μείωση 18,5%), 52 βαριά τραυματίες (μείωση 14,8%) και 936 ελαφρά τραυματίες (μείωση 14,8%).
Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνδρας με ειδικές ανάγκες, ο οποίος κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες
έπεσε με το αναπηρικό του αμαξίδιο στη θάλασσα, στο αλιευτικό καταφύγιο Λουτρακίου. Άμεσα στελέχη της αρμόδιας
Λιμενικής Αρχής μετέβησαν στην περιοχή, όπου διαπίστωσαν ότι ο άνδρας, αγνώστου ταυτότητας, ανασύρθηκε από
την θάλασσα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος
του. Από το Λιμεναρχείο Κορίνθου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.
Πάνω από 3.134 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας το 2017 - Από το 2014 μέχρι και το 2017 έχουν σημειωθεί
περισσότερα από 13.700 περιστατικά. Ανησυχητικές διαστάσεις έχει λάβει η ενδοοικογενειακή βία όχι μόνο στην
Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, αποτελώντας ένα καίριο πρόβλημα που ταλανίζει τις κοινωνίες, με θύματά της κατά κανόνα γυναίκες. Οι μορφές της ποικίλουν. Μπορεί να αφορά σωματική και σεξουαλική κακοποίηση, λεκτική ή ψυχολογική
βία, εκτόξευση απειλών και κοινωνική απομόνωση που προκαλούν στα θύματα απελπισία, απόγνωση, πόνο, θλίψη.
Το Πανεπιστήμιο Αθηνών 43ο καλύτερο στον κόσμο (ανάμεσα σε 12.000!) - Στη λίστα της Webometrics, περιλαμβάνονται συνολικά 77 ελληνικά πανεπιστήμια, ΤΕΙ και ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Την καλύτερη θέση που έλαβε ποτέ ελληνικό πανεπιστήμιο σε επίπεδο ιδρύματος από διεθνή κατάταξη,
με βάση το κριτήριο των ετεροαναφορών (references) βρίσκεται το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
(ΕΚΠΑ), στην κατάταξη Webometrics Ranking of World Universities. Το ΕΚΠΑ, σύμφωνα με την κατάταξη, βρίσκεται
στην 43η θέση παγκοσμίως, μεταξύ των 12.000 πανεπιστημίων που αξιολογήθηκαν, με 57.470 ετεροαναφορές.
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ΤΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΔΩΣΕ ΖΩΗ» ΣΤΗΡΙΖΕΙ
ΔΩΡΙΣΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΤΟ 1 Ο ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Τρία αναπηρικά αμαξίδια προσέφερε ο δήμος Αχαρνών για τις
ανάγκες δημοτών του. Τα αμαξίδια
αποκτήθηκαν μέσω του προγράμματος «Μαζεύουμε καπάκια», που
υλοποιεί η δ/νση Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης του δήμου με την
συλλογή πλαστικών καπακιών σε ειδικά κιβώτια
που βρίσκονται στα Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια
του Δήμου Αχαρνών και στο Δημαρχείο Αχαρνών.
Ο δήμαρχος Αχαρνών, Γιάννης Κασσαβός, παρέδωσε τα αναπηρικά αμαξίδια
στη Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών, που υλοποιεί το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»
και στους εκπροσώπους του
Νομαρχιακού Αθλητικού Σωματείου ΑμΕΑ «Τυρταίος».

Η Εταιρεία Αρωγής Παιδιών με Αναπηρία «Δώσε Ζωή» παραβρέθηκε στα εγκαίνια του 1ου Ειδικού Σχολείου Καλλιθέας για μαθητές Νηπιαγωγείου και
Δημοτικού που τέλεσε ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας
κ. Προκόπης Παυλόπουλος. Να σημειωθεί ότι από
την πρώτη κιόλας μέρα λειτουργίας του σύγχρονου εκπαιδευτηρίου ο σύλλογος «Δώσε Ζωή» στηρίζει ποικιλοτρόπως
την προσπάθεια που καταβάλλει η διεύθυνση και το προσωπικό
του για την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία. Μετά τα
εγκαίνια του νέου κτιρίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεναγήθηκε στους χώρους του νέου κτιρίου, το οποίο είναι αυτόνομο
ενεργειακά και είναι εξοπλισμένο με αίθουσες εργοθεραπείας,
αισθητικής αγωγής και μουσικής. Το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο
και Νηπιαγωγείο Καλλιθέας είναι 11θέσιο και «φιλοξενεί» 60 συνολικά μαθητές (45 μαθητές στο δημοτικό, 15 στο νηπιαγωγείο).

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑ ΖΩΗΣ Α.ΜΕΑ.
ΑΠΟ ΤΗΝ UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΡΑΜΠΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Εσπερίδες του Ξενοδοχείου HILTON.
Το τιμητικό βραβείο επέδωσε
στον Πρόεδρο του Εθελοντικού
Οργανισμού της Γέφυρα Ζωής, ο
Πρόεδρος του Ομίλου κύριος
Ιωάννης Μαρωνίτης, ο οποίος
κατά την προσφώνησή του, ευχαρίστησε τον κύριο Διονύση
Γουράνιο για την προσφορά του στον πολιτισμό της χώρας
μας, κάνοντας ειδική μνεία για την εξαιρετική δουλειά που γίνετε
στον πολυχώρο της Γέφυρας Ζώης. Στην αντιφώνησή του, ο κ.
Διονύσης Γουράνιος, αφού ευχαρίστησε τον κύριο Μαρωνίτη
γι’ αυτή τη διάκριση ανέφερε: «Με το έργο μας και με τις μικρές
μας δυνάμεις, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε αναχώματα
στους συνανθρώπους μας » & συνέχισε λέγοντας αυτό το βραβείο αυτό ανήκει σε όλους όσους έχουν προσφέρει και δίνουν
ένα κομμάτι του εαυτού τους για ένα πιο όμορφο και ελπιδοφόρο μέλλον στα παιδιά και νέους με αναπηρία, καταχειροκροτούμενος από το κοινό. Εκ μέρους του Δ.Σ. των εθελοντών και
των παιδιών της Γέφυρα Ζωής σας ευχαριστούμε πολύ»

Ξεκίνησε η υποβολή των προτάσεων για τη δράση
«Δημιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων Θαλάσσιων Προορισμών», της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης των προγραμμάτων του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ), που χρηματοδοτεί την τοποθέτηση μη μόνιμων συναρμολογούμενων ραμπών για την αυτόνομη
πρόσβαση εμποδιζόμενων ατόμων στη θάλασσα. Η νέα δράση
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία,
2014-2020» απευθύνεται στους
Δήμους της χώρας και στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΤΑΔ Α.Ε.). Βασίζεται στην
αξιοποίηση των αναπτυξιακών προοπτικών του παραλιακού μετώπου της χώρας και έχει ως στόχο τη
συμβολή στην ανάπτυξη τουρισμού ειδικών απαιτήσεων στις παραθαλάσσιες περιοχές και την προσέλκυση επισκεπτών-ατόμων με αναπηρίες, καθώς και
άλλων κατηγοριών εμποδιζόμενων ατόμων.

ΑΠΕΚΛΕΙΣΑΝ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ!!
Συν. από σελ. 1… Σύμφωνα με την εφημερίδα « Φιλελεύθερος» το σχολείο
εκτίμησε πως η εκδρομή ήταν πολύ εξειδικευμένη και απευθυνόταν σε μαθητές με συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο το οποίο ο μαθητής δεν διέθετε. Σε δηλώσεις του ο διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης Κυπριανός Λούη
ζήτησε την εγκαθίδρυση συγκεκριμένου μηχανισμού σημειώνοντας πως
πλέον συστήνεται η ορθολογικότερη διαχείριση της διάγνωσης των αναγκών των μαθητών που θα συμμετέχουν και σύμφωνα με αυτές τα σχολεία
θα πρέπει να διαμορφωθούν και να διαφοροποιούν το πρόγραμμα.
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ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΟ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΟΥ
Oι βόμβες ισοπέδωσαν το σπίτι του στη Συρία. Ο 14χρονος Νατζίμπ
πήρε το δρόμο της προσφυγιάς με την οικογένεια του καθηλωμένος σε
αναπηρικό αμαξίδιο. Στον αθλητισμό βρήκε διέξοδο. Μπορεί να αναπτύξει τις δικές του δυνατότητες μακριά από κάθε είδους αποκλεισμούς.
Χάρη στο πρόγραμμα παραολυμπιακών αθληματών του ιδρύματος Agitos για πρόσφυγες με αναπηρία η ζωή του άλλαξε. Ο Νατζίμπ μπήκε για
πρώτη φορά σε αεροπλάνο, στο ταξίδι για τη συμμετοχή του στους Παγκόσμιους Αγώνες της Πορτογαλίας,της Διεθνούς Αθλητικής Ομοσπονδίας
Αθλητών με αμαξίδιο και ακρωτηριασμούς. Όλα ξεκίνησαν από την προσπάθεια των ανθρώπων της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής.

Η ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΤΟ
ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΤΗ ΖΩΗ! ΠΡΩΤΟ ΒΙΟΝΙΚΟ ΧΕΡΙ
ΜΕ ΑΙΣΘΗΣΗ ΑΦΗΣ

Επιστήμονες δημιούργησαν
το πρώτο βιονικό χέρι που προσφέρει αίσθηση αφής και το
οποίο μπορεί να φορεθεί έξω
από το ερευνητικό εργαστήριο.
Το χέρι «βλέπει» και πιάνει αυτόματα τα αντικείμενα. Tο χέρι τοποθετήθηκε στην ακρωτηριασμένη ιταλίδα Αλμερίνα Μασκαρέλο, η οποία
είχε χάσει το αριστερό χέρι της σε ατύχημα πριν περίπου 25 χρόνια. Η
διεθνής ερευνητική ομάδα από την Ιταλία, Ελβετία και Γερμανία, αποτελούμενη από μηχανικούς, νευροχειρουργούς και ειδικούς στα ηλεκτρονικά
και τη ρομποτική, σύμφωνα με το BBC, έκαναν στη Ρώμη την παρουσίαση του νέου χεριού, που μπορεί πλέον να φορεθεί οπουδήποτε. Το
νευροπροσθετικό χέρι διαθέτει αισθητήρες που ανιχνεύουν συνεχώς αν
ένα αντικείμενο είναι μαλακό ή σκληρό και στέλνουν τα μηνύματα σε ένα
μικρό υπολογιαστή που η Μασκαρέλο φοράει μέσα σε ένα σακίδιο στην
πλάτη της. Οι πληροφορίες για τα εξωτερικά ερεθίσματα μεταφέρονται
στον εγκέφαλο μέσω μικροσκοπικών ηλεκτροδίων εμφυτευμένων στα
νεύρα του μπράτσου της γυναίκας. Ο υπολογιστής μετατρέπει τα σήματα
του χεριού σε γλώσσα που είναι σε θέση να καταλάβει ο εγκέφαλός της.

9ΧΡΟΝΗ ΚΟΥΒΑΛΑΕΙ ΤΟΝ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΝΑΠΗΡΟ ΑΔΕΡΦΟ
ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ!!!
Η 9χρονη Ζου Ντινγκσουάνγκ από την Κίνα
είναι κυριολεκτικά τα
χέρια και τα πόδια του
αδερφού της. Ο μεγαλύτερος αδερφός της
δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα άκρα
του από την μέρα που
γεννήθηκε. Ο Ντινγκφού (αριστερά) γεννήθηκε με ειδικές ανάγκες και δυσκολευόταν να χρησιμοποιήσει τα
χέρια και τα πόδια του. «Δεν θα τον αφήσω ποτέ πίσω.
Θα είμαι για πάντα το μπαστούνι του», ανέφερε η
μικρή στο δίκτυο Wenshan Television Station.

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ! ΑΥΤΙΣΤΙΚΟ ΑΓΟΡΙ
ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΝΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΕΙ!

Ένα οχτάχρονο αγόρι που
έγραψε μια λυπηρή σειρά
σημειώσεων σχετικά με την
επιθυμία του να είναι φυσιολογικός, προσπάθησε να αυτοκτονήσει με ψαλίδι, ενώ
περίμενε εβδομάδες για βοήθεια, σύμφωνα με τις δηλώσεις της οικογένειάς του. Η
οικογένεια του Jack Rogan, ο οποίος είναι αυτιστικός, δήλωσε ότι
είχε αρχίσει να τους λέει «σας παρακαλώ όλους να με ξεχάσετε»,
«να με κάψετε ζωντανό» και άλλα σοκαριστικά πράγματα κατά το
προηγούμενο έτος. Η μητέρα του, η 43χρονη Kerry Linnell ανέφερε:
“Είναι μια τρομερή κατάσταση και με στενοχωρεί που δεν μπορώ να
του δώσω αυτό που χρειάζεται.” “Ο Jack έχει γράψει σημειώσεις
που με παρακάμπτουν να τον σκοτώσω, σημειώσεις που λένε ‘γιατί
είμαι τόσο κακός’ και ‘σας παρακαλώ όλους να με ξεχάσετε.’”
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ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ «ΗΡΟΔΙΚΟΣ»

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΘΕ.ΑΜ.Α)

Ο Σύλλογος έδωσε αγώνες εντός κι εκτός τερέν,
η πόλη τους στήριξε, έφεραν διακρίσεις από Ελ- Το ΘΕ.ΑΜ.Α., το επαγγελματικό θέατρο στην
λάδα και εξωτερικό και τελικά οι τρεις Καβαλιώτες Ελλάδα που αποτελείται από ανάπηρους ηθοαθλητές του wheelchair tennis Παναγιώτης Σαου- ποιούς στην κύρια σύνθεσή του, ανεβάζει το
λίδης, Ντίνος Διαλεκτόπουλος και Χριστόδουλος έργο Νεκρασόφ του Jean-Paul Sartre σε
Παπαδόπουλος, μαζί με τον προπονητή τους πρώτη παρουσίαση στην Ελλάδα. Το ΝεκραΓιάννη Λημνιούδη πέτυχαν τη μεγαλύτερη, με τη σόφ είναι μια φαρσο-σάτιρα, όπως ο ίδιος ο
βοήθεια όλων. Ο Σύλλογος απέκτησε το ένα από Sartre αναφέρει σε συνέντευξή του, που ανατα τρία συνολικά αμαξίδια τένις που χρειάζεται για παράγει τη δομή της κοινωνίας. Από 24 Ιανουανα συνεχίσουν οι αθλητές του να αγωνίζονται και ρίου έως 5 Απριλίου 2018 στην Κάτω Σκηνή
συνάμα να παρακινούν όλους τους ανθρώπους με του Από Μηχανής Θεάτρου στον Κεραμεικό (Ακαδήμου 13). Κάθε Τετάρτη
κινητικά προβλήματα να ασχοληθούν με το και Πέμπτη: 18:00. Τηλέφωνο Κρατήσεων: 2105232097. Mε προσβάσιμο πεάθλημα, καθώς άπαξ και μπουν στο τερέν, έχουν ριεχόμενο με την πιστοποίηση της «Κίνησης Ανάπηρων Καλλιτεχνών»:
ήδη κατακτήσει την πρώτη τους νίκη…Για πολλο- Yπέρτιτλοι στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα - Ακουστική περιγραφή - Ταυστή φορά υπενθυμίζεται ότι οι αθλητές του Συλλό- τόχρονη διερμηνεία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας - Προγράμματα σε
γου ταξιδεύουν, εξοπλίζονται και κατεβαίνουν μεγαλογράμματη σειρά και σε γραφή Braille - Προσβασιμότητα χώρου.
στους αγώνες με δικά τους έξοδα, χωρίς καμία ΆΛΙΜΟΣ: 100 ΡΑΜΠΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
κρατική ή γενικότερα δημόσια βοήθεια.
Προγραμματική Σύμβαση με αντικείμενο τη βελτίωση της προσβασιμότητας
σε πεζοδρόμια του Δήμου Αλίμου, προϋπολογισμού 74.284 ευρώ με ΦΠΑ, υπέγραψαν η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα
Δούρου και ο Δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας
Κονδύλης. Στόχος του έργου, που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας, είναι η βελτίωση της ποιότητας
ζωής και η ασφάλεια των πολιτών, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη κυκλοφορία των πεζών, ιδιαίτερα των ατόμων μειωμένης κινητικότητας με παρεμβάσεις σε πεζοδρόμια κεντρικών δρόμων του Δήμου Αλίμου. Συγκεκριμένα,
θα υλοποιηθούν εργασίες για την κατασκευή 100 ραμπών προσβασιμότητας
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
στα πεζοδρόμια της Λεωφόρου Ιωνίας και στην οδό Δωδεκανήσου.Τη δημοΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΙΝΟΣΕ πράτηση, την υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο, την επίβλεψη καταΗ ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. παρέχει στα άτομα με αναπη- σκευής του έργου και την παραλαβή του αναλαμβάνει ο Δήμος Αλίμου.
ρία (ανάπηροι σε ποσοστό άνω του 67%, έκΕΛΑΜΨΑΝ ΣΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ
πτωση 50% στις συνολικές τιμές των εισιτηρίων,
με την επίδειξη Δελτίου Αναπηρικής Ταυτότητας
ΓΙΑ ΤΟ 2017 ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
που εκδίδεται από
ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
την αρμόδια κατά
Η γιορτή του Παραολυμπιακού Κινήμαπερίπτωση Δημότος πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοσια Αρχή. Ομοίως,
δοχείο της Αθήνας. τιμήθηκαν οι κορυφαίοι
έκπτωση 50% στις
αθλητές και αθλήτριες που κατέκτησαν μεσυνολικές τιμές των
τάλλιο στα Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά
εισιτηρίων χορηγείΠρωταθλήματα του 2017, καθώς και οι
ται στους συνοδούς
προπονητές τους. O πρόεδρος της Ελληατόμων με αναπηνικής
Παραολυμπιακής Επιτροπής και της
ρία ή μειωμένη κινητικότητα (όπου απαιτείται),
με την επίδειξη του ανάλογου ειδικού Δελτίου Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες, Γιώργος ΦουντουΤαυτότητας που εκδίδεται από την αρμόδια Δη- λάκης δήλωσε: «Βραβεύουμε τους κορυφαίους εκπροσώπους του ελληνικού
μόσια Αρχή. H μεταφορά ατόμων με κινητική παραολυμπιακού κινήματος. Γιορτάζει η Ελλάδα για τις στιγμές δόξας που της
αναπηρία, τα οποία μεταφέρονται με αναπηρικό χάρισαν οι αθλητές και οι αθλήτριες του ελληνικού Παραολυμπιακού Κινήμααμαξίδιο, είναι δυνατή στις αμαξοστοιχίες, στη τος. Και δεν ήταν λίγες αυτές μέσα στο 2017. Ευελπιστούμε για περισσότερες
σύνθεση των οποίων κυκλοφορούν τα οχήματα μέσα στα επόμενα χρόνια, με το βλέμμα πάντα στο μεγάλο αγωνιστικό ρανμε ειδική διαρρύθμιση χώρου ΑμεΑ. Επισημαίνε- τεβού του 2020, τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο». Τιμήθηκαν αθληται, ότι το συνολικό πλάτος των αμαξιδίων δεν τές/ήτριες από τον στίβο, την κολύμβηση, την άρση σε βαρών σε πάγκο, την
πρέπει να υπερβαίνει τα 70 εκατοστά και το συ- ξιφασκία με αμαξίδιο, την ποδηλασία, το γκολμπολ και το μπότσια. Περισσότερα στο site της ΕΑΟΜ - ΑΜΕΑ (https://www.eaom-amea.gr/portal).
νολικό μήκος το 1 μέτρο και 30 εκατοστά.
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ΓΡΕΒΕΝΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑ: ΠΡΟΤΥΠΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ
ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΦΤΙΑΞΕ Ο ΔΗΜΟΣ
ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΜΕΑ
Στα Γρεβενά και στη Μαθητική Εστία βρέθηκε η ομάδα
εφήβων και ενηλίκων ατόμων
με αναπηρίες, στο πλαίσιο
πολυήμερου προγράμματος
διαβίωσης, το οποίο συνδιοργανώνεται, από τον Επιστημονικό Σύνδεσμο ΝΙΚΗ, το
Σωματείο Γονέων Ατόμων με Αναπηρίες, την Ιερά Μητρόπολη, την Περιφερειακή ενότητα και το δήμο Γρεβενών. Στόχος του προγράμματος ήταν η διαμόρφωση
της προσωπικότητας των ατόμων αυτών, ώστε να
μπορούν να είναι κατά το δυνατόν αυτόνομα ως προς
το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Το πρόγραμμα αυτό
περιλάμβανε σειρά επισκέψεων στο Παλαιοντολογικό
Μουσείο Μηλιάς, το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας, αλλά και σε άλλα αξιοθέατα των Γρεβενών.

Παραδόθηκε σε χρήση από τον Δήμο Χαλκιδέων, η πρώτη
Πρότυπη Παιδική Χαρά, που κατασκευάστηκε από το Τμήμα Εκτέλεσης Έργων Αυτεπιστασίας για
Άτομα με Ειδικές Ανάγκες. Βρίσκεται στο Αθλητικό Κέντρο “Θεόδωρος Κουμπιάς”, κοντά στην
περιοχή Καμάρες της Χαλκίδας
και περιλαμβάνει ειδικά πολυόργανα, τα οποία προσφέρουν τη
δυνατότητα στα παιδιά με ειδικές ανάγκες, να αθληθούν και να απασχοληθούν δημιουργικά,
δεδομένου ότι υπάρχει και διαδραστικός πίνακας. Όπως τόνισε
ο Δήμαρχος Χαλκιδέων Χρήστος Παγώνης, που επισκέφθηκε
τον χώρο, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα μπορούν τα
παιδιά με ειδικές ανάγκες, μέσα από αυτή την Πρότυπη Παιδική
Χαρά να απολαμβάνουν το παιχνίδι και τη δημιουργία.

ΦΑΡΣΑΛΑ: ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ
Εγκαινιάστηκε τις ημέρες των γιορτών η αίθουσα Κέντρου Ημέρας για Άτομα με Ειδικές
Ανάγκες στον Πύργο Δεληδημητρίου στα Φάρσαλα. Η πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΑ Κυριακή Π.
Παναγιωτοπούλου ανέφερε ότι: «μέσα στο έτος που διανύουμε ο Δήμος μας πραγματοποίησε
σεμινάρια ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες συνεργαζόμενος
με την ΑΜΚΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ. Το Κέντρο Ημέρας αναλαμβάνει διεπιστημονική
ομάδα αποτελούμενη από ψυχολόγο, ειδική παιδαγωγό, λογοθεραπεύτρια, εργοθεραπεύτρια
και γυμνάστρια ειδικής αγωγής- μουσικοθεραπεύτρια». Η Υπεύθυνη της ΑΜΚΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ Κατερίνα Φίλη, δήλωσε πως ο Δήμος Φαρσάλων ανταποκρίθηκε στην ιδέα να υλοποιηθεί το πρόγραμμα και
στα Φάρσαλα και να ανοίξει τους χώρους τους για αυτά τα παιδιά ώστε να ατενίζουν το μέλλον πιο αισιόδοξα και να γίνουν
ενεργοί πολίτες. Στο τέλος, συνεχάρη τον Δήμο Φαρσάλων για την πρωτοβουλία της ίδρυσης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΕΑ.

ΚΑΒΑΛΑ: ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ:
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΑΜΕΑ ΣΕ ΘΥΜΑ ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΥ
Ο Νομαρχιακός Σύλλογος ΑμεΑ Καβάλας δηλώνει τη
συμπαράσταση του σε συμπολίτη, ο οποίος έπεσε θύμα
ξυλοδαρμού. Ειδικότερα στην οδό Καράνου (κοντά στη
Δημοτική Αγορά) αυτοκίνητο
στάθμευσε σε ράμπα αναπήρων. Ο συμπολίτης που
ήταν στο σημείο τυχαία, ζήτησε από τον οδηγό του αυτοκινήτου να το μετακινήσει.
Τότε ο οδηγός φέρεται να
τον ξυλοκόπησε. Το θύμα
του ξυλοδαρμού ενημέρωσε για το περιστατικό και τον Νομαρχιακό Σύλλογο ΑμΕΑ. Η υπόθεση θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη με την ενεργό συμμετοχή του συλλόγου.

Ξεκίνησε από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
η διαδικασία ανανέωσης
των δελτίων μετακίνησης
ΑμεΑ για το έτος 2018.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας
και Κοινωνικής Μέριμνας της Μ.Ε. Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η διαδικασία θα λήξει στις 28
Φεβρουαρίου 2018. Σημειώνεται ότι η διάθεση των δελτίων
για τα άτομα που διαμένουν στη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης γίνεται
από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και από το αρμόδιο
τμήμα της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
Ειδικό υπερσύγχρονο ανυψωτικό μηχάνημα, για μεταφορά και είσοδο ΑμεΑ
στην κολυμβητική δεξαμενή του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, προμηθεύτηκε και
εγκατέστησε, ο Δήμος Παύλου Μελά και συγκεκριμένα το Τμήμα ΑθλητισμούΠολιτισμού της Διεύθυνσης Υποστήριξης και Ανάπτυξης της Καθημερινότητας
των Κοινωνικών Ομάδων. Όπως σημειώνει ο Δήμος επιδίωξη είναι να είναι
λειτουργικοί και προσβάσιμοι οι ανοιχτοί δημόσιοι χώροι και τα κλειστά δημοτικά κτίρια – εγκαταστάσεις, σε όλους τους πολίτες και φροντίζει για την άρση
των εμποδίων που αφορούν την καθημερινότητα ατόμων με αναπηρίες.
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ΑΜΦΙΣΣΑ ΦΩΚΙΔΑΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ
Τη χρηματοδότηση της Εστίας του Αγ. Νικολάου στο Γαλαξίδι για τη φροντίδα των ΑμΕΑ με 288.000 ευρώ ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης κατά την επίσκεψή του στην Φωκίδα. Με τη
χρηματοδότηση υποστηρίζονται: • Η μεταφορά των ωφελούμενων προς και
από το Κέντρο, με μεταφορικό μέσο του δικαιούχου.• Η διαμονή και η διατροφή
τους (πρόχειρο γεύμα). • Το πρόγραμμα πράξεων ειδικής αγωγής που έχουν
ανάγκη ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ΑμεΑ (εργοθεραπείες, λογοθεραπείες, φυσικοθεραπείες και άλλα), βάσει του εξατομικευμένου προγράμματος
του κάθε ωφελούμενου. • Η παροχή ατομικής ή/και ομαδικής άσκησης. • Η εκπαίδευση τους στην αυτοεξυπηρέτηση
και την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής. • Η δημιουργική απασχόλησή τους και δραστηριότητες κοινωνικοποίησής τους. • Η συμμετοχή τους σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης.

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ : Η ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΔΕΝ ΣΤΕΚΕΤΑΙ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΖΩΗ
Ο αγώνας του μεταξύ Προμηθέα και ΑΕΚ είχε έντονο αγωνιστικό σασπένς, όμως,
είχε και πολύ ιδιαίτερες στιγμές στην ανάπαυλα. Η στόχευση των Πατρινών, εξ
αρχής της παρουσίας τους στη Stoiximan.Gr Basket League ήταν σαφής ως προς
το να προσφέρουν κάποιες ώρες πραγματικής ψυχαγωγίας και απόλαυσης σε
όσους πηγαίνουν στο γήπεδό τους, γι’ αυτό και σύντομα κατάφεραν να το κάνουν
σημείο αναφοράς και να το γεμίζουν. Στην διάρκεια του ημιχρόνου του αγώνα με
την ΑΕΚ, ένα χορευτικό προκάλεσε όχι μόνο χειροκρότημα και αποθέωση, αλλά
και έκδηλη συγκίνηση σε όλον τον κόσμο. Ο άντρας του χορευτικού πρωταγωνιστικού ζεύγους είναι ένας άνθρωπος με κινητικά προβλήματα, όπως πρόσφερε ένα ρεσιτάλ, δείχνοντας ότι όταν υπάρχει θέληση, όλα είναι δυνατά. Ήταν άλλη μια δράση με κοινωνικό μήνυμα και φυσικά είχε μεγάλο αντίκτυπο.

ΡΟΔΟΣ: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Πρόταση χρηματοδότησης για τη δημιουργία μη μόνιμων υποδομών πρόσβασης ΑμΕΑ
στις παραλίες της Ρόδου, θα υποβάλει ο Δήμος
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Θα χρηματοδοτηθούν δράσεις που αφορούν στην αξιοποίηση των αναπτυξιακών προοπτικών που
παρουσιάζει το πλούσιο παραλιακό μέτωπο
της χώρας και έχουν ως στόχο τη συμβολή
στην ανάπτυξη τουρισμού ειδικών απαιτήσεων
στις παραθαλάσσιες περιοχές της χώρας και
την προσέλκυση επισκεπτών ατόμων με αναπηρίες καθώς και άλλων κατηγοριών εμποδιζόμενων ατόμων. Στο πλαίσιο της δράσης θα
χρηματοδοτηθεί η δημιουργία των κατάλληλων
ελαφρών, μη μόνιμων υποδομών (εγκαταστάσεων και προσβάσεων) στον ευρύτερο χώρο
των παραλιών κολύμβησης όσο και στο χώρο
κολύμβησης, για την εξυπηρέτηση των ΑμΕΑ
και άλλων κατηγοριών ατόμων με κινητικά
προβλήματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες προοδιαγραφές σχεδιασμού και κατασκευής.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΑΜΕΑ
Σε μαρασμό οδηγείται το μοναδικό κολυμβητήριο των Βαλκανίων
για άτομα με κινητικά προβλήματα.
Το κέντρο ΚΑΠΠΑ 2000 στην Περαία Θεσσαλονίκης που κατασκευάστηκε την περίοδο των
Ολυμπιακών αγώνων υπολειτουργεί τα τελευταία χρόνια, ενώ η πισίνα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες
δεν λειτουργεί λόγω του αυξημένου κόστους θέρμανσης με πετρέλαιο.

ΚΡΗΤΗ: ΑΔΙΑΒΑΤΟΣ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ
Μόνο θλίψη και αγανάκτηση προκαλούν περιστατικά σαν αυτό της
φωτογραφίας, περιστατικά ανθρώπων που δε νοιάζονται για τους συνανθρώπους τους, παρά μόνο να κάνουν οι ίδιοι τη δουλειά τους. Ο
οδηγός του εν λόγω τζιπ, όχι μόνο δεν ενοχλήθηκε που πάρκαρε
«πάνω» στη διάβαση των πεζών, στο πιο κεντρικό σημείο του Ηρακλείου, αλλά πάρκαρε και μπροστά από τη ράμπα των αναπήρων, με
αποτέλεσμα μία γυναίκα σε αναπηρικό αμαξίδιο να «πέσει»
πάνω στο αυτοκίνητο. Μπροστά
σε αυτό το απίστευτο θέαμα, που
δεν τιμά κανέναν, βρέθηκαν οι
Ηρακλειώτες. Όπως ανέφεραν οι
αυτόπτες μάρτυρες, μία γυναίκα με κινητικά προβλήματα, στην προσπάθειά της να διασχίσει το δρόμο από τη διάβαση των πεζών και κατευθυνόμενη στη ράμπα αναπήρων, «έπεσε» πάνω στο σταθμευμένο
αυτοκίνητο, καθώς δεν μπορούσε να περάσει. Και όλα αυτά, με
«φόντο» τα έργα στο κέντρο της πόλης, που – ούτως ή άλλως – καθιστούν επικίνδυνους τους δρόμους για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
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ΚΟΥΠΟΝΙΑ 1.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ
ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΑΪΚΕΣ ΣΕ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΟΙΟΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΧΑΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΥ ΟΓΑ
Η διάταξη που θα ενσωματωθεί στο πολυνομοσχέδιο, περιλαμβάνει οικογενειακό επίδομα
για το πρώτο και για το δεύτερο
παιδί, αλλά και απώλειες για μερίδα τρίτεκνων και πολύτεκνων
οικογενειών. Υπολογίζονται ότι
θα προκύψουν σημαντικές αυξήσεις (έως 110%) στο επίδομα του
ΟΓΑ που θα λαμβάνουν εφεξής οι 680.000 οικογένειες με έως δύο
παιδιά, που σύμφωνα με τα νέα εισοδηματικά κριτήρια, θα μπορούν να ενταχθούν στη συγκεκριμένη παροχή. Θα υπάρξουν όμως
και μειώσεις για το 7% των δικαιούχων του 2017, ειδικά για όσους
έχουν από τρία τέκνα και άνω και ετήσιο εισόδημα υψηλότερο των
34.000 ευρώ. Τη χορήγηση το οικογενειακού επιδόματος αναλαμβάνει εφεξής ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), που στην ουσία είναι η μετονομασία
του σημερινού ΟΓΑ. Τα νέα εισοδηματικά όρια για το οικογενειακό επίδομα θα ξεκινούν από τα 10.500 ευρώ για το πρώτο παιδί
και αυξάνονται κατά 1.500 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 100 ΔΙΣ.
ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Ξεκίνησε η υλοποίηση
του δεύτερου προγράμματος ενίσχυσης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
Mε είδη λαϊκών αγορών,
ύψους 1.000.000 ευρώ για
το τρέχον έτος, προς όφελος 970 οικογενειών πολυτέκνων με 3.837 προστατευόμενα τέκνα. Ειδικότερα, λόγω της εορταστικής περιόδου και
πιθανών μετακινήσεων των δικαιούχων, με τη
συγκεκριμένη απόφαση διασφαλίζεται η απορρόφηση όλου του ποσού για τον μήνα Δεκέμβριο. Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για τη συνέχεια
του προγράμματος διάθεσης ειδών λαϊκών αγορών για τη στήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, κατά το οποίο, την προηγούμενη χρονιά
ωφελήθηκαν 737 οικογένειες που δικαιούνταν το
επίδομα «απροστάτευτων τέκνων».

ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ O OAEΔ

Την ηλεκτρονική εγγραφή των ανέργων στα μητρώα του ΟΑΕΔ και την ηλεκτρονική αίτηση για τη
χορήγηση επιδόματος ανεργίας, από την πρώτη
στιγμή χωρίς τη φυσική παρουσία του ανέργου,
θα δρομολογήσει εντός του 2018 ο ΟΑΕΔ, εξαγγέλλει στην συνέντευξη της στο ένθετο «Καριέρα+Εργασία» της ΕΦΣΥΝ, η Διοικήτρια του
ΟΑΕΔ, Μαρία Καραμεσίνη. «Εκτός από το τηλεφωνικό μας κέντρο που λειτουργεί άρτια, το νέο
portal μας που συνεχώς βελτιώνεται και την υπηρεσία υποδοχής σε κάθε Κέντρο Προώθησης
Απασχόλησης (ΚΠΑ) του Οργανισμού, δρομολογούμε σύντομα την ηλεκτρονική εγγραφή των
ανέργων και την ηλεκτρονική αίτηση για επίδομα
ανεργίας, ως δυνατότητα κάθε ενδιαφερόμενου.
Με τον περιορισμό της αναγκαίας φυσικής παρουσίας, θα μειωθούν στο ελάχιστο οι ουρές στα
ΚΠΑ», λέει χαρακτηριστικά κ κ. Καραμεσίνη.

Ξεπέρασε τα 100 δισ. το σύνολο
των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το
Δημόσιο τον Νοέμβριο και διαμορφώθηκαν στα 100,739 δισ. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών που δόθηκαν στη
δημοσιότητα και αφορούν την πορεία εξέλιξης των μεγεθών της γενικής κυβέρνησης. Εν τω μεταξύ, στο ποσό των 11,631 δισ. ευρώ αυξήθηκαν οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο τον
Νοέμβριο του 2017 έναντι 10,444 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο σύμφωνα
με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Οι παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς
το δημόσιο (που είχαν δημιουργηθεί πριν την 31-12-2016) διαμορφώθηκαν τον Νοέμβριο στο ποσό των 89,108 δισ. ευρώ με αποτέλεσμα το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών (παλαιών και νέων) να
ανέλθουν στο ποσό των 100,739 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων το σύνολο των οφειλετών
προς το δημόσιο τον Νοέμβριο ανήλθε σε 4.207.117 άτομα.
ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΘΟΥΝ ΤΑ CAPITAL CONTROLS πιστωτική και χρεωστική κάρτα
αγαθών και υπηρεσιών από το
Τα τεστ των τραπεζών, η επιστροφή των καταθέσεων,
εξωτερικό. Περαιτέρω αύξηση
η αναθέρμανση των χρηματοδοτήσεων καθώς και η ουσιαστική άρση των capital controls αποτελούν τις μεγάλες των ορίων για τη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό. Τα τεπροκλήσεις που έχουν μπροστά τους οι τράπεζες. Για να
λευταία βήματα για την οριστική
ακολουθήσει μια δεύτερη δέσμη χαλάρωσης μέσα στο καέξοδο από τα capital controls
λοκαίρι και για τους ιδιώτες-πελάτες των τραπεζών. Αυτή
θα περιλαμβάνουν την πλήρη απελευθέρωση των αναλήμπορεί να περιλαμβάνει: Σταδιακή άρση της απαγόρευψεων μετρητών κατά πρώτον για τις επιχειρήσεις και κατά
σης ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών. Σταδιακή αύδεύτερον για τα νοικοκυριά, αλλά και τη χωρίς περιοριξηση του ορίου αναλήψεων μετρητών ή και των
σωρευτικών κινήσεων. Αύξηση των ορίων για αγορές με σμούς μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό.
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Η ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ
ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΣΟΚ ΓΙΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΣΕ ΒΡΕΦΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Μαρτυρίες που σοκάρουν και προκαλούν αποτροπιασμό ήρθαν
στο φως της δημοσιότητας από γονείς και μέλη του προσωπικού που συνεργάστηκαν με τον Β’ Βρεφικό Σταθμό Ασπροπύργου και αφορούν την κακοποίηση
παιδιών και βρεφών από τις δασκάλες. Τα μέλη του προσωπικού που εργάστηκαν στον Β βρεφικό του δήμου απασχολήθηκαν εκεί πραγματοποιώντας την
πρακτική εξάσκηση τους αυτά που βίωσαν ωστόσο σε βάρος των παιδιών από
τις δασκάλες και περιγράφουν λεπτομερώς είναι σοκαριστικά. «Δούλευα εκεί 2 χρόνια και όταν άνοιξα το στόμα μου
επειδή δεν άντεχα αυτή τη μεταχείριση των παιδιών με έβγαλαν τρελή. Έχουν γίνει πολλές καταγγελίες αλλά η »κυρία»
δεν κινείται από τη θέση της. Προστατέψτε τα παιδάκια σας » καταγγέλλει η Μιχαέλα Πετρόγιαννου που εργάστηκε
στον βρεφικό. ενώ επισημαίνει ότι «Είχαν μαζευτεί γονείς, είχαμε πάει στο δήμαρχο, έπεσαν αναφορές αλλά δεν έγινε
τίποτα και η κυρία έμεινε να πανηγυρίζει στη θέση της για άλλη μια χρονιά. Ερωτήματα προκαλεί η στάση του πρώην
προέδρου ΚΕΔΑ Ασπροπύργου Γιώργου Φίλη στον οποίο απευθύνθηκαν γονείς και μέλη του προσωπικού του Β βρεφικού ενημερώνοντας τον για το θέμα. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες δεν έπραξε απολύτως τίποτα αντιθέτως επέπληξε
μέλος του προσωπικού απαξιώνοντας παράλληλα και τους ίδιους του γονείς που έφτασαν στο γραφείο του. «Έβριζαν
και χτυπούσαν τα παιδιά». «Όσο καιρό δούλεψα με τη Σαμπάνη αποκαλούσε τα παιδιά με πολύ άσχημες βρισιές, τράβαγε τα μαλλιά τους και φώναζε πολύ. Επειδή ένα παιδάκι αργούσε να μπει στη σειρά για το φαγητό η Σαμπάνη το
έσπρωξε με τόση δύναμη που το παιδάκι χτύπησε στην κρεμάστρα πολύ σοβαρά». Παρόλο που ο δήμαρχος της
πόλης αποφεύγει να δώσει επίσημα εξηγήσεις διαρρέοντας ότι δεν γνώριζε οι μαρτυρίες γονιών αλλά και προσωπικού
αποδομούν πλήρως τον ισχυρισμό του. Ο Μελετίου γνώριζε και μάλιστα γονείς και προσωπικό είχαν ζητήσει την άμεση
επέμβαση του, εγγράφως και προφορικά. Ωστόσο καθώς φαίνεται ο κύριος Μελετίου θεώρησε ασήμαντες τις καταγγελίες τους και ψεύδη τις αποκαλύψεις ακόμα και τις ανιψιάς του που δούλευε στο β βρεφικό και τον είχε ενημερώσει
όσο και των υπολοίπων. Η πρόσληψη της Σαμπάνη ως διοικητικού υπαλλήλου και η τοποθέτησης της ως βρεφονηπιοκόμου αφήνει πολλά ερωτηματικά αν σκεφτούμε ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα λειτουργούσε στη θέση υπεύθυνης βρεφικών και παιδικών σταθμών στο δήμο Ασπροπύργου ενώ μόλις προ 4ετίας προσκόμισε πτυχίο ειδικότητας.
Το ζήτημα είναι άκρως σοβαρό και καλούνται Δημοτική Αρχή και Υπηρεσίες να εξετάσουν -Τις καταγγελίες που έχουν
καταγραφεί, Την καταλληλότητα των εργαζομένων στον σταθμό -Την ψυχική υγεία των εργαζομένων και Γενικότερα
την λειτουργία σταθμού αν είναι σύμφωνη με τα πρωτόκολλα του Υπ. Παιδεία και των προγραμμάτων ΕΣΠΑ.
Από σελ. 1...

ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ;
Η αλλαγή στη διαδικασία απονομής των προνοιακών παροχών, με έξτρα κριτήρια
και την εισαγωγή του όρου της «λειτουργικότητας», δημιουργεί τον κίνδυνο για μεγάλη
μείωση των επιδομάτων σε πολλούς δικαιούχους. Προάγγελο μειώσεων προνοιακών
επιδομάτων συνιστά το πιλοτικό πρόγραμμα αξιολόγησης των νέων αιτημάτων αναπηρίας δικαιούχων από την Περιφέρεια Αττικής που αρχίζει εντός του Φεβρουαρίου.
Το πρόγραμμα θα αλλάξει τη διαδικασία απονομής των προνοιακών παροχών σε άτομα με αναπηρίες και θα επεκταθεί
σταδιακά σε παλαιούς δικαιούχους αλλά και ΑμεΑ από την υπόλοιπη Ελλάδα. Το πρόγραμμα αφορά καταρχάς αυτούς
που υποβάλλουν πρώτη φορά αίτηση για αναπηρικά επιδόματα και θα «τρέξουν» ο ΟΓΑ και τα Κέντρα Πιστοποίησης
Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας αξιολόγησης της αναπηρίας και απονομής της προνοιακής παροχής. Ωστόσο προβλέπεται νέα ταλαιπωρία για όσους αιτηθούν το επίδομα, καθώς η διαδικασία αξιολόγησης της
αναπηρίας θα είναι ηλεκτρονική, με παράλληλη προσθήκη, στη σημερινή εκτίμηση της αναπηρίας, δεδομένων για τις
καθημερινές δραστηριότητες και ικανότητες του ατόμου με αναπηρία, κάτι που αφορά τη λεγόμενη «λειτουργικότητα».

ΤΡΟΧΑΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ: ΤΕΛΙΚΑ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ..
Πάνω από 30.000 παραβάσεις κατέγραψε η Τροχαία σε όλη την Ελλάδα κατά
την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων. Σύμφωνα με το σχετικό ενημερωτικό δελτίο Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού της Διεύθυνσης Τροχαίας του
Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., πραγματοποιήθηκαν αυξημένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια. Οι συμβουλές των αρμόδιων Η Ελληνική Αστυνομία υπενθυμίζει ότι η
σωστή οδική συμπεριφορά των χρηστών του οδικού δικτύου και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις τόσο για την ασφαλή μετακίνηση όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.
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ΛΑΟΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Μήπως όμως θα ήταν φρόνιμο, να προσέξουμε τα λόγια του Μίκη και να παραδειγματιστούμε; Τί είπε
εν ολίγοις: “Αγαπητοί μου πατριώτες και πατριώτισσες, σε μια δύσκολη για την πατρίδα μας ώρα, όπου μαύρα σύννεφα
φαίνεται να συσσωρεύονται γύρω μας απειλητικά, εμείς καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ενωμένοι όσο ποτέ αυτά τα
νέα αλλά και απροσδόκητα για μας προβλήματα. Τα Σκόπια με όχημα το όνομα «Μακεδονία» και παραμορφώνοντας
τα ιστορικά γεγονότα σε βαθμό γελοιότητας, επιδιώκουν στην πραγματικότητα την επέκταση των συνόρων τους εις
βάρος των δικών μας για τη δημιουργία της λεγόμενης «Μακεδονίας του Αιγαίου». Με μια κολοσσιαία πραγματικά
προπαγάνδα, κατόρθωσαν να παρασύρουν σ' αυτή την ιστορική γελοιότητα μεγάλο αριθμό κρατών επωφελούμενοι
συγχρόνως και από τη στάση των Ελλήνων -κατά καιρούς υπευθύνων, που δεν έκαναν καμία προσπάθεια να ανασκευάσουν στα μάτια των ξένων αυτή την χονδροειδή παραποίηση της Ιστορίας. Πρέπει επομένως κι εμείς να αναγνωρίσουμε ότι είναι και δική μας ευθύνη το γεγονός ότι επιτρέψαμε να ανατρέφονται τόσες γενιές Σκοπιανών με τις
ιδέες που ανέφερα, ώστε σήμερα να εμφανίζεται ως μάταιο ή ακόμα και ... άδικο να ζητάμε απ' αυτούς να αλλάξουν
το όνομά «τους» που έχει γίνει ένα με τον εαυτό τους και να έχουμε φτάσει στο θλιβερό σημείο που μας θίγει ως Λαό,
να είμαστε σήμερα αναγκασμένοι να απολογούμεθα για τον πατριωτισμό μας! Η μόνη λύση κατά την άποψή μου είναι
να αφήσουμε τους Σκοπιανούς να πιστεύουν στον εθνικό τους μύθο και παράλληλα εμείς να παραμένουμε πάντα
πιστοί και ανένδοτοι στην Ελληνικότητα της Μακεδονίας. Και να μην συμφωνήσουμε ποτέ ότι υπάρχει μια άλλη νόθα
Μακεδονία, γιατί αν το κάνουμε, είναι σαν να θέλουμε να βγάλουμε εμείς τα μάτια μας με τα ίδια μας τα χέρια. Εάν
υποχωρήσουμε, στην ουσία ανοίγουμε τις πόρτες διάπλατες για να περάσει και να επιβληθεί δια παντός ένα τραγικό
ιστορικό ψέμα με απρόβλεπτες συνέπειες για την πατρίδα μας. Βεβαίως είμαστε πάντα ένας φιλειρηνικός Λαός που
επιθυμεί την ειρηνική και φιλική συνύπαρξή του με τους γειτονικούς του λαούς. Παράλληλα θα πρέπει όμως να γνωρίζουμε ότι από την άλλη μεριά υπάρχει ένα βαθύ κράτος που συνωμοτεί με άλλες διεθνείς δυνάμεις εναντίον της ακεραιότητας της χώρας μας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Πατριώτες και πατριώτισσες, σε όλη μου τη ζωή αγωνίστηκα για
την ενότητα του ελληνικού Λαού. Πιστεύω απόλυτα ότι κι αυτό το μεγάλο πρόβλημα θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε
ενωμένοι σαν μια γροθιά. Και πιστεύω απόλυτα ότι είμαστε ενωμένοι. Γιατί ανεξάρτητα από τις όποιες διαφωνίες μας,
είμαστε όλοι πατριώτες. Όταν υπερασπίζεται κανείς τα δίκαια της πατρίδας του και του Λαού του, αυτό δεν είναι εθνικισμός, είναι πατριωτισμός! Και η Ελλάδα σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, έχει ανάγκη από πατριώτες!
Οι Έλληνες σήμερα ενωμένοι δίνουν όλοι μαζί την απάντηση από την πλατεία Συντάγματος:

Συν. από σελ. 1...

Η Μακεδονία είναι μία και ήταν, είναι και θα είναι πάντα Ελληνική”.
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ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ
ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 70%
Η αντίστροφη μέτρηση για το πολυαναμενόμενο «Εξοικονομώ Κατ’Οίκον ΙΙ» έχει ξεκινήσει καθώς αυτό που απομένει για την
ενεργοποίησή του είναι η διασύνδεση των συνεταιριστικών τραπεζών με την ηλεκτρονική του πλατφόρμα. Το πρόγραμμα, με προϋπολογισμό της τάξεως

των 350 εκατ. ευρώ, επιδοτεί σε ποσοστό έως και
70% παρεμβάσεις που αφορούν στην ενεργειακή
αναβάθμιση κατοικιών, όπως αντικατάσταση κουφωμάτων, τοποθέτηση θερμομόνωσης σε κέλυφος κτιρίου, αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης
και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), κ.λπ.
Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους
ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΖΩΩΝ
Κλιμακωτά πρόστιμα για τις περιπτώσεις κακοποίησης ζώων ώστε να βεβαιώνονται οι
παραβάσεις, αλλά και ειδικό τέλος για την αγορά κατοικίδιου ζώου, θα προβλέπει το νέο σχέδιο νόμου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τα ζώα συντροφιάς, σύμφωνα και με τις
προτάσεις που έχουν ήδη κατατεθεί από τους φορείς στο διάλογο. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ειδικό «Ταμείο Ζωοφιλίας», στο οποίο θα πηγαίνουν και τα έσοδα από τα πρόστιμα.
Οι πόροι του ταμείου θα χρησιμοποιούνται για να συντηρούν οι Δήμοι τις δομές φιλοξενίας
και περίθαλψης για τα αδέσποτα ζώα. Το ειδικό τέλος θα επιβάλλεται σε κάθε αγοραστή ζώου,
ενώ από την πληρωμή του εξετάζεται να εξαιρούνται όσοι υιοθετούν ζώο από δομές αδέσποτων, όσοι χρειάζονται τα ζώα
για λόγους υγείας (σκύλοι-οδηγοί τυφλών), όσοι αγοράζουν στειρωμένο ζώο και όσοι έχουν χαμηλά εισοδήματα. Επιπλέον
εξετάζεται και η επιβολή ενός μικρού τέλους σε κάθε προϊόν που θα πωλείται από κτηνιατρικά καταστήματα.

ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΑΧΝΙΔΙΑ: ΤΟ 99% ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ
Όπως και πολλά αθλητικά είδη ή υλικά το 99% των παιχνιδιών δεν είναι από ανακυκλώσιμα υλικά. Πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι η ποσότητα επαναχρησιμοποιούμενων
ή επαναχρησιμοποιημένων καταναλωτικών αγαθών αυξήθηκε κατά 30% από το 2014.
Πολλές εταιρείες που ρίχνουν τα προϊόντα τους στην αγορά δεν αναλογίζονται καν τι
γίνεται όταν τα παιγνίδια παλιώσουν η χαλάσουν και δεν υπάρχει καμία υποχρέωση
ούτε κυρώσεις για την εταιρία που διαθέτει στην αγορά ένα προϊόν ή ένα υλικό που
δεν ανακυκλώνεται. Οι ενώσεις που εργάζονται στον τομέα του περιβάλλοντος ελπίζουν να αλλάξουν τους κανονισμούς. Και φυσικά το ερώτημα που πρέπει να τεθεί προς όλες αυτές τις εταιρείες είναι
ένα: Τι σχεδιάσατε για το τέλος της ζωής του προϊόντος που διαθέτετε στην αγορά; Σαφώς, πρέπει να ενεργήσουμε
με οικολογικό σχεδιασμό: Δηλαδή να σκεφτούμε τις πρώτες ύλες και την ασφάλειά τους, μια μέθοδο παραγωγής που
μειώνει τον αριθμό των ρύπων και το οικολογικό αποτύπωμα, καθώς και ολόκληρο τον κύκλο ζωής των παιχνιδιών.

ΈΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΥΨΟΥΣ 5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΕ 10 ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Τη χρηματοδότηση της ωρίμανσης των έργων ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων σε 10 περιοχές της χώρας, με συνολικό προϋπολογισμό 5 εκατ. ευρώ ανακοίνωσαν ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης και
ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος. Στο
νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, εντάσσονται οι μελέτες των Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων
και αντίστοιχων Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων των ευρύτερων περιοχών:
Χαλκίδας, Λαμίας, Λάρισας, Λιβαδειάς, Βόρειου Έβρου, Φωκίδας, Κέρκυρας, Λέσβου,
Σαμοθράκης, Πάρου. Οι πράξεις ένταξης περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες μελέτες
καθώς και τη σύνταξη των φακέλων χρηματοδότησης των αντίστοιχων έργων.

ΜΟΛΙΣ 3 ΣΤΑ 100 ΣΠΙΤΙΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

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. 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».
ΣΕΛΙΔΑ 15

Ο.Ε.Κ: ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΑΝΕΙΩΝ,
ΚΟΥΡΕΜΑ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ
Συν. από σελ.1... • Διαγραφή του υπολοίπου της οφειλής για όσους δανειολήπτες έχουν συνολικό χρέος
μικρότερο των 6.000€. • Διαγραφή του
υπολοίπου της οφειλής για όσους δανειολήπτες έχουν καταβάλει ποσό ίσο
ή μεγαλύτερο από το 60% του Τελικού
Ποσού Δανείου. • Διαγραφή των τόκων
κεφαλαίου και τόκων υπερημερίας για
όλους τους δανειολήπτες. • Αφαίρεση από το αρχικό ποσό
δανείου των τόκων κεφαλαίου και τόκων υπερημερίας
που έχουν καταβληθεί από τους δανειολήπτες. • Διαγραφή των κεφαλαιοποιημένων τόκων. • Έκπτωση 15%
στο ποσό χορήγησης όλων των δανειοληπτών. • Επιπρόσθετη έκπτωση 10% στο ποσό που προκύπτει από την

NOVARTIS

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Μία μεγάλη ασθένεια...
Συν. από σελ 1... Το

παραπάνω μείωση για τις ευάλωτες ομάδες (πχ. τρίτεκνοι, συνταξιούχοι, περιπτώσεις χηρείας, μονογονεϊκές οικογένειες, ΑμΕΑ, σεισμόπληκτοι, πυρόπληκτοι). •
Επιπρόσθετη έκπτωση 20% στο ποσό που προκύπτει
από τη μείωση του 15% για τους
πολύτεκνους. • Επιμήκυνση του
χρόνου αποπληρωμής κατά
δέκα έτη. • Ειδικά μέτρα για τους
άνεργους και τους έχοντες αδυναμία πληρωμής. • Μέτρα γρήγορης αποπληρωμής. Όπως
επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, περισσότεροι από 80.000 εργαζόμενοι, άνεργοι,
συνταξιούχοι, ΑμΕΑ, τρίτεκνοι και πολύτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες και χήροι με προστατευόμενα μέλη, ωφελούνται συνολικά αλλά και με ειδικές ρυθμίσεις, οι οποίες
έχουν λάβει υπόψη τις ιδιαίτερες δυσκολίες των πιο ευάλωτων κοινωνικά και οικονομικά ομάδων.

παράξενο είναι ότι μετά τη Μακεδονία
ήταν τόσο απότομο το σκάνδαλο της Novartis, που θα
πρέπει να αναρωτηθούμε, τι να συμβαίνει άραγε πίσω
από το παρασκήνιο; Φτωχέ λαέ στην πλάτη σου τα’ χουν
φορτώσει όλα, αυτοί που σου αδειάσανε μέχρι και κατσαρόλα... Μεγάλη τα μεγέθη των χρημάτων, της δωροδοκίας
και πολλοί αποδέκτες προς κάθε κατεύθυνση: πολιτικοί,
επιστήμονες, δημοσιογράφοι και άλλα αρπακτικά που καραδοκούν στη γωνία και περιμένουν ευκαιρίες για να αρπάξουν ότι και όπως μπορούν. Αναρωτήθηκε άραγε
κανείς για τους ανθρώπους που κατανάλωσαν και συνεχίζουν να καταναλώνουν όλα αυτά τα μεγάλα ποσά σε
φάρμακα, αν ήταν απαραίτητα για την υγεία τους ή όχι;
Άτομα μεγαλύτερα των 35 ετών, κουβαλάνε μια τσάντα
φάρμακα τα οποία σε πολύ μικρό διάστημα γίνονται εξάρτηση γι’ αυτούς που τα χρησιμοποιούν. Η Novartis που
δωροδοκούσε τους γιατρούς για να συνταγογραφούν τα
δικά της φάρμακα, μετά τηλεφωνούσε στο πελατολόγιο
του γιατρού για να διαπιστώσει αν ο ασθενής πήρε το
φάρμακό του ή όχι. Το ενδιαφέρον τους με συγκινεί απεριόριστα. Επειδή όμως είμαι 95% ανάπηρος από ιατρικό
λάθος όταν ήμουν παιδί, θέλω να χτυπήσω το καμπανάκι
του κινδύνου για τη μεγάλη ασθένεια του 21ου αιώνα που
τη λένε ιατρική επιστήμη. Ο κίνδυνος είναι ορατός και μεγάλος, ιδιαίτερα όταν συνεργάζεται με τέτοιες εταιρείες,
που μοναδικό σκοπό έχουν να μεταδώσουν την ασθένεια
της τσέπης δίνοντας σε όλους από μια τσάντα φάρμακα
για ολόκληρη τη ζωή τους. Γ. Ρεθυμιωτάκης

ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΙΔΡΥΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Τη συμφωνία υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, κος Ιωάννης Μπασκόζος
και η Διευθύντρια του Περιφερειακού Γραφείου
του Π.Ο.Υ. για την Ευρώπη, Δρ Zsuzsanna
Jakab. Με τη συμφωνία αυτή, η συνεργασία
του Υπουργείου Υγείας της Ελλάδας και του
Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
Ευρώπης αναβαθμίζεται σημαντικά.

ΠΑΡΑΝΟΜΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
ΕΝΤΟΠΙΣΕ Η ΔΙΩΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
Συν. από σελ. 1... αποτελεσματικότητας

τα οποία διακινούνταν
μέσω 16 ιστοσελίδων στο διαδίκτυο. Η έρευνα, ξεκίνησε
πριν από λίγους μήνες και κατά την διάρκεια των επιχειρήσεων συνελήφθησαν σε παγκόσμιο επίπεδο 400 άτομα,
ενώ κατασχέθηκαν συνολικά - μεταξύ άλλων - περισσότερα από 25 εκατομμύρια παράνομα σκευάσματα, εκτιμώμενης αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων Η.Π.Α.

ΚΕΕΛΠΝΟ: ΣΥΝΟΛΙΚΑ 1.185 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
ΙΛΑΡΑΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Αυξάνονται τα κρούσματα ιλαράς στην
Ελλάδα, όπως προκύπτει από την εβδομαδιαία έκθεση του Κέντρου Ελέγχου και
Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ). Στη
μεγάλη πλειονότητα πρόκειται για άτομα
Ελληνικής υπηκοότητας (κυρίως μικρά
παιδιά από κοινότητες Ρομά και άτομα
από το γενικό πληθυσμό κυρίως στην ηλικιακή ομάδα 25-44
ετών) που δεν έχουν ανοσία στην ιλαρά, μεταξύ των οποίων
και επαγγελματίες υγείας που ήταν ανεμβολίαστοι ή ατελώς
εμβολιασμένοι. Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, παιδιά, έφηβοι και ενήλικες που έχουν γεννηθεί μετά
το 1970 και δεν έχουν ιστορικό νόσου πρέπει να είναι εμβολιασμένοι με τουλάχιστον δύο δόσεις εμβολίου για την ιλαρά.
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