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ΑπΑλλΑΣΣοντΑι Απο τΗν
κΑτΑΒολΗ πΑρΑΒολοΥ τΑ
Α.με.Α γιΑ τΑ κε.π.Α

ΑριθμοΣ ΦΥλλοΥ 170

μΑρτιοΥ 2018

τιμΗ 0,01 EURO

πΑνΩ Απο 1 εκΑτομμΥριο ΈλλΗνεΣ ΖοΥν με δοΣειΣ!

με βάση τα στοιχεία των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας, οι πολίτες
αδυνατούν να ανταποκριθούν στις βασικές και τρέχουσες υποχρεώσεις τους
τροπολογίες που παρατείνουν το με αποτέλεσμα να καταφεύγουν στη λύση των δόσεων που έχουν θεσπιστεί
πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» από τα δύο ανωτέρω υπουργεία μέχρι να δουν τι θα γίνει τελικά… Συν. σελ. 12
και απαλλάσσουν από την καταβολή
του παραβόλου των 46 ευρώ… Συν. σελ. 4

ΞεπερΑΣΑν τΑ 7,1 εκΑτομμΥριΑ
οι θΑνΑτοι διεθνΩΣ το 2016 λογΩ κΑπνιΣμΑτοΣ
5,1 εκΑτ. άνδρεΣ κΑι 2 εκΑτ. γΥνΑικεΣ

ΞεκινΑει το πιλοτικο
προγρΑμμΑ γιΑ τΑ
επιδομΑτΑ τΩν ΑμεΑ

Από την άλλη, τα συνδυασμένα ετήσια
κέρδη των μεγαλύτερων καπνοβιομηχανιών
του κόσμου υπερέβησαν τα 62,27 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό σημαίνει ότι στον
θάνατο κάθε καπνιστή αντιστοιχούν κέρδη
περίπου 9.730 δολαρίων, σύμφωνα με τον
νέο -έκτο κατά σειρά- παγκόσμιο...Συν. σελ. 13

το ΥποΥργειο ΥγειΑΣ

Σε εφαρμογή μπαίνει το πιλοτικό πρόγραμμα απονομής προνοιακών επιδομά- δΗμιοΥργει εθνικο δικτΥο
των σε άτομα με αναπηρία από την
ΣπΑνιΩν πΑθΗΣεΩν
Αττική, μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας Στη δημιουργία εθνικού δικτύου Σπανίων Πααξιολόγησης της αναπηρίας και απονο- θήσεων με βάση τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές
μής της προνοιακής παροχής…Συν. σελ. 5 και στη σύνδεση του με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο, για
να συμμετέχει ισότιμα στις επιστημονικές εξελίξεις, προχωρά το υπουργείο Υγείας… Συν. σελ. 16
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ΈρΧοντΑι οι νεεΣ τΑΥτοτΗτεΣ
με 8 ΩΣ 10 εΥρΩ – τι ΑλλΑΖει

οι πολίτες θα πληρώσουν, όπως πάντα, το
κόστος για την αλλαγή. Οι νέες ταυτότητες έρχονται μέσα στους επόμενους μήνες…Συν. σελ. 4
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Συνέχεια από το προηγούμενο
πόσο αλλιώτικα ήταν όλα κάποτε; Πόσα παραδείγματα έχω; Κι αντί να διορθώνω
ότι χάλασα στη ζωή μου, συνεχίζω κι επαναλαμβάνω τα ίδια λάθη. Ήμουν πάντα
καλός στους φίλους μου και κακός για τον εαυτό μου και έτσι έμαθα ότι η αχαριστία
είναι κάτι που μου άνοιγε τα μάτια να γνωρίσω τον κόσμο καλύτερα, αφού τη συναντούσα συνέχεια. Αυτό που ένοιωθα κάθε φορά με έκανε δυνατό αλλά και πιο έξυπνο
γιατί έβλεπα ότι όλοι κάτι ήθελαν από ‘μένα, όπως και από όλους τους ανθρώπους ο
κάθε άνθρωπος και τις περισσότερες φορές πληρώνουν με αχαριστία. Δεν πειράζει
όμως, ας έχω εγώ ότι χρειάζομαι και δόξα το Θεό που μου τα δίνει, για να μπορώ να
είμαι και να νοιώθω άνθρωπος, ας με πληρώνει με αχαριστία όσοι κερδίζουν κάτι από
‘μένα. Θα εξομολογηθώ κάτι που πρέπει να μάθουν αυτοί που δεν προσπάθησαν να
γίνουν χρήσιμοι άνθρωποι και ζουν εις βάρος των άλλων, γιατί δεν έχουν γνωρίσει
ακόμα ότι είναι απαιραίτητο να γνωρίσουν την αχαριστία γιατί τότε πάει να πει ότι έγιναν χρήσιμοι έστω και μια φορά στη ζωή τους…
Συνέχεια στο επόμενο...

“ΎμνοΣ ΣτΗν ΑνθρΩπινΗ δΥνΑμΗ”
Η εκδΗλΩΣΗ τΗΣ κοινΩνικΗΣ
προνοιΑΣ τοΥ δΗμοΥ ΦΥλΗΣ
μία εκδήλωση – ύμνος στην ανθρώπινη
δύναμη, με σημαντικούς ομιλητές που
συγκίνησαν και καθήλωσαν το κοινό με
τον άμεσο και ζεστό τους λόγο, διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία το βράδυ της
Δευτέρας 5 Μαρτίου η Κοινωνική Πρόνοια
του Δήμου Φυλής, με κεντρικό σύνθημα
«Γιορτάζουμε την ανθρώπινη δύναμη».
«Έχω διδαχθεί από τη ζωή ότι ο άνθρωπος το πρώτο που χρειάζεται
είναι η δύναμη ψυχής», υπογράμμισε ο Δήμαρχος Φυλής Χρήστος
Παππούς, στο σύντομο χαιρετισμό του. «Ένα τέτοιο φωτεινό παράδειγμα αποτελεί ο Ολυμπιονίκης της Ολυμπιάδας Κωφών, συντοπίτης μας, Αλέξανδρος Παπαδάτος, που είναι σήμερα μαζί μας και στη
δύναμη ψυχής του οποίου “υποκλίνομαι”», τόνισε ο Δήμαρχος καταχειροκροτούμενος από το πλήθος κόσμου που κατέκλυσε την αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» του Δημαρχείου Φυλής στα Άνω Λιόσια.

τιμΗΣΑν τον μικΗ θεοδΩρΑκΗ Στο
δΗμοτικο θεΑτρο πειρΑιΑ
μια τιμητική βραδιά για τον μίκη
θεοδωράκη, διοργάνωσε ο Δήμος
Πειραιά στο Δημοτικό Θέατρο. O
Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη παρουσίασαν μουσικά το
βιβλίο του Μίμη Ανδρουλάκη «Σαλός
Θεού. Ο μυστικός Μίκης», ερμηνεύοντας δεκάδες τραγούδια που
αγαπήθηκαν κι άφησαν εποχή. Αποσπάσματα από το βιβλίο διάβασαν οι ηθοποιοί: Λένα Παπαληγούρα
και Νικόλας Ανδρουλάκης. Την επιμέλεια της εκδήλωσης είχε ο σκηνοθέτης, καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά
Νίκος Διαμαντής. Ο Δήμαρχος Πειραιά, κ. Γιάννης Μόραλης, χαιρετίζοντας την εκδήλωση, επεσήμανε ότι είναι μία ιδιαίτερα σημαντική
μέρα για τον Πειραιά και το Δημοτικό Θέατρο, γιατί ο Μίκης της Ελλάδας και ο Μίκης του κόσμου, όπως είπε, είναι και ο Μίκης του Πειραιά.
ΣελιδΑ 2

ΈρΧοντΑι οι νεεΣ τΑΥτοτΗτεΣ
με 8 ΩΣ 10 εΥρΩ – τι ΑλλΑΖει
οι νέες ταυτότητες δεν θα
έχουν καμία σχέση με τις σημερινές. Η μορφή
τους και τα στοιχεία τους θα βασίζονται σε εντελώς νέες προδιαγραφές. Το κείμενο της προκήρυξης θα είναι έτοιμο τις επόμενες ημέρες,
όταν και οι αρμόδιοι θα διαπραγματευθούν και
θα κατατεθούν προσφορές από επτά με οκτώ
μεγάλες εταιρείες παγκοσμίως. Υπολογίζεται
ότι ως τον Δεκέμβριο του 2018 η αντικατάσταση των παλαιών ταυτοτήτων θα έχει αρχίσει. Το κόστος για το κράτος υπολογίζεται στα
80.000.000 ευρώ. Έτσι εκτιμάται ότι το κόστος
για τους πολίτες θα είναι από 8 ως 10 ευρώ. Οι
ταυτότητες θα είναι πλαστικές και θα περιέχουν
ένα μικρο-τσιπ. Σε αυτό θα είναι αποθηκευμένα
βιομετρικά χαρακτηριστικά του κάθε ατόμου.
Δεν θα υπάρχει το δακτυλικό αποτύπωμα,
αλλά θα παραμείνει στην εμφάνιση η φωτογραφία και το ονοματεπώνυμο του κατόχου.

Συν. από σελ. 1…

ΑπΑλλΑΣΣοντΑι Απο τΗν κΑτΑΒολΗ
πΑρΑΒολοΥ τΑ ΑμεΑ γιΑ τΑ κεπΑ
για εξέταση από
Υγειονομικές επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕΠΑ), εντάχθηκαν στο σχέδιο
νόμου που βρίσκεται στη Βουλή και
αφορά τη δημιουργία του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)
στη θέση του ΟΓΑ. Ειδικότερα, οι τροπολογίες που κατατέθηκαν από
το υπουργείο Εργασίας περιλαμβάνουν τα εξής: Παρατείνεται το πρόγραμμα «Στέγαση κι Επανένταξη» από 31/03/2018 μέχρι 28/02/2019,
για περίπου 1.000 ωφελούμενους. Αναλυτικά: – Χορηγείται, η ειδική
αποζημίωση ποσού επτά (7) ευρώ, – Απαλλάσσονται, από την υποχρέωση καταβολής του προβλεπόμενου παραβόλου κατά την εξέτασή
τους από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α., τα άτομα με αναπηρία
που υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση και – Παρατείνεται εκ νέου
μέχρι 28.2.2019 (λήγει 31.03.2018) η διάρκεια του προγράμματος
«Στέγαση και Επανένταξη», όπως αναφέρεται παραπάνω.
Συν. από σελ. 1…

2.018 εΧοΥν πλειΣτΗριΑΣμοι εΧοΥν
προγρΑμμΑτιΣτει μεΧρι τον οκτΩΒριο
Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου έχουν «ανέβει» μέχρι
τώρα 2.018 πλειστηριασμοί οι οποίοι έχουν προγραμματιστεί να διεξαχθούν έως τις αρχές του ερχόμενου Οκτωβρίου (10.10.2018). Οι
ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί αφορούν πολυώροφα κτίρια, κατοικίες,
γραφεία, αποθήκες, οικόπεδα, εργοστάσια, κ.λπ., ενώ οι τιμές εκκίνησης των πλειστηριαζόμενων ακινήτων κυμαίνονται κατά περίπτωση.

ΈρΧετΑι ρΥθμιΣΗ γιΑ ελεΥθεροΥΣ
Έ ρΧετΑ ι ν εΑ ΑΥΞΗ Σ Η Σ οκ
επΑγγελμΑτιεΣ γιΑ ΧρεΗ Σε δΗμοΣιο Σ το π ετρελΑ ιο κ ιν Η Σ Η Σ
κΑι ΑΣΦΑλιΣτικΑ τΑμειΑ
ενόψει του κλεισίμαΑνάσα στους ελεύθερους επαγγελματίες με χρέη άνω των
50.000 ευρώ προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται να δώσει η νέα ρύθμιση για την ένταξη στον εξωδικαστικό συμβιβασμό. Η νομοθετική πρωτοβουλία της
κυβέρνησης για τη ρύθμιση των οφειλών ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων έχει προϋποθέσεις και κριτήρια υπαγωγής που είναι τα πιο ελαστικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
καθώς ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων αφορά σε όλες τις βιώσιμες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, που αδυνατούν αποδεδειγμένα να
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Σχετικά με τον ισχυρισμό ότι η υπαγωγή στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό είναι
αδύνατη, υπογραμμίζουμε ότι κατά το πρώτο εξάμηνο λειτουργίας της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας έχει πιστοποιηθεί ότι 2.702 νομικά πρόσωπα πληρούν τα κριτήρια
επιλεξιμότητας. Επιπλέον, σε λιγότερες από 10 ημέρες διεύρυνσης της δυνατότητας ρύθμισης οφειλών και στους ελεύθερους επαγγελματίες, 1.678 έχει πιστοποιηθεί ότι πληρούν τα
κριτήρια υπαγωγής. Παράλληλα άνω των 20 χιλιάδων επιχειρήσεων έχουν ξεκινήσει την υποβολή της αίτησης τους.

τος της τρίτης αξιολόγησης, η Κυβέρνηση
επανέφερε στο τραπέζι
το σχέδιο ισοσκελισμού
της τιμής της βενζίνης
με το πετρέλαιο κίνησης. Η αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου κίνησης
(από τα 410 το χιλιόλιτρο στα 700 €) θα αυξήσει την
τελική τιμή κατά σχεδόν 0,20€ το λίτρο, και τη διαφορά
από το πετρέλαιο θέρμανσης κατά 0,50€ το λίτρο, κάτι
που θα εντείνει την επιβλαβή για το περιβάλλον και
την υγεία- χρήση του θέρμανσης σε πετρελαιοκινητήρες. Μπορεί να προκύψει κι ένα θετικό και αυτό είναι
ο ισοσκελισμός της τιμής να γίνει και με μία μικρή μείωση του φόρου κατανάλωσης στη τιμή της βενζίνης,
ώστε στα πρατήρια να έρθει η τιμή και στα δύο καύσιμα, γύρω στα 1,40 με 1,45€ το λίτρο. Είδωμεν..

ΣελιδΑ 4

ΞεκινΑει το πιλοτικο προγρΑμμΑ γιΑ τΑ επιδομΑτΑ τΩν ΑμεΑ
τα άτομα με αναπηρία θα λαμβάνουν πλέον από μια, ενιαία αρχή
τα επιδόματά τους σε σταθερή ημερομηνία που θα είναι γνωστή σε όλους και με
απόλυτη διαφάνεια, με ηλεκτρονικές αιτήσεις, ραντεβού μέσω υπολογιστή, διασταυρώσεις και αδιάβλητες διαδικασίες. Στο νέο πλαίσιο προηγείται η διοικητική
διαδικασία και ο αιτών εξετάζεται από τα ΚΕΠΑ, εφόσον πληροί όλες τις λοιπές
προϋποθέσεις. Αυτή η μέριμνα σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική πλατφόρμα και
τις ψηφιακές διασταυρώσεις απλοποιεί σημαντικά την διαδικασία για τον ανάπηρο.
Στο πιλοτικό πρόγραμμα εντάσσονται τα άτομα με αναπηρία από την Περιφέρεια
Αττικής που υποβάλλουν για πρώτη φορά αίτηση επιδόματος. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω των Κέντρων
Κοινότητας των Δήμων ή των κεντρικών υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ ή από προσωπικό υπολογιστή. Όσοι ενταχθούν στο
πιλοτικό απαλλάσσονται από το παράβολο των 46 ευρώ για εξέταση από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ. Η πιλοτική διαδικασία απονομής προνοιακών παροχών σε χρήμα για άτομα με αναπηρία περιλαμβάνει: 1) Ηλεκτρονική
υποβολή της αίτησης μέσω πλατφόρμας στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ 2) Δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου αναπηρίας
από τον θεράποντα γιατρό του ανάπηρου, συμπλήρωση εισηγητικού και παραπομπή του στα ΚΕΠΑ 3) αξιολόγηση
και εκτίμηση της αναπηρίας από τριμελή επιτροπή γιατρών του ΚΕΠΑ. 4)Συμπλήρωση ερωτηματολογίου από ιατρό
με εξειδίκευση ή εμπειρία σε εργασιακά θέματα, για τις καθημερινές δραστηριότητες του ατόμου. Το ερωτηματολόγιο
δεν επηρεάζει την κρίση και την απόφαση της υγειονομικής επιτροπής ως προς την χορήγηση του επιδόματος.
Συν. από σελ.1…

ΥπογρΑΦετΑι Η ΥποΥργικΗ ΑποΦΑΣΗ γιΑ
τΗ πολλΑπλΗ ΣκλΗρΥνΣΗ κΑτΑ πλΑκΑΣ
εντός μηνός αναμένεται να
υπογραφεί η κοινή υπουργική
απόφαση για την ένταξη των
προϊουσών μορφών της Πολλαπλής Σκλήρυνσης στον Πίνακα με τις Μη-Αναστρέψιμες
Παθήσεις, δίνοντας ανάσα σε
χιλιάδες πάσχοντες με βαριά
αναπηρία που δεν θα χρειαστεί
να περνούν τακτή αξιολόγηση
αναπηρίας. Η είδηση αυτή προέκυψε από τη συνάντηση αντιπροσωπείας της ΠΟΑμΣΚΠ (της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων με
Σκλήρυνση κατά Πλάκας) με τον Υφυπουργό Εργασίας και την Γ.Γ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων Α. Πετρόπουλο και την Γενική Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Σ. Βρακά. Η σχετική ΚΥΑ, για την ένταξη των
προϊουσών μορφών της ΠΣ στις Μη-Αναστρέψιμες Παθήσεις αναμένεται να δώσει ανάσα σε χιλιάδες πάσχοντες με βαριά αναπηρία που
δεν θα χρειαστεί να περνούν τακτή αξιολόγηση αναπηρίας.

τΑ ΑνΑπΗρικΑ επιδομΑτΑ
δεν κοΒοντΑι!!!
τη διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να κοπεί
κανένα προνοιακό επίδομα αναπηρίας
έδωσε ο διοικητής του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), Στυλιανός Πλιάκης, κατά τη
διάρκεια πολύωρης συζήτησης με αντιπροσωπεία της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα
Αναπήρων, η οποία πραγματοποίησε παράσταση διαμαρτυρίας στον Οργανισμό. Παράλληλα, ο κ. Πλιάκης τόνισε ότι σκοπός της
πιλοτικής διαδικασίας είναι τα άτομα με αναπηρία να λαμβάνουν πλέον από μία, ενιαία
αρχή τα επιδόματά τους σε σταθερή ημερομηνία, που θα είναι γνωστή σε όλους, με
απόλυτη διαφάνεια, με ηλεκτρονικές αιτήσεις και αδιάβλητες διαδικασίες.

ΑρπΑΖοΥν κΑι τΑ επιδομΑτΑ! τι πρεπει νΑ προΣεΞετε!
με τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την Εφορία έχουν ξεπεράσει τα 100 δις. ευρώ η Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων ετοιμάζεται να αυξήσει ακόμη περισσότερο τους ρυθμούς στην επιβολή κατασχέσεων τραπεζικών καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών του
Δημοσίου. Στο στόχαστρο μπαίνουν και τα επιδόματα. Σε καθημερινή βάση, τα ηλεκτρονικά
κατασχετήρια τα οποία εκδίδονται ξεπερνούν τα 5.000 . Στο τέλος της ημέρας σε περίπου 1.000
τραπεζικούς λογαριασμούς η Εφορία έχει καταφέρει να απλώσει χέρι με κατασχέσεις μισθών,
συντάξεων και καταθέσεων, με ακατάσχετο όριο φυσικών προσώπων (εφόσον ο λογαριασμός
είναι προστατευμένος) 1.250 ευρώ. Επιδόματα που δεν κατάσχονται. Ωστόσο η εφορία δεν δικαιούται να προχωρήσει
στην κατάσχεση προνοιακών και κοινωνικών επιδομάτων για χρέη προς το δημόσιο και αν έχει πραγματοποιήσει κάτι
τέτοιο θα πρέπει να επιστρέψει τα χρήματα Μάλιστα στις περιπτώσεις που σχετικά ποσά έχουν δεσμευτεί σε τραπεζικούς
λογαριασμούς των οφειλετών θα πρέπει, μετά από αίτηση του οφειλέτη, να αποδεσμευτούν. Αξίζει να σημειωθεί ότι και
τα ποσά του κοινωνικού μερίσματος που έλαβαν τα νοικοκυριά ή του πρόσθετου μερίσματος που θα λάβουν οι νησιώτες
αλλά και το ποσό των 1.000 ευρώ που μοιράζει στους τυχερούς φορολογούμενους η φορολοταρία είναι ακατάσχετα.
ΣελιδΑ 5

Στην αναβάθμιση των υποδομών του Παγκρητίου Σταδίου, για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προχώρησε
η Ανάπτυξη Αθλητισμού Ηρακλείου ΑΕ ΟΤΑ. Συγκεκριμένα, τοποθετήθηκε νέα ράμπα ΑμεΑ στην θύρα 20 του σταδίου.
Η ράμπα, προσφέρει πλέον σε αθλητές με αναπηρία ή άτομα με κινητικά προβλήματα τη δυνατότητα να εισέλθουν με
ασφάλεια στις αίθουσες επιτραπέζιας αντισφαίρισης (θύρα 20) και Σκοποβολής (θύρα 19). Η αναβάθμιση της πρόσβασης
των ΑμεΑ στο Παγκρήτιο αποτελεί βασική προτεραιότητα της Α.Α.Η. ΑΕ ΟΤΑ και για αυτό το λόγο θα ακολουθήσουν κι άλλες
παρεμβάσεις, ούτως – ώστε το στάδιο να γίνει πλήρως προσβάσιμο για όλους τους ανθρώπους με κινητικές δυσκολίες.
Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας: Δημιουργία θέσης στάθμευσης ΑμεΑ, εικαστική παρέμβαση στην Εστία Μουσών και
συνάντηση με τον δήμαρχο Νάουσας - Στα πλαίσια της εκστρατείας ecomobility, οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευτές
του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Νάουσας, συνοδευόμενοι από την υπεύθυνη του προγράμματος για τη πόλη της
Νάουσας Βέρα Αβραμίδου, συναντήθηκαν με τον δήμαρχο Νάουσας Νίκο Κουτσογιάννη για να συζητήσουν όλα τα θέματα
που σχετίζονται με την οικολογική και ανεμπόδιστη μετακίνηση των πεζών και των Ατόμων με Αναπηρία στη πόλη.
Η διεύθυνση δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, ενημερώνει τους πολίτες σχετικά
με κλήσεις και μηνύματα κινητής τηλεφωνίας (sms) από άγνωστους τηλεφωνικούς αριθμούς του εξωτερικού, που
στοχεύουν στην οικονομική τους εξαπάτηση. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με καταγγελίες που έχουν υποβληθεί στη
Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας έχουν λάβει αναπάντητες κλήσεις
προερχόμενες από Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Μαλδίβες, με κωδικούς κλήσης (00387) και (00960) αντίστοιχα.
με την εγκύκλιο Φ. 40021 / οικ. 11259 / 571/2018, σε συνέχεια της 287025/2018, γίνεται γνωστό ότι για την
ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας από τον Ε.Φ.Κ.Α. (efka.gov.gr) στους ασφαλισμένους και ανέργους,
καθώς και στα μέλη οικογενείας τους για την περίοδο από 1/3/2018 έως 28/2/2019, έχει ήδη συνταχθεί και προωθείται διάταξη νόμου που προβλέπει τη χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων και λοιπών κατηγοριών.
Στην επέκταση των ρυθμίσεων μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού και για τις επιχειρήσεις με χρέη και
κάτω των 20.000 ευρώ, συμφώνησαν σύμφωνα με πληροφορίες, οι θεσμοί κατά τη συζήτηση που είχαν με
τον ειδικό γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους κ. Φώτη Κουρμούση. Η επέκταση θα αφορά τα χρέη
που έχουν οι επιχειρήσεις προς το Δημόσιο, δηλαδή την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ ανοιχτό έμεινε
το θέμα εάν στα χρέη των κάτω των 20.000 ευρώ θα συμπεριληφθούν και οι οφειλές προς τις τράπεζες.
Σε 3.551 ανήλθαν τα νοικοκυριά στη βόρεια Αθήνα που ενισχύονται από την Περιφέρεια Αττικής, στο
πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Ρεύμα για Όλους». H επιδότηση των 150 ή 100 ευρώ, για το έτος 2017 καταβλήθηκε ήδη στους δικαιούχους και αποτυπώνεται στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Ωφελούμενοι είναι χαμηλόμισθοι, άνεργοι, ΑμεΑ, τρίτεκνοι και άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης.
μόλις μία στις δύο επιχειρήσεις είναι συνεπής στις μηνιαίες μισθολογικές της υποχρεώσεις, ενώ οι καθυστερήσεις
καταβολής μισθών που σημειώνονται μπορούν να φτάσουν και τους 12 μήνες σύμφωνα με το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ. Το Ινστιτούτο της ΓΣΕΕ υποστηρίζει ότι περισσότεροι από ένα εκατομμύριο εργαζόμενοι υπόκεινται σε πάνω από ένα μήνα
καθυστέρηση για την καταβολή του μισθού τους, που αποτελεί για τη μεγάλη πλειονότητα το βασικό ίσως και το μοναδικό
μέσο βιοπορισμού. Σύμφωνα με τις ίδιες εμπειρικές μελέτες και τις καταγγελίες που φτάνουν με τη μορφή ερωτημάτων στα
κέντρα ενημέρωσης των εργατοϋπαλληλικών κέντρων και ιδιαίτερα στη νομική υπηρεσία του ΕΚΑ, μόνο μία στις 2 επιχειρήσεις συνεχίζει να πληρώνει κανονικά κάθε μήνα τον μισθό στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία.
Έξι ελληνικά πανεπιστήμια «φιγουράρουν» μεταξύ των κορυφαίων παγκοσμίως, σύμφωνα με τη διεθνή
λίστα κατάταξης QS. Πρόκειται για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
το Πανεπιστήμιο Πάτρας και το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ειδικότερα, η συγκεκριμένη κατάταξη αποτελείται από
πέντε κατηγορίες επιστημών, στις οποίες κατατάσσονται τα πανεπιστήμια: Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Μηχανική
και Τεχνολογία, Βιοεπιστήμες και Ιατρική, Φυσικές Επιστήμες και Κοινωνικές Επιστήμες και Διοίκηση. Αναλυτικά,
ΕΚΠΑ και ΑΠΘ κατατάσσονται και στις πέντε κατηγορίες, μέσα στα 500 κορυφαία παγκοσμίως, σε δύο κατηγορίες κατατάσσονται το ΕΜΠ, το Πανεπιστήμιο Πάτρας και το Πανεπιστήμιο Κρήτης και σε μία το ΟΠΑ.
νέο τρόπο διακανονισμού των οφειλών των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον οργανισμό επεξεργάζεται
η ΔΕΗ. Ο νέος τρόπος διακανονισμού, που περιλαμβάνει τις προ-τάσεις της κοινοπραξίας των εταιρειών
με επικεφαλής την Qualco, αποσκοπεί στην αύξηση των εισπράξεων κατά 100 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα
τρέχοντα επίπεδα. Η ΔΕΗ στο διαγωνισμό που είχε προκηρύξει για την πρόσληψη των εξειδικευμένων εταιρειών
περιέγραφε μεταξύ άλλων πρακτικές όπως η διαμόρφωση διακανονισμών «α λα καρτ». Παράλληλα, η κυβέρνηση θα πρέπει να τρέξει σχέδιο δράσης για την αποπληρωμή των οφειλών του Δημοσίου προς τη ΔΕΗ.
Η ποσότητα του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα της Γης αυξήθηκε με ρυθμό ρεκόρ το 2016 σε επίπεδο
που δεν έχει προηγούμενο εδώ και εκατομμύρια χρόνια και μπορεί να επιφέρει άνοδο της στάθμης των θαλασσών
κατά 20 μέτρα και αύξηση των θερμοκρασιών κατά 3 βαθμούς Κελσίου, ανακοίνωσαν σήμερα τα Ηνωμένα Έθνη.
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το εργο τοΥ πΑνελλΗνιοΥ
ΣΥλλογοΥ πΑρΑπλΗγικΩν
ΣτΗριΖει Η περιΦερειΑ ΑττικΗΣ
Στο πλαίσιο αυτό η περιφερειάρχης Αττικής,
Ρένα Δούρου και ο Αντιπεριφερειάρχης Νότιου
Τομέα Αθηνών, Χρήστος Καπάταης, που συνοδεύονταν από τους Περιφερειακούς Συμβούλους
Ελισσάβετ Τασούλη και Μιλτιάδη Ευσταθιάδη,
παρέδωσαν δύο αναπηρικά αμαξίδια, είδη προσωπικής υγιεινής, παπλώματα και κουβέρτες
καθώς και είδη σίτισης (τρόφιμα μακράς διάρκειας), γάλατα κ.ά. στον Σύλλογο. Το Κέντρο διαχείρισης, αποθήκευσης και εφοδιασμού ειδών
πρώτης ανάγκης των σημείων διαμονής προσφύγων, με τη διευρυμένη πλέον δράση του, προχωρά συστηματικά στη στήριξη κοινωνικών
δομών με τη χορήγηση ειδών πρώτης ανάγκης.
Τα είδη που παραδόθηκαν σήμερα θα διατεθούν
για την εξυπηρέτηση του Κέντρου Φιλοξενίας που
διατηρεί ο Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών.

επιΣτολΗ διΑμΑρτΥριΑΣ Απο τοΥΣ
εκπΑιδεΥτικοΥΣ ΑμεΑ προΣ το Υπ. πΑιδειΑΣ
Από σελ. 1…«καλησπέρα

σας.
Απευθύνομαι σε εσάς ως εγκυρότατο εκπαιδευτικό δίκτυο
για ένα θέμα σημαντικό το
οποίο όμως δεν δημοσιοποιείται και αναρωτιέται κανείς
γιατί. Τα τελευταία χρόνια δίνεται μεγάλη βαρύτητα (και
σωστά) στην εκπαίδευση των
παιδιών ΑμεΑ, στην Ειδική
Αγωγή και στα Ειδικά σχολεία. Υπάρχουν όμως και οι εκπαιδευτικοί ΑμεΑ. Με το νόμο του 2014 για την Ειδική Αγωγή καταργήθηκε
ο πίνακας Α που έδινε προτεραιότητα 20% των ΑμεΑ εκπαιδευτικών επί των προσλήψεων. Και έτσι ενώ όλοι οι πολίτες ΑμεΑ
έχουν προτεραιότητα σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες αυτό δεν
ισχύει για το Υπουργείο Παιδείας…Οι εκπαιδευτικοί ΑμεΑ όμως
υπάρχουν, μόνο που είναι αποκλεισμένοι από την εκπαίδευση και
άρα είναι ΑΝΕΡΓΟΙ. Μήπως είναι λίγοι; Αντιθέτως, είναι πολλοί».

"τΑ εργΑΣτΗριΑ κΑτΑρτιΣΗΣ ΑμεΑ θελοΥν ΣτΗριΞΗ"
Στη συνεδρίαση της Υποεπιτροπής της Βουλής για τα θέματα των ΑμεΑ με θέμα
ημερήσιας διάταξης: «Διά Βίου Εκπαίδευση, φροντίδα, εργασία, μετά το Εργαστήριο
Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ)», τοποθετήθηκε η
βουλευτής Ιωαννίνων Μερόπη Τζούφη. Όπως ανέφερε, τα ΕΕΕΕΚ αποτελούν δημόσια σχολεία που απευθύνονται σε ΑμεΑ, η φοίτηση διαρκεί 5 έως 8 χρόνια, οι μαθητές διδάσκονται μαθήματα Γενικής Παιδείας, ενώ παράλληλα αποκτούν κοινωνικές
δεξιότητες, δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης και λαμβάνουν επαγγελματικάεφόδια.
Η βουλευτής Ιωαννίνων υπογράμμισε την ανάγκη συνεχούς υποστήριξης των παιδιών με αναπηρία και κατέθεσε τη σκέψη για επέκταση του χρονικού ορίου φοίτησης στα ΕΕΕΕΚ. Παράλληλα σημείωσε πως απαιτείται ενδυνάμωση των συγκεκριμένων δομών τόσο σε επίπεδο υλικοτεχνικών υποδομών, όσο
και προσωπικού. Επεσήμανε επίσης, πως παρά το μνημονιακό πλαίσιο, το Υπουργείο Παιδείας έχει καλύψει σημαντικό μέρος των ανεπαρκειών. Επίσης, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης και στην προσπάθεια που καταβάλλει η ΕΛΕΠΑΠ Ιωαννίνων ώστε να συγκροτήσει μια τέτοια δομή με
διευρυμένες δυνατότητες (ημερήσια νοσηλεία, βραχεία ξενοδοχειακή υποστήριξη, εκπαιδευτικές δραστηριότητες),
θέτοντας έτσι την ανάγκη δημιουργίας ενός περιφερειακού μοντέλου με συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

κΑτΑγγελοΥν εκπροΣΩπο ΑμεΑ γιΑ νΑΖιΣτικο ΧΑιρετιΣμο
καταγγελία για τον "έκπτωτο πρόεδρο των Παραολυμπιονικών", Σίμο Παλτσανιτίδη,
κάνει η Κίνηση Χειραφέτησης Αναπήρων "Μηδενική Ανοχή", αναφέροντας πως σήκωσε το
χέρι σε ναζιστικό χαιρετισμό κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου για το όνομα της Πρώην
Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Αναφέρουν μεταξύ άλλων σε ανάρτηση στο
Facebook: «Ο έκπτωτος πρόεδρος των Ελλήνων Παραολυμπιονικών Σίμος Παλτσανιτίδης,
που τα τελευταία χρόνια αρνείται να παραδώσει την προεδρία και να προκηρύξει εκλογές
για την ανάδειξη νόμιμων εκλεγμένων εκπροσώπων, εμφανίστηκε σήμερα στο συλλαλητήριο
της Αθήνας για την Μακεδονία ΔΙΧΩΣ να εκπροσωπεί απολύτως κανέναν παρά μόνο τον
εαυτό του. Ο μισαλλόδοξος εθνικιστής που προκαλεί εδώ και χρόνια δημόσια με τις ρατσιστικές δηλώσεις του για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες ντροπιάζει το Παραολυμπιακό
κίνημα και τους ανθρώπους του. Οι Παραολυμπιακοί αθλητές/τριες οφείλουν να αποτελούν
τους ουσιαστικούς πρεσβευτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ο Παλτσανιτίδης βρίσκεται στο ιδεολογικό αντίθετο.
Καλούμε την Ελληνική Παραολυμπιακη Επιτροπή, αλλά και τους/τις Ελληνίδες/ες Παραολυμπιονίκες να πάρουν θέση
επίσημα και ανοικτά. Το ακτιβιστικό αναπηρικό κίνημα έχει έμπρακτα τοποθετηθεί απέναντι στον ρατσισμό και την μισαλλοδοξία και έφτασε η ώρα να το πράξετε και εσείς. Κίνηση Χειραφέτησης Αναπήρων : ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ».
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κοΥτΣοΣ ΈλΒιΣ, ΧορεΥει με τΗν ΨΥΧΗ
μίμοι του Έλβις υπάρχουν πολλοί, ειδικά στις ΗΠΑ. Κουτσός
μίμος του Έλβις, ωστόσο, υπάρχει μόνο ένας. Ο λόγος για τον
26χρονο Ντάνι Φρέζιερ από την Αλαμπάμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Γνωστός με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο «ο πιο μικρός
σε μέγεθος Έλβις του κόσμου», ο 26χρονος δίνει παραστάσεις
ως «Βασιλιάς» τα τελευταία επτά χρόνια. Από τη μέση και
πάνω, ο Ντάνι θυμίζει σε πολλά το ίνδαλμά του: στην φωνή,
στα αστραφτερά ρούχα, ακόμη και στις φαβορίτες. Από τη μέση
και κάτω, ωστόσο, ο Ντάνι
διαφέρει καθότι δεν έχει
πόδια. Γεννημένος με σοβαρά ανατομικά προβλήματα (αποτέλεσμα του
επονομαζόμενου Εμβρυϊκού Αλκοολικού Συνδρόμου, μιας βλάβης η οποία
προκαλείται από την κατανάλωση αλκοόλ κατά τη
διάρκεια της κύησης), ο
26χρονος έχασε τα (ούτως
ή άλλως «νεκρά») πόδια του σε ηλικία μόλις τριών ετών, όταν οι
ιατροί επέλεξαν να του τα ακρωτηριάσουν. Ωστόσο, αυτός δεν
πτοήθηκε. Αντιθέτως μάλιστα, στην πορεία έμαθε να ζει και να
κινείται με τα χέρια. «Δεν μου λείπει τίποτα, δεν αφήνω τίποτα
να με σταματήσει, αντιμετωπίζω τα πράγματα με θετική διάθεση», δηλώνει χαρακτηριστικά «ο πιο μικρός σε μέγεθος Έλβις
του κόσμου» ο οποίος μάλιστα προ ημερών οδήγησε δέκα
ώρες, έως την Ιντιάνα, προκειμένου να συμμετάσχει σε φιλανθρωπική εκδήλωση για την Τανζανία. πΗγΗ: IDIADROMI.GR

τι εινΑι το ΣΥνδρομο
άγγελμΑν (‘Η ΈιντΖελμΑν)
μια κατηγορία μαθητών που έχει νοητική υστέρηση
και που πρέπει να φοιτήσει σε Ειδικό Σχολείο είναι τα
παιδιά με σύνδρομο 'Αγγελμαν (ΑS). Το σύδρομο
αυτό είναι νευρογενετική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από σοβαρή νοητική καθυστέρηση και δυσμορφία του προσώπου. Ανακαλύφτηκε το 1964 από τον
´Αγγλο παιδίατρο Δρ Harry Angelman (1915 - 1996)
ο οποίος πρώτος το περιέγραψε. Εκείνη την εποχή
το σύνδρομο θεωρήθηκε σπάνιο, σήμερα όμως εκτιμάται ότι η παγκόσμια επικράτηση του AS είναι μεταξύ 1:20.000. ´Ολα τα άτομα με ΑS έχουν τα
παρακάτω χαρακτηριστικά: Σημαντική καθυστέρηση
της ανάπτυξης. Ελάχιστη ή και καμία γλωσσική ικανότητα. Χαμηλή επικοινωνιακή δεκτικότητα, βασίζεται
κυρίως στις χειρονομίες και τα σημάδια. Κακό συντονισμό των κινήσεων, διαταραχή της ισορροπίας και της
κίνησης. Εμφανή και μόνιμη κατάσταση χαράς, γέλιου
και χαμόγελα όλη την ώρα (ονομάζεται και ευτυχισμένο
σύνδρομο) και είναι εύκολα ευερέθιστο˙ επίσης έχουμε
υπερκινητικότητα και μικρό εύρος προσοχής.

ΑπιΣτεΥτο κι ομΩΣ ΣΥνεΒΗ:
γεννΗθΗκΑν διδΥμΑ με ΣΥνδρομο DOWN!
Η Abigail και η Isobel είναι πέντε χρονών και μεγαλώνουν μέσα σε
μια οικογένεια που σέβεται και αγαπά την διαφορετικότητά τους. Τι
πιο χαρακτηριστικό, από τα λεγόμενα της ίδιας της μητέρας τους;
Όπως λέει: «Αν με ρωτούσε κάποιος αν θα ήθελα να είχαν γεννηθεί
χωρίς το Σύνδρομο, θα έλεγα…όχι. Δεν θα ήταν το ίδιο!» Με τζιν, μπεζ
μποτάκια και μπλε μπουφάν κανείς δεν ξεχωρίζει αυτά τα δύο δίδυμα.
Εκτός από το ίδιο παρουσιαστικό τους, τα δίδυμα κοριτσάκια είναι
σπάνια, αφού γεννήθηκαν με Σύνδρομο Down, πράγμα που συμβαίνει μία στο εκατομμύριο στα δίδυμα. Ο μπαμπάς τους, Matt δηλώνει ότι είναι περήφανος για τα δύο τους κοριτσάκια, ενώ ο μεγάλος τους αδερφός, έχει «αγκαλιάσει» τα δίδυμα και είναι ιδιαίτερα προστατευτικός απέναντί τους.

ΦΩτογρΑΦικΗ μΗΧΑνΗ γιΑ τΥΦλοΥΣ κΑι εΧοντεΣ προΒλΗμΑτΑ ορΑΣΗΣ
Στο νο 50 της λίστας που αναφέρει τα “Βρετανικά Ιατρικά Όσκαρ”, βρίσκεται
μια φωτογραφική μηχανή για τυφλούς και έχοντες προβλήματα όρασης. Ο Chueh
Lee της Samsung κατασκεύασε τη συσκευή Touch Sight που λειτουργεί στοχεύοντας από το μέτωπο του χρήστη και ηχογραφώντας επί 3 δευτερόλεπτα τον
φυσικό ήχο που υπήρχε κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης. Το μυστικό βρίσκεται στην πίσω πλευρά της συσκευής, η οποία κρύβει μια οθόνη με σύστημα
Braille, που βοηθάει τους χρήστες να καταλάβουν τι είδε ο φακός τη στιγμή που
φωτογράφιζαν. Σε συνδυασμό με την αναπαραγωγή του ήχου από τη στιγμή της
φωτογράφισης, μπορούν να "δουν" με ακρίβεια το βάθος του πεδίου.
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πΑνελλΗνιο πρΩτΑθλΗμΑ γκολμπολ
ο κεραυνός στους άνδρες και ο Όμηρος στις γυναίκες, πρώτευσαν στην Α` φάση του πανελλήνιου πρωταθλήματος γκόλμπολ που διεξήχθη στο Κλειστό Γυμναστήριο Αμαρουσίου
«Σπύρος Λούης». Ο Κεραυνός νίκησε κατά σειρά 10-0 τους Πειρατές, 11-1 τον Πυρσό, 17-10 την Κλειώ και 11-8 τον Ήφαιστο,
ενώ αντίστοιχα ο Όμηρος επικράτησε 10-5 του Κεραυνού, 11του Ήφαιστου, 3-1 της Κλειούς
και 10-0 του Πυρσού. Το εφετινό
πανελλήνιο Πρωτάθλημα θα
πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις. Η δεύτερη και τελευταία
φάση θα γίνει τον προσεχή
Απρίλιο στο Κλειστό Γυμναστήριο του Δήμου Ν. Σμύρνης.

ΦΩτογρΑΦιεΣ-Σοκ: δενοΥν ΑτομΑ
με ΑΥτιΣμο Στο λοιμΩδΩν

νέα πτυχή παρουσιάστηκε στο θέμα που ανέδειξε η εφημερίδα
μας σχετικά με τα 30 άτομα που έδιωξαν από το θεραπευτήριο
Σκαραμαγκά. Ο νομικός εκπρόσωπος των γονέων τους κατήγγειλε στο ΘΕΜΑ 104,6 ότι η «έξωση» έγινε γιατί το κτήριο προορίζεται για αξιοποίηση από το ΤΑΙΠΕΔ. Σύμφωνα με τον
Παναγιώτη Μπαλακτάρη τα άτομα αυτά φιλοξενούνταν από το
2009 στο κτήριο του θεραπευτηρίου που είχε χτιστεί ως φοιτητική
εστία και είχε προσαρμοστεί στις ειδικές απαιτήσεις των ατόμων
αυτών. Σταδιακά, όμως, υπήρξε απαξίωση του θεραπευτηρίου
καθώς οι υπεύθυνοι το εγκατέλειψαν ως κτήριο σταματώντας παράλληλα να το ενισχύουν με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
«Τα παιδιά αυτά χρειάζονται κυρίως στοργή και προσωπική
επφαή με τον νοσηλευτή. Ειδικοί λένε ότι η απότομη αλλαγή περιβάλλοντος οδηγεί σε κατάπτωση της ψυχικής και σωματικής
τους υγείας και τελικά στο θάνατο» τόνισε ο κ. Μπαλακτάρης επικαλούμενος και το δυστυχές παράδειγμα οχτώ παιδιών που νοσηλεύονταν στο θεραπευτήριο Σκαραμαγκά και τελικά έχασαν τη
ζωή τους όταν μετακινήθηκαν σε άλλες δομές στην Ελλάδα από
το 2009 και μετά. Η πλειονότητα των 30 ατόμων που είχαν παραμείνει στο θεραπευτήριο Σκαραμαγκά μεταφέρθηκε, σύμφωνα με
τον δικηγόρο, στο πρώην Λοιμωδών, στο παράρτημα ΑμεΑ Δυτικής Αττικής ενώ μια άλλη ομάδα μεταφέρθηκε σε άλλη παρόμοια
ακατάλληλη δομή. Επειδή όμως σε αυτές τις δομές αφενός φιλοξενούνται άποροι και ηλικιωμένοι που δεν μπορούν να αντιληφθούν τις ειδικές ανάγκες των ατόμων με αυτισμό και αφετέρου
δεν υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό εφαρμόζονται μέθοδοι
προηγούμενων δεκαετιών όπως φαίνεται στις φωτογραφίες-γροθιά στο στομάχι που δείχνουν παιδιά να δένονται σε κρεβάτια.

Όλο τον μΑρτιο ΣτΗν ΑθΗνΑ
Η εκΣτρΑτειΑ ενΗμερΩΣΗΣ
γιΑ τΗν ΑνΑπΗριΑ!!!
μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης και εξοικείωσης
με την αναπηρία, είναι σε εξέλιξη από τις αρχές του
μήνα στον δήμο της Αθήνας. Η καμπάνια του δήμου
θα διαρκέσει όλο τον Μάρτιο και περιλαμβάνει βιωματικές ομιλίες σε σχολεία, δράσεις ενημέρωσης και
εξοικείωσης με την αναπηρία, καλλιτεχνικά και χορευτικά δρώμενα κ.α. Κεντρικός στόχος των δράσεων είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των
πολιτών όλων των ηλικιών σε θέματα αναπηρίας, η
συνειδητοποίηση και κατανόηση της πραγματικότητας της κατάστασης αυτής και η ανάγκη ενεργούς
συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Μεταξύ άλλων έχουν προγραμματιστεί 27 ομιλίες σε 16 σχολεία του δήμου, έκθεση
κοσμημάτων που μεταφέρουν μηνύματα με εναλλακτικές μεθόδους όπως η Braille -γραφή των τυφλώνη Νοηματική -η γλώσσα των κωφών- ή το σύστημα
Makaton, δημιουργική απασχόληση για παιδιά με
αυτισμό και διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή κ.α.

ντροπΗ! Η κΥΒερνΗΣΗ Αγνοει
τΑ ΑτομΑ με ΑνΑπΗριΑ…
Η πλειοψηφία των οποίων είναι πρώην δικαιούχοι Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου ηλεκτρικού
ρεύματος, και με τις νέες ρυθμίσεις του υπουργείου
Περιβάλλοντος μένουν εκτός. Προστίθεται δηλαδή
μία ακόμη επιβάρυνση στα άτομα με αναπηρία, με
δεδομένη και γνωστή τη μείωση μισθών και συντάξεων των ατόμων με αναπηρία, σε συνδυασμό με
την αύξηση του κόστους που απαιτείται για την κάλυψη των πρόσθετων αναγκών της αναπηρίας
αλλά και με τη διαχρονική ανεργία. Τα άτομα με
αναπηρία ζητούν: – Να μη τεθεί εκτός ΚΟΤ κανένα
άτομο με αναπηρία ή χρόνια πάθηση – Τροποποίηση της νομοθεσίας για συμπερίληψη φιλοξενούμενων ατόμων με αναπηρία – Επαναξιολόγηση της
παροχής διευκολύνσεων με πρόσθετη προστασία
προς τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και
τις οικογένειες που φροντίζουν άτομα με αναπηρία.
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κΑλΑμΑτΑ - 1. ΑνΑκΑινιΣΗ 2. διΑδρΑΣτικΗ πλΑτΦορμΑ γιΑ

τΗν προΣΒΑΣιμοτΗτΑ
Σε κτΗριΑ τοΥ ΣιδΗροδρομικοΥ ΣτΑθμοΥ γιΑ ΑμεΑ Η ανάδειξη των σημαντικότερων σημείων

ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακαίνισης και προσαρμογής στις ανάγκες
των χρηστών (ράμπες, τουαλέτες ΑμεΑ,
κ.λπ.) των κτηρίων στο Σιδηροδρομικό
Σταθμό, τα οποία έχουν διατεθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη
στέγαση του Συλλόγου ΑμεΑ Μεσσηνίας
και του Συνδέσμου Τυφλών (Περιφερειακή Ένωση Νότιας Πελοποννήσου). Οι
χώροι που καταλαμβάνουν σήμερα στο
Ανατολικό κέντρο θα διατεθούν στο
ΕΚΑΒ. Σημειώνεται ότι οι εργασίες βάρυναν το Δημοτικό Προϋπολογισμό.

πρόσβασης των ΑμεΑ στην Καλαμάτα. Σκοπό
έχει την καταγραφή: σε ράμπες πρόσβασης, σε
αποκλειστικές θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ, σε
ράμπες Seatrac και προσβάσιμα κτήρια. Συγκεντρώθηκαν στοιχεία σ’ένα δυναμικό χάρτη
πλήρως προσβάσιμο από υπολογιστές και φορητά μέσα, όπως tablet και κινητά τηλέφωνα.
Τα αποτελέσματα καταχωρήθηκαν με δυναμικό
τρόπο στην πλατφόρμα kalamatamove. Εκεί
μπορεί οποιοσδήποτε θέλει να χρησιμοποιήσει
τον χάρτη για να βρεί τις θέσεις στάθμευσης και
τις ράμπες πρόσβασης που τον εξυπηρετούν
για να μετακινηθεί στην πόλη. Η πλατφόρμα
kalamatamove αποτελεί ένα βήμα για την
πλήρη καταγραφή της προσβασιμότητας και
βρίσκεται στην ιστοσελίδα move.osporos.com
και στο kalamata 2030.gr/move.

πΗγΗ: Kalamatamove

πελοποννΗΣοΣ
εργΑ προΣΒΑΣιμοτΗτΑΣ γιΑ
ΑμεΑ Σε 4 πΑρΑλιεΣ τοΥ
δΗμοΥ μεΣΣΗνΗΣ
Υποδομές προσβασιμότητας για
άτομα με αναπηρία προτίθεται να κατασκευάσει η δημοτική αρχή Μεσσήνης σε 4 παραλίες του δήμου,
υποβάλλοντας σχετική πρόταση προς
ένταξη στο επιχειρηματικό πρόγραμμα “Ολοκληρωμένος Τουριστικός
Προσβάσιμος Θαλάσσιος Προορισμός”, με προϋπολογισμό 239.999,52
ευρώ. Η πρόταση, την οποία εισηγήθηκε η αντιδήμαρχος Γεωργία Παναγοπούλου στο Δημοτικό Συμβούλιο
-το οποίο την ενέκρινε ομόφωνα-,
προβλέπει τα εν λόγω έργα για την
πρόσβαση των ΑμεΑ να κατασκευαστούν στις παραλίες Μπούκας, Ανάληψης, Πεταλιδίου και Αγίου Ανδρέα.

ροδοΣ - ιδρΥΣΗ
μονΑδΑΣ οδοντιΑτρικΗΣ γιΑ ΑμεΑ
το θέμα της ίδρυσης Μονάδας Οδοντιατρικής Περίθαλψης για τα ΑμΕΑ, στο Νοσοκομείο Ρόδου θα εξετάσει, εφόσον
υποβληθεί ολοκληρωμένη εισήγηση από
τους αρμόδιους φορείς, το υπουργείο
Υγείας. Η 2η Υγειονομική Π.Ε Πειραιώς
και Αιγαίου απέστειλε συγκεκριμένα ερωτήματα προς την Ελληνική Εταιρεία Νοσοκομειακής Οδοντιατρικής, προκειμένου
να προσδιοριστεί το επιστημονικό πλαίσιο και η διαδικασία παροχής οδοντιατρικών υπηρεσιών στα άτομα αυτά και η
απάντησή της, στην οποία περιγράφεται
αναλυτικά το πλαίσιο (εξοπλισμός, στελέχωση, διαδικασία) οδοντιατρικής φροντίδας σε ΑμεΑ, σε δημόσια νοσοκομεία,
βρίσκεται στα χέρια της Διοίκησης του
Νοσοκομείου Ρόδου.

μΑγνΗΣιΑ - το κεδδΥ μαγνησίας
συνεχίζει να στεγάζεται στο πατάρι του γυμναστηρίου του 4ου Γυμνασίου και Λυκείου Βόλου
στη Νεάπολη. Οι κτιριακές συνθήκες είναι απαράδεκτες έως άθλιες. Η πρόσβαση των ΑΜΕΑ
είναι αδύνατη λόγω έλλειψης ακόμα και ράμπας. Τα νερά της βροχής μπαίνουν από παντού με αποτέλεσμα ο διάδρομος να
πλημμυρίζει. Ο θόρυβος από το γυμναστήριο
είναι εκκωφαντικός με αποτέλεσμα οι αξιολογήσεις των μαθητών να γίνονται με δυσκολία.
Παρόλο που είχε ληφθεί απόφαση από το
Δήμο Βόλου για παραχώρηση άλλου δημοτικού κτιρίου, η μεταστέγαση του ΚΕΔΔΥ για
άλλη μια φορά αναβάλλεται ή ακυρώνεται. Οι
χώροι δεν επαρκούν και τα αιτήματα για αξιολογήσεις μαθητών συσσωρεύονται με αποτέλεσμα η λίστα αναμονής μαθητών να
μεγαλώνει και κανείς να μην ενδιαφέρεται. Αν
μη τι άλλο, θα μετακομίσει ποτέ το ΚΕΔΔΥ Μαγνησίας σε κτίριο και όχι σε παράγκα;
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λΑριΣΑ - Η πρΩτΗ πολΗ
με ΣΥμΦΩνο ΣΥνεργΑΣιΑΣ
γιΑ ΑτομΑ με ΑνΑπΗριΑ
το σύμφωνο συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Λαρισαίων και της
Περιφεριακής Ομοσπονδίας Ατόμων
με Αναπηρία Θεσσαλίας που αφορά
στο σχεδιασμό και την υλοποίηση
έργων και δράσεων που σκοπό έχουν
τη βελτίωση προσβασιμότητας, τη λειτουργικότητα και την ισονομία μεταξύ
των πολιτών. Το σύμφωνο υπέγραψαν από κοινού, ο Περιφερειάρχης
Κώστας Αγοραστός, ο Δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης και
ο πρόεδρος της Θεσσαλικής Ομοσπονδίας Ράλλης Τσιουλάκης.

ροδοπΗ -

1. Απάντηση στην

επισήμανση για την ακαταλληλότητα και
την επικινδυνότητα της τουαλέτας για
ΑμεΑ, που βρίσκεται στην Εγνατία Οδό
στο ύψος της Μέστης, έλαβε το Σωματείο
Ατόμων με Αναπηρία Π.Ε. Ροδόπης από
το αρμόδιο στέλεχος της «Εγνατία Α.Ε.».
Θυμίζουμε ότι ο πρόεδρος του Σωματείου,
κ. Τρύφωνας Καρούντζος, είχε διαπιστώσει
ιδίοις όμμασι τη μη λειτουργικότητα της
τουαλέτας που προορίζεται για χρήση από
ΑμεΑ, και με αφορμή αυτό απέστειλε στους
αρμοδίους σχετική επιστολή. Στην απάντησή του, ο Διευθυντής Συντήρησης και
Λειτουργίας της Εγνατίας Οδού, κ. Μιλτιάδης Μπούγαλης, ενημερώνει το Σωματείο
ότι η Εταιρία θα διερευνήσει το επίμαχο
θέμα και θα προβεί σε κάθε απαιτούμενη
ενέργεια. - 2. Η ΖΩΗ τΩν ΑμεΑ ΣτΑ
ΧΩριΑ τΗΣ ροδοπΗΣ. Το αναπηρικό κίνημα έχει καταφέρει πολλά τα τελευταία
χρόνια, ιδίως στην Κομοτηνή η οποία θεωρείται ως μία από τις πιο προσβάσιμες πόλεις της Ελλάδας. Η προσβασιμότητα
όμως δεν είναι κάτι δεδομένο σε άλλους
δήμους της Ροδόπης. Παράλληλα, τα
άτομα με αναπηρία διεκδικούν, πέραν της
προσβασιμότητας, και άλλα δικαιώματά
τους. Στο πλαίσιο της καλύτερης δυνατής
ενημέρωσης ευαισθητοποίησης των ΑμεΑ
της Ροδόπης, το σωματείο ΑμεΑ Ροδόπης
ξεκίνησε έναν κύκλο επαφών σε άλλους
δήμους, πλην της Κομοτηνής.

ΧΑνιΑ

θεΣΣΑλονικΗ
μέχρι το καλοκαίρι μηχανισμοί
πρόσβασης ΑμΕΑ και άλλων κατηγοριών εμποδιζόμενων ατόμων θα
έχουν δρομολογηθεί σε 4 παραλίες
του Δήμου Θερμαϊκού. Η διοικητική
αρχή του Δήμου Θερμαϊκού έχει
αποδείξει πολλάκις την υποστήριξή
της στα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους τα
άτομα με μορφές αναπηρίες. Πρόκειται για μια αξιοποίηση της δράσης
Δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων
προορισμών του επιχειρησιακού
προγράμματος ανταγωνιστικότητα,
επιχειρηματικότητα και καινοτομία,
2014-2020. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι
παραθαλάσσιοι Δήμοι (μέχρι 4 υποδομές ανά δήμο) και η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία.

κομοτΗνΗ

- ο δήμος κομοτηνής

διεκδικεί χρηματοδότηση 118.500 ευρώ για να
αναβαθμίσει την προσβασιμότητα ΑμεΑ στις
παραλίες Αρωγής και Μέσης. Ο Δήμος Κομοτηνής φιλοδοξεί να εξασφαλίσει χρηματοδότηση της τάξης των 118.480,90 ευρώ, ώστε
μεταξύ άλλων να προμηθευτεί: α)σύστημα για
την πρόσβαση στη θάλασσα ατόμων με κινητικά προβλήματα, όπως ειδικούς κινητούς διαδρόμους οι οποίοι
δημιουργούν δίκτυο
πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα,
καθώς και πλωτό/αμφίβιο όχημα το οποίο εξασφαλίζει εύκολη είσοδο /έξοδο στη θάλασσα
για κολύμβηση των ατόμων με κινητικά προβλήματα και β) βοηθητικό εξοπλισμό: κινητές
τουαλέτες/αποδυτήριο για ΑμεΑ, κάδο απορριμμάτων για τα άτομα με κινητικά προβλήματα, καθώς και πληροφοριακές πινακίδες.

ΗλειΑ - την καλύτερη οργάνωση και τη λειτουργία των δομών, των δράσεων
και των προγραμμάτων αποϊδρυματοποίησης, Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) που φιλοξενούνται στο παράρτημα των Λεχαινών, περιγράφει Κοινή Υπουργική Απόφαση
(ΚΥΑ) που εξέδωσαν τα υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών. Η ΚΥΑ αφορά το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Δυτικής Ελλάδας και
το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Αττικής, τα
οποία ορίζονται οι φορείς υλοποίησης για να
δημιουργηθούν δομές φιλοξενίας, ανάπτυξη
πιλοτικού προγράμματος επαγγελματικής αναδοχής και μονάδας βραχείας υποδομής ΑμεΑ.
Επίσης, θα δημιουργηθεί κινητή μονάδα υποστηρικτικών υπηρεσιών σε οικογένειες με ΑμεΑ
και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης.

- Ζητούν κέντρο διημέρευσης και Φροντίδας ΑμεΑ

στα Χανιά - Όταν τα ανάπηρα παιδιά αποφοιτήσουν από τα ειδικά
σχολεία δεν έχουν που να απασχοληθούν και κλείνονται ξανά
μέσα στο σπίτι. Ένα ΚΔΑΠΜΕΑ θα ήταν πολύ αποτελεσματικό
ως περιβάλλον και απασχόληση για αυτά. «Ως αναπηρικό κίνημα
αλλά και ως Διοικητικό Συμβούλιο Σωματείου ΑμεΑ Νομού Χανίων
πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να μείνει κανένας Δήμος χωρίς ΚΔΑΠΜΕΑ (Κέντρο Διημέρευσης και
Φροντίδας ΑμεΑ)», αναφέρεται
σε σχετική ανακοίνωση. «Οι Ανάπηροι Άνθρωποι δεν είναι παιδιά
ενός κατώτερου Θεού, είναι πολίτες αυτού του τόπου, οι οποίοι
έχουν και δικαιώματα».

ΧιοΣ - τις ενέργειες της ομοσπονδίας Ατόμων με Σκλή-

ρυνση Κατά Πλάκας, ζητά το αντίστοιχο σωματείο της Χίου,
έτσι ώστε να γίνει αναγνώριση της πολλαπλής Σκλήρυνσης
ως ανίατη και την ένταξή της στις μη αναστρέψιμες παθήσεις.
Εκφράζονται δε οι φόβοι ότι θα υπάρξουν περικοπές στα επιδόματα και στα δικαιώματα των ατόμων με σκλήρυνση κατά
πλάκας. Στο σχετικό έγγραφο, του Προέδρου του σωματείου
Σταμάτη Κλουμάση σημειώνονται ότι από τον Φλεβάρη, θα
εφαρμόζεται «πιλοτικό πρόγραμμα» με στόχο τη μετάβαση
από την «ιατροκεντρική προσέγγιση της αναπηρίας» σε έναν
τρόπο εκτίμησής της που πλέον θα εκτιμά «τον τρόπο λειτουργίας των ατόμων με αναπηρία…».Δηλαδή, οι δικαιούχοι επιδομάτων αναπηρίας, όπως και του ειδικού ασφαλιστικού
καθεστώτος, δεν θα κρίνονται με βάση την αντικειμενική αναπηρία τους ή τη χρόνια σοβαρή ασθένειά τους, αλλά από τον
τρόπο που «λειτουργούν» ως ανάπηροι!
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πΑνΩ Απο 1 εκΑτομμΥριο ΈλλΗνεΣ ΖοΥν με δοΣειΣ!
Συν. από σελ. 1… και σε αρκετές περιπτώσεις αναγκάζονται να βάλουν και άλλες δόσεις για να
μη χάσουν κάποια ρύθμιση... δόσεων στην οποία έχουν ενταχθεί. Πολίτες και επιχειρήσεις έχουν
εγκλωβιστεί στις ρυθμίσεις της εφορίας και των ασφαλιστικών ταμείων προκειμένου να γλιτώσουν
από κατασχέσεις καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων και πλειστηριασμούς ακινήτων. Μάλιστα οι φορολογούμενοι μπορούν, πλέον, να ρυθμίσουν και μελλοντικές οφειλές που δεν έχουν
καταστεί ληξιπρόθεσμες. Οι πολλές δόσεις είναι αποτέλεσμα της διόγκωσης των φόρων και των
αυξανόμενων τα τελευταία χρόνια ασφαλιστικών εισφορών. Και το χειρότερο είναι ότι εάν κάποιος δεν πληρώσει σε διάστημα 24 ωρών την οφειλή του, για παράδειγμα, στην εφορία, αυτή καθίσταται ληξιπρόθεσμη και
αυτόματα ξεκινούν οι διαδικασίες από τον ελεγκτικό μηχανισμό για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

ποΥ ΑπΑγορεΥετΑι το κΑπνιΣμΑ κΑι ποιΑ εινΑι τΑ προΣτιμΑ
εγκύκλιο για την εφαρμογή της νομοθεσίας για το κάπνισμα και τις επιμέρους πτυχές της εξέδωσε
το υπουργείο Υγείας, ενημερώνοντας τους αρμόδιους φορείς για την ισχύουσα νομοθεσία και τα πρόστιμα που προβλέπονται για τους παραβάτες. Όπως αναφέρεται ειδικότερα στην εγκύκλιο μεταξύ άλλων,
απαγορεύεται: η πώληση προϊόντων καπνού σε ανηλίκους και από ανηλίκους, η διαφήμιση και πώληση
προϊόντων καπνού σε χώρους Υπηρεσιών Υγείας και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, η πώληση προϊόντων
καπνού και το κάπνισμα σε χώρους παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, η κατανάλωση προϊόντων καπνού
σε κλειστούς χώρους διεξαγωγής αθλοπαιδιών, ομαδικών αθλημάτων και αθλητικών εκδηλώσεων. Επιπρόσθετα, απαγορεύεται το κάπνισμα:σε όλα τα κτίρια όπου στεγάζονται Γραφεία Δημοσίων Υπηρεσιών, Νομικών Προσώπων
Δημοσίου Δικαίου, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύονται και επιχορηγούνται από το Κράτος, Οργανισμοί
και άλλα Ιδρύματα, καθώς και Σε όλες τις μονάδες παροχής Υπηρεσιών Υγείας, όπως: 1) Νοσοκομεία, 2) Ιδιωτικές Κλινικές,
3) Κέντρα Υγείας, 4) Περιφερειακά Ιατρεία, 5) Δημοτικά Ιατρεία, 6) Ιατρεία Νομικών Προσώπων Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου,
7) Ιδιωτικά Ιατρεία – Οδοντιατρεία, 8) Φαρμακεία, 9) Λοιπές μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.), Οι ποινές
για τους παραβάτες ποικίλλουν ανά περίπτωση και το ύψος τους ξεκινάει από 50 και φτάνει τις 10.000 ευρώ.

επιδομΑ πΑιδιοΥ: πριν Απο το πΑΣΧΑ Η πρΩτΗ δοΣΗ
Στα τέλη μαρτίου και πριν από το πάσχα, θα δοθεί η Α΄δόση του επιδόματος παιδιού 2018,
με τα στοιχεία της εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης του 2017 και τα περσινά Α21. Αυτό
γνωστοποίησε ο διοικητής του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Στυλιανός Πλιάκης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Το νέο Α21 θα υποβληθεί,
μετά το Πάσχα. Στις επόμενες δόσεις θα ενσωματωθούν τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης του 2018. Σύμφωνα με τον κ. Πλιάκη, το επίδομα παιδιού θα πληρώνεται πλέον σε έξι
διμηνιαίες δόσεις, με βάση τα στοιχεία της τελευταίας εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης. Υπενθυμίζεται ότι, πρόσφατα,
θεσπίστηκε το «επίδομα παιδιού», που καταβάλλεται από 1/1/2018 και αντικαθιστά το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων και το
ειδικό επίδομα τριτέκνων–πολυτέκνων. Το νέο επίδομα καταβάλλεται, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και το λεγόμενο «ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα», κατά τα πρότυπα του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων.

ΣτοιΧειΑ-Σοκ τοΥ ΥποΥργειοΥ εργΑΣιΑΣ Στο 23,2% εκτοΞεΥτΗκε Η ΑνεργιΑ τον ιΑνοΥΑριο
Στοιχεία σοκ για την αγορά εργασίας από τις πρόσφατες Εκθέσεις του ΟΑΕΔ και του
πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» για τον πρώτο μήνα του 2018. Ειδικότερα: α)Στο
23,2% εκτοξεύτηκε η ανεργία τον Ιανουάριο του 2018! Το σύνολο των εγγεγραμμένων
ανέργων εκτοξεύτηκε για πρώτη φορά από τα μέσα του 2016 στο ύψος του 1.092.325
ανέργων, ήτοι σε ποσοστό 23,2%! β)Αύξηση των ανέργων τον Ιανουάριο του 2018 κατά
23.422 άτομα! γ)Μείωση επιδοτούμενων ανέργων κατά 23.583 άτομα! Κατά 23.583 άτομα
(ποσοστό 15,66% επί του συνόλου) μειώθηκαν οι επιδοτούμενοι άνεργοι τον μήνα Ιανουάριο 2018, ενώ τον Δεκέμβριο του 2017
είχαν επιδοτηθεί 194.714 άτομα. Δηλαδή, έναν μήνα μετά (Ιανουάριος 2018), οι επιδοτούμενοι άνεργοι ήταν 171.131 συμπατριώτες μας, δηλαδή λιγότεροι κατά ποσοστό 12,11%. δ)Κατά 16.542 μειώθηκαν οι θέσεις εργασίας τον Ιανουάριο του 2018 σε σχέση
με τον προηγούμενο μήνα Δεκέμβριο 2017! ε)Απόλυτη κυριαρχία των ευέλικτων μορφών απασχόλησης (ποσοστό 54%)! 54 στις
100 θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν τον Ιανουάριο του 2018 είναι θέσεις μερικής και εκ περιτροπής εργασίας.

κοΥρεμΑ εΩΣ 60% ΣτΑ κοκκινΑ ΑγροτικΑ δΑνειΑ Απο 1 Η μΑΪοΥ
Tη δυνατότητα να «κουρέψουν» τα κόκκινα δάνεια που είχαν πάρει 21.500 αγρότες από
την πρώην ΑΤΕ, δίνει ο παράλληλος εξωδικαστικός μηχανισμός που θα κάνει «πρεμιέρα»
την 1η Μαΐου. Με τη ρύθμιση, θα παρέχεται η δυνατότητα διαγραφής κεφαλαίου μέχρι του
ύψους της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη, μειωμένη μέχρι και 30% όταν υπάρχει εμπράγματη εξασφάλιση και 60% όταν είναι χωρίς εξασφάλιση. Για διευθέτηση των εν λόγω οφειλών
θα λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη η βιώσιμη οικονομική δυνατότητα του κάθε δανειολήπτη
με βάση τα προσωπικά περιουσιακά του στοιχεία και την εισοδηματική του ικανότητα.
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Η ΣελιδΑ τοΥ εκδοτΗ
ΞεπερΑΣΑν τΑ 7,1 εκΑτομμΥριΑ οι θΑνΑτοι διεθνΩΣ το 2016 λογΩ κΑπνιΣμΑτοΣ
Συν. από σελ. 1... Η νέα έκδοση του καπνιστικού άτλαντα της Αμερικανικής Εταιρείας Καρκίνου
δείχνει ότι η βιομηχανία προϊόντων καπνού έχει πια βάλει ως στόχο τους πιο ευάλωτους πληθυσμούς στις αναπτυσσόμενες χώρες της Αφρικής, της Ασίας και της Μέσης Ανατολής, όπου οι
άνθρωποι δεν προστατεύονται στον ίδιο βαθμό από αντικαπνιστικούς νόμους. Οι περισσότεροι
από τους 7,1 εκατομμύρια θανάτους ετησίως οφείλονται στο ενεργητικό κάπνισμα, ενώ ένα όχι
αμελητέο ποσοστό (γύρω στο 12%), περίπου 884.000 θάνατοι, σχετίζονται με το παθητικό κάπνισμα. «Κάθε θάνατος από τον καπνό θα μπορούσε να αποφευχθεί και κάθε κυβέρνηση έχει
τη δύναμη να μειώσει το ανθρώπινο και οικονομικό κόστος της επιδημίας καπνού» δήλωσε ο επικεφαλής ερευνητής δρ Τζέφρι Ντρόουπ, αντιπρόεδρος της Αμερικανικής Εταιρείας Καρκίνου. Ο ερευνητής δρ Νιλ Σλούγκερ επεσήμανε ότι «ο καπνός προκαλεί βλάβη
σε κάθε στάδιο του κύκλου της ζωής του, από την καλλιέργεια έως την διάθεσή του. Συνδέεται με έναν ολοένα αυξανόμενο κατάλογο
ασθενειών, επιβαρύνει τα συστήματα υγείας και επιδεινώνει τη φτώχεια, ιδίως όταν αρρωσταίνει λόγω του καπνίσματος και πεθαίνει
ο στυλοβάτης ενός νοικοκυριού». Σύμφωνα με τον «Άτλαντα», η ενεργητική χρήση καπνού και η παθητική έκθεση των ανθρώπων
σε αυτόν κοστίζει στην παγκόσμια οικονομία πάνω από δύο τρισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο, σχεδόν το 2% του παγκόσμιου
ΑΕΠ. Περισσότεροι από 1,1 δισεκατομμύριο άνθρωποι είναι καπνιστές σήμερα, από τους οποίους πάνω από 80% ζουν σε χώρες
χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος (ανάλογο είναι και το ποσοστό αυτών των χωρών στους συνολικούς θανάτους λόγω καπνού).

«ΦοΥΣκεΣ» ΧρΗμΑτιΣτΗριοΥ: ΞΑνΑ ΑθΩοι ολοι οι κΑτΗγοροΥμενοι!
με μία νέα αθώωση έπεσε η αυλαία και στη δεύτερη δίκη των κατηγορουμένων
για τις «φούσκες» του Χρηματιστηρίου, το 1999. Κατά πλειοψηφία, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας αθώωσε τους 36 κατηγορουμένους, ακριβώς 19 χρόνια μετά το
θυελλώδες ξέσπασμα του αποκαλούμενου χρηματιστηριακού σκανδάλου. Γνωστοί χρηματιστές, ιδιοκτήτες εισηγμένων εταιριών και μεσάζοντες βρέθηκαν σε θέση κατηγορουμένου και
αθωώθηκαν. Μεταξύ αυτών, ο χρηματιστής Παναγιώτης Κονταλέξης, μέλη της οικογένειας
Στέγγου από την εταιρία Τεχνική Ολυμπιακή, ο Ηλίας Μπογδάνος της Active Επενδυτικής, ο
Παναγιώτης Πανούσης μέτοχος της Αττικάτ, και ο Σπύρος Τασόγλου της ομώνυμης εισηγμένης εταιρίας. Είναι η δεύτερη φορά που οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση απαλλάσσονται. Είχε προηγηθεί μια πρώτη αθώωση
τους, ωστόσο μετά την αναίρεση που ασκήθηκε από τον Αρειο Πάγο, η υπόθεση αναβίωσε εκ νέου στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων. Ο Αρειος Πάγος είχε αναιρέσει την πρώτη αθωωτική απόφαση με το σκεπτικό ότι δεν ήταν επαρκώς αιτιολογημένη. Τον περασμένο Νοέμβριο η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνά Θεοδωροπούλου είχε προτείνει
την ενοχή και των 36 κατηγορουμένων. Κατά την εισαγγελική λειτουργό, οι κατηγορούμενοι με μεθοδεύσεις είχαν σκοπό να
δημιουργήσουν μακροπρόθεσμα μια πλασματική εικόνα της αγοράς, να καλλιεργήσουν μια εικόνα επενδυτικής ευημερίας.
Από σελ. 1...

ΑπιΣτεΥτΗ ΦοροδιΑΦΥγΗ Απο ΖΑπλοΥτοΥΣ
ΑνεπΑγγελτοΥΣ, τρΑγοΥδιΣτεΣ κΑι ΣΥντΑΞιοΥΧοΥΣ
εξωφρενικές περιπτώσεις τεράστιας φοροδιαφυγής και αδικαιολόγητου πλουτισμού περιλαμβάνονται στον απολογισμό που δημοσιοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για το 2017. Σύμφωνα με τα στοιχεία, στα δίχτυα της εφορίας
πιάστηκαν το 2017 δικηγόροι, ιατροί, κατασκευαστές, εφοπλιστές, τουριστικές επιχειρήσεις, διαφημιστικές εταιρείες, αλλά και δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι με τα συνολικά διαφυγόντα έσοδα να ξεπερνούν
τα 104 εκατ. ευρώ. Μάλιστα σε σχέση με το 2016 καταγράφεται αύξηση κατά 174,4% με τον συνολικό αριθμό ελέγχων και
ερευνών να φτάνει τους 18.148 έναντι 13.058 το 2016 (αύξηση 38,98%). Παράλληλα με αποφάσεις της η ΑΑΔΕ επέβαλε
την αναστολή λειτουργίας σε 251 επιχειρήσεις ενώ σε άλλες 12 καταγράφηκε προσπάθεια παρεμπόδισης του ελέγχου.

Η ΑΣτΥνομεΥΣΗ το προΒλΗμΑ ποΥ ΑντιμετΩπιΖοΥν τΑ κΑτΑΣτΗμΑτΑ
την αστυνόμευση δηλώνουν ως το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα καταστήματα της Αθήνας με το θέμα των «πορτοφολάδων» και των επαιτών να εμφανίζονται ως
τα βασικότερα που τους απασχολούν πέρα από τα οικονομικά, όπως προκύπτει από έρευνα
του εμπορικού συλλόγου της περιοχής. Οι περισσότεροι διαμαρτύρονται για την έντονη δραστηριοποίηση «πορτοφολάδων» και επαιτών. Δηλώνουν ότι οι συγκεκριμένες παραβατικές
πρακτικές αναπτύσσονται ραγδαία και για μεν τους πορτοφολάδες το πρόβλημα παραμένει
άλυτο γιατί αν και συλλαμβάνονται επανειλημμένως τα ίδια άτομα από την ΕΛ.ΑΣ, αφήνονται
ελεύθερα και συνεχίζουν απρόσκοπτα την δράση τους, για δε τους επαίτες και ειδικά τα παιδιά, το πρόβλημα παραμένει γιατί δεν
ασχολείται κανείς μαζί τους. Η δημοτική Αστυνομία, κατά την γνώμη τους, δεν συνεργάζεται με την ΕΛ.ΑΣ σε αυτά τα θέματα.
Επόμενο θέμα στην ιεράρχηση, έρχεται η κατάληψη πεζοδρόμων και πεζοδρομίων από δίκυκλα και ακολουθεί η κατάληψη κοινοχρήστου χώρου από τραπεζοκαθίσματα, εμπορεύματα και παντός είδους μικροπωλητές. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων στην
περιοχή Ομόνοιας-Κάνιγγος αναφέρθηκαν στο εμπόριο ναρκωτικών ουσιών και την παραβατικότητα που προέρχεται από τοξικοεξαρτημένα άτομα ενώ όσοι δραστηριοποιούνται στον άξονα Ομόνοια, Σταδίου, Σύνταγμα, ανέφεραν το πρόβλημα των πορειών.
Τα δύο παραπάνω θέματα, δεν εμπίπτουν στα καθήκοντα της Δημοτικής Αστυνομίας, αλλά το εμφανές εμπόριο ναρκωτικών στο
εμπορικό κέντρο της Αθήνας είναι θέμα προς επίλυση από τον Δήμο Αθηναίων, σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία.
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«το ΑνΑπΗρικο κινΗμΑ εΧει νΑ δΩΣει πΑρΑ πολλΑ»
Αυτό τονίζει ο κύριος τρύφωνας Καρούντζος, πρόεδρος του Σωματείου ΑμεΑ Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης. Μιλώντας για το κενό το οποίο πρέπει να καλύψει αναφέρεται στο
παράδειγμα των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης. Η «απουσία» των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης είναι εμφανής υποστηρίζει και σημειώνει.
«Σκοπός μας είναι να αναδείξουμε κι αυτή την αναπηρία. Ήδη έχουμε τρία μέλη με προβλήματα όρασης στο Σύλλογο μας και θα συνεχίσουμε αυτού του είδους τα ανοίγματα.» Οι περιοχές όδευσης των τυφλών, τα ειδικά φανάρια (έξι προς το παρόν), τα οποία δίνουν το σήμα στον τυφλό ότι μπορεί να περάσει απέναντι, αλλά και οι σκύλοι
– οδηγοί για όλους εκείνους που αντιμετωπίζουν προβλήματα με την όρασή τους είναι στις προτεραιότητες του Συλλόγου.

7 ΥπεροΧεΣ τΑινιεΣ με θεμΑ τΗν ΑνΑπΗριΑ
τα άτομα με αναπηρία πρωταγωνιστούν στη ζωή αλλά και το σινεμά. Η κινηματογραφική
προσέγγιση της αναπηρίας είναι πάντα συγκινητική μα κυρίως πολύτιμη. / Το Αριστερό μου
Πόδι (1989). Η αληθινή ιστορία ζωής του Christy Brown, ενός από τους σημαντικότερους ζωγράφους και συγγραφείς της ιρλανδέζικης λογοτεχνίας ο οποίος γεννήθηκε με εγκεφαλική
παράλυση και μπορούσε να κινήσει μόνο το αριστερό του πόδι. / Το Όνομά μου είναι
Σαμ(2001). Ο Σαμ, αν και διανοητικά καθυστερημένος μεγαλώνει υποδειγματικά ένα 7χρονο
κοριτσάκι. / Το Σκάφανδρο και η Πεταλούδα (2007). Η αληθινή ιστορία του αρχισυντάκτη του
περιοδικού Elle, Jean- Dominique Bauby, ο οποίος στα 42 του έπαθε γενική παράλυση, χωρίς να μπορεί σχεδόν πλέον να αναπνεύσει. / Η Θάλασσα Μέσα μου (2005). Άλλη μια πραγματική ιστορία, αυτή του Ισπανού μηχανικού πλοίων και επί 28 χρόνια τετραπληγικού Ramón Sampedro, ο οποίος διεκδίκησε το δικαίωμα στην ευθανασία. / Το Μαύρο Μπαλόνι (2008). Αυστραλιανό φιλμ
που πραγματεύεται το θέμα του αυτισμού μέσα από την συγκλονιστική περίπτωση του έφηβου Charlie. / Η Οικογένεια Μπελιέ
(2014). Η τρυφερή ταινία που μας σύστησε τη νεαρή Πόλα, το μοναδικό μέλος μιας οικογένειας κωφών, η οποία μπορεί να ακούσει
και να μιλήσει. / Οι Άθικτοι (2011). Μια από τις πιο ωραίες ταινίες του σύγχρονου σινεμά. Υπέροχη στην ολότητά της. Ένας τετραπληγικός ευκατάστατος άντρας βρίσκει πάλι το νόημα της ζωής μέσα από τη συντροφιά ενός φτωχού νεαρού Αφρικανού.

PLAY2DO: ΈνΑ ελλΗνικο ΨΗΦιΑκο πΑιΧνιδι γιΑ ΑτομΑ με ΑνΑπΗριΑ
μπορεί ένα ψηφιακό παιχνίδι να διδάξει τρόπους συμπεριφοράς σε παιδιά και νέους
με αναπηρίες στο σχολείο; Μπορεί, απαντά το Πανεπιστήμιο Αθηνών, που δημιούργησε
(μαζί με άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια) το ψηφιακό παιχνίδι Play2Do. Τι κάνει το
Play2Do; Μέσα από ερωτήσεις – σενάρια μαθαίνει με μοντέρνο και διασκεδαστικό τρόπο
σε δάσκαλους Ειδικής Αγωγής, φροντιστές, διδάσκοντες γενικής εκπαίδευσης, ψυχολόγοι
αλλά και άλλους ειδικούς πώς να φροντίζουν, να διδάσκουν και γενικά να στηρίζουν σε
μια ομαλή διαδικασία ένταξης παιδιά και νέους με αναπηρίες (αυτισμό κ.λπ.) μέσα στα
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Πρόκειται για μία μοντέρνα τεχνική εκπαίδευσης με την εφαρμογή τεχνολογικών λύσεων που συμπληρώνει την πρακτική άσκηση. Η πρωτοβουλία ανήκει στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων
Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών και της ευρωπαϊκής ομάδας ειδικών που συνενώθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus + (Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών-Στρατηγικές Συνεργασίας
για Επαγγελματική Παιδεία και Εκπαίδευση- Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices- Strategic Partnerships for vocational education and training). Συνεργάστηκαν το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστήμιου Αθηνών, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Σκωτίας (Ηνωμένο Βασίλειο) το Κέντρο Εκπαίδευσης και Καινοτομίας (Βουλγαρία),
η εταιρεία παιδαγωγικής, εκπαιδευτικής και κοινωνικής έρευνας Smart Bananas (Ιταλία), η εταιρεία σχεδιασμού τεχνολογικών
εφαρμογών G.M Eurocy Innovations LTD (Κύπρο), το Ίδρυμα Προστασίας Απροσάρμοστών Παίδων «Η Θεοτόκος» (Ελλάδα)
και η μη κερδοσκοπική οργάνωση εκπαίδευσης και υποστήριξης ατόμων με αναπηρία Marie Curie Association (Βουλγαρία).

μΑθΗτεΣ Απ’ ολΗ τΗν ελλΑδΑ προετοιμΑΖοντΑι γιΑ τΗ ΣΧολικΗ εΒδομΑδΑ
εθελοντιΣμοΥ LET’S DO IT GREECE 2018!
Για μία ακόμα χρονιά, μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς ενώνουν τις δυνάμεις τους, σε σχολεία ολόκληρης της χώρας, στην Εβδομάδα Εθελοντισμού
"Let's do it Greece 2018", που θα διεξαχθεί από τις 23 - 27 Απριλίου. Πρόκειται για μια εβδομάδα δράσεων μέσα στη σχολική μονάδα και με τη συμμετοχή όλης της σχολικής κοινότητας, με πληθώρα
δραστηριοτήτων όπως καθαρισμός του σχολείου, δενδροφυτεύσεις, φροντίδα του λαχανόκηπου, εικαστικές παρεμβάσεις, επιδαπέδια παιχνίδια, υιοθέτηση χώρων, βάψιμο τοίχων, αλλά και δράσεων ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης.
Με κεντρικό σύνθημα “Γίνε η αλλαγή που περιμένεις” , η πανελλαδική εκστρατεία “Let’s do it Greece” είναι μία προσπάθεια η
οποία ξεκίνησε από νέα παιδιά, μαθητές περιβαλλοντικής ομάδας σχολείου, που αγάπησαν τον εθελοντισμό μέσα από το σχολείο και τώρα έχει εξελιχθεί στη Μεγαλύτερη Ταυτόχρονη Περιβαλλοντική Δράση της χώρας. Να σημειωθεί ότι το 2017 συμμετείχαν περισσότερα από 1.400 σχολεία, ήτοι το 10% των σχολείων της χώρας. Περισσότερα στο www.letsdoitgreece.org.
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πρΩτΗ Σε ολοκλΗρΗ τΗν
εΥρΩπΗ ερΧετΑι Η ΑθΗνΑ
Σε κΑΥΣΩνεΣ κΑι ΞΗρΑΣιΑ
Σύμφωνα με μια νέα μελέτη η ελληνική
πρωτεύουσα αναμένεται στο έως το 2050
να γνωρίσει τους μεγαλύτερους καύσωνες
και περιόδους ξηρασίας συγκριτικά με
άλλες 570 ευρωπαϊκές πόλεις. Η Αθήνα ξεχωρίζει ανάμεσα στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, αλλά για αρνητικό λόγο, καθώς
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μιας νέας διεθνούς επιστημονικής μελέτης, θα γνωρίσει
στο μέλλον την μεγαλύτερη αύξηση τόσο σε
καύσωνες όσο και σε ξηρασίες, σε σχέση
με όλες τις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης.

πλΑΣτικΗ ΣΑκοΥλΑ:
μειΩθΗκε κΑτΑ
75-80% Η ΧρΗΣΗ τΗΣ
μειωμένη αισθητά είναι η
χρήση πλαστικής σακούλας στα
σουπερμάρκετ τον πρώτο μήνα
εφαρμογής της νέας σχετικής νομοθεσίας όπως διαπιστώνει το
ΙΕΛΚΑ (Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών). Τα αριθμητικά στοιχεία που συλλέχθηκαν αφορούν τις αλυσίδες σουπερμάρκετ, ενώ υπάρχουν και εκτιμήσεις
σχετικά με την κατάσταση στα υπόλοιπα σημεία πώλησης. Σύμφωνα με
το ΙΕΛΚΑ, σε σχέση με το κανάλι των σουπερμάρκετ, η εφαρμογή του
μέτρου ήταν αυστηρή και καθολική. Τα στοιχεία καταγράφουν τον Ιανουάριο 2018 μία μείωση 75%-80% στη χρήση της πλαστικής σακούλας ελαφρού βάρους σε σχέση με τον Ιανουάριο 2017. Επίσης, τα στοιχεία
καταγράφουν αύξηση στις πωλήσεις τσαντών πολλαπλών χρήσεων άνω
του 5.000%. Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ πρακτικά αυτή η αύξηση εκτιμάται
ότι σημαίνει περίπου 2,5-3 εκατ. νέες τσάντες πολλαπλών χρήσεων στην
αγορά και πάνω από 2 στα 3 νοικοκυριά να επιλέγουν αυτή τη λύση για
τις αγορές του, έναντι της πληρωμής για πλαστική σακούλα μίας χρήσης.

το εΥρΩδικΑΣτΗριο επεΒΑλε
οι ΦοΥρνοι μικροκΥμΑτΩν προΣτιμΑ 5 εκΑτ. εΥρΩ γιΑ το θριΑΣιο
πΑρΑγοΥν ρΥποΥΣ ιΣοΥΣ
με τΑ ΑΥτοκινΗτΑ!

μετά από νέα προσφυγή της
Κομισιόν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε πως η Αθήνα δεν έχει
συμμορφωθεί πλήρως παρά τα
14 χρόνια που έχουν παρέλθει
από την πρώτη σχετική απόφαση. Πρόκειται για τη δεύτερη
καταδίκη της Ελλάδας από το
Ευρωδικαστήριο για την υπόθεση του Θριασίου. Η πρώτη απόφαση χρονολογείται από το 2004,
όμως, μετά από νέα προσφυγή της Κομισιόν, η έδρα διαπίστωσε πως η
Αθήνα δεν έχει συμμορφωθεί πλήρως παρά τα 14 χρόνια που έχουν παρέλθει. Εκτός από το βασικό πρόστιμο των 5 εκατ. ευρώ το Δικαστήριο
έκρινε πως η Ελλάδα θα πρέπει να πληρώνει εφεξής έως και 3,28 εκατ.
ευρώ επιπλέον ποινή για κάθε εξάμηνο που δεν υλοποιεί τις υποχρεώσεις
της. Το ύψος του επιπλέον προστίμου θα μπορεί να μειωθεί, ανάλογα με
την πρόοδο που θα έχει σημειωθεί ανά εξάμηνο στα απαραίτητα έργα.

Σύμφωνα με νέα ευρωπαϊκή μελέτη,
μπορεί να φαίνεται παράξενο αλλά είναι
πραγματικό. Οι φούρνοι μικροκυμάτων
κάνουν κακό στο περιβάλλον, σχεδόν όσο
και τα αυτοκίνητα. Οι φούρνοι μικροκυμάτων μπορεί να είναι βολικοί για όσους δεν
έχουν πολύ χρόνο να αφιερώσουν στην
κουζίνα, καθώς το ξεπάγωμα ενός κατεψυγμένου φαγητού και το ζέσταμά του
μπορεί να αντικαταστήσουν την προετοιμασία ενός πολύπλοκου γεύματος ή δείπνου αλλά επιβαρύνουν το περιβάλλον
και επιδεινώνουν την κλιματική αλλαγή
σχεδόν όσο και τα αυτοκίνητα. Αυτό αποκαλύπτει μια νέα ευρωπαϊκή επιστημονική
μελέτη, καθώς όπως αναφέρται, η χρήση τΗν επενδΥΣΗ Στο ελλΗνικο ενεκρινε το Σ.τ.ε
των φούρνων μικροκυμάτων στην Ευρω- το Συμβούλιο της επικρατείας (Στ) έδωσε το «πράσινο φως» για την
παϊκή Eνωση εκτιμάται ότι εκπέμπει στην επένδυση στο Ελληνικό, καθώς έκρινε συνταγματικό και νόμιμο το σχέδιο
ατμόσφαιρα τόσο διοξείδιο του άνθρακα Προεδρικού Διατάγματος, ανοίγοντας παράλληλα τον δρόμο για την ολοόσο σχεδόν επτά εκατομμύρια αυτοκίνητα.
κλήρωση μίας εκκρεμότητας που συνδέεται με τα προαπαιτούμενα της
αξιολόγησης του ελληνικού μνημονιακού προγράμματος. Το ΣτΕ επεξεργάστηκε νομοπαρασκευαστικά το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την
«έγκριση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά περιφέρειας Αττικής» και αποφάνθηκε ότι δεν προσκρούει σε συνταγματικές και νομοθετικές διατάξεις.
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ΑντιΣΥντΑγμΑτικεΣ κΑι γιΑ τοΥΣ ΑπλοΥΣ γιΑτροΥΣ τοΥ ε.Σ.Υ οι μειΩΣειΣ μιΣθΩν
Βόμβα μεγατόνων έριξε το Στε, καθώς όπως διευκρινίστηκε η απόφαση της Ολομέλειας, με την οποία οι μειώσεις
μισθών για τους διευθυντές των ΕΣΥ κρίθηκαν αντισυνταγματικές (υπ΄ αριθμ. 431/2018) δεν αφορά μόνο τους διευθυντές , αλλά όλους τους γιατρούς του ΕΣΥ. Η μόνη διαφορά είναι ότι όσοι έχουν προσφύγει στην Δικαιοσύνη θα
λάβουν αναδρομικά τις διαφορές των αποδοχών τους από 1η Αυγούστου 2012, ενώ για τους υπόλοιπους γιατρούς
του ΕΣΥ οι αποδοχές θα αναπροσαρμοστούν στα επίπεδα του 2012 από εδώ και στο εξής. Αντισυνταγματικές κρίθηκαν
οι αναδρομικές περικοπές από τον Αύγουστο του 2011 στις αποδοχές των
γιατρών διευθυντών νοσοκομείων του ΕΣΥ από το Συμβούλιο της Επικρατείας και η κυβέρνηση καλείται τώρα να γυρίσει πίσω τα «κομμένα» σε
όσους έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Κατά το ΣτΕ, το κράτος υποχρεούται να παρέχει ιδιαίτερη μισθολογική μεταχείριση στους γιατρούς του
ΕΣΥ, όπως επίσης υποχρεούται να παρέχει σε όλους τους πολίτες υψηλού
επιπέδου υπηρεσίες υγείας, τις οποίες υλοποιούν οι γιατροί του ΕΣΥ.

Η γριπΗ ΑΥΞΑνει ΣΗμΑντικΑ
τον κινδΥνο εμΦρΑγμΑτοΣ

το ΥποΥργειο ΥγειΑΣ δΗμιοΥργει
εθνικο δικτΥο ΣπΑνιΩν πΑθΗΣεΩν

οι πιθανότητες ενός εμφράγματος είναι εξαπλάσιες κατά την πρώτη εβδομάδα μετά την
έναρξη της γρίπης, σύμφωνα με μια νέα καναδική
επιστημονική έρευνα. Μετά την όγδοη μέρα της
αναπνευστικής λοίμωξης ο κίνδυνος εμφράγματος υποχωρεί σημαντικά. Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρα Τζέφρι Κουόνγκ του Ινστιτούτου
Κλινικών Επιστημών του Τορόντο, ανέλυσαν σχεδόν 20.000 περιστατικά -διαγνωσμένης εργαστηριακά- γρίπης, εκ των οποίων τα 332 είχαν
συνδυασθεί με έμφραγμα. «Τα ευρήματά μας είναι
σημαντικά, επειδή δείχνουν μια σχέση ανάμεσα
στη γρίπη και στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου,
πράγμα που ενισχύει τη σημασία του αντιγριπικού εμβολιασμού και του καλού πλυσίματος των
χεριών» δήλωσε ο Κουόνγκ. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ηλικιωμένους, για όσους
έχουν κολλήσει γρίπη τύπου Β (η γρίπη τύπου Α
που είναι πιο συνηθισμένη, αυξάνει λιγότερο τον
κίνδυνο για την καρδιά) και για όσους έχουν ήδη
πάθει ένα έμφραγμα. Η μελέτη δείχνει ότι και
άλλες αναπνευστικές λοιμώξεις αυξάνουν τον κίνδυνο εμφράγματος, αλλά όχι τόσο όσο η γρίπη.
Οι ερευνητές δεν εξέτασαν αν τα εμφράγματα
λόγω γρίπης είναι επίσης πιο θανατηφόρα. Όσοι
έχουν καρδιολογικά προβλήματα και ανησυχούν,
θα κάνουν καλά να επισκεφθούν το γιατρό τους.

«Η δημιουργία του εθνικού δικτύου Σπανίων παθήσεων, θα λύσει ή θα εξομαλύνει πολλά από τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν σήμερα οι ασθενείς με σπάνια νοσήματα, εκτιμά
το υπουργείο Υγείας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σπανίων
Παθήσεων». Οι σπάνιες παθήσεις είναι πολλές και ποικίλες καθώς
οι διαταραχές και τα συμπτώματα
τους διαφέρουν όχι μόνο από πάθηση σε πάθηση, αλλά ακόμη και
μέσα στην ίδια πάθηση. Έχουν
καταγραφεί περίπου 7.500 σπάνιες παθήσεις, οι οποίες επηρεάζουν τους ασθενείς όσον αφορά
στις φυσικές τους επιδεξιότητες,
τις πνευματικές τους ικανότητες,
την συμπεριφορά τους και τις αισθητηριακές τους δυνατότητες.
Ο στόχος για το υπουργείο Υγείας είναι τόσο σε εθνικό όσο και
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να εξυπηρετούνται καλύτερα οι ασθενείς
με σπάνια νοσήματα. Τα σπάνια νοσήματα, είναι ένα επιστημονικό πεδίο που το πρόβλημα των ανισοτήτων και οι δυσκολίες
στην πρόσβαση σε κατάλληλες υπηρεσίες υγείας εκδηλώνεται
με ιδιαίτερα μεγάλη ένταση, επισημαίνει το υπουργείο Υγείας.
Συν. από σελ.1…

δΥτικΗ ΑττικΗ κΑι επιδοτΗΣΗ ρεΥμΑτοΣ
Η περιφέρεια Αττικής, συνεχίζοντας στα πλαίσια του προγράμματος
'Ρεύμα για όλους' συμβάλλει στη
στήριξη των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, επιδοτεί και φέτος
με ποσά 100 και 150 ευρώ κατά
περίπτωση, τους λογαριασμούς
της ΔΕΗ που είναι ενταγμένοι στο κοινωνικό τιμολόγιο. Συνολικά,
στην Περιφέρεια Αττικής επιδοτούνται 35.000 νοικοκυριά με το ποσό
των 5.000.000,00 ευρώ. Επιπλέον, σε εξέλιξη βρίσκονται οι προσπάθειες, ώστε να μπει μια σειρά στο πρόβλημα της ηλεκτροδότησης στο Βλυχό Μεγάρων, σε συνεργασία με τον εκεί σύλλογο των
Ρομά, γιατί το ρεύμα δεν είναι πολυτέλεια αλλά κοινωνικό αγαθό.
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