ΕΤΟΣ 15

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 171

Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΞΕΚΙΝΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Σ
ε
λ.
10

«ΘΑΥΜΑ» ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΑΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟ 58ΧΡΟΝΗ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΟΨΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Το περιστατικό συνέβη στην Κύπρο, καθώς όπως αναφέρει
η εφημερίδα "Φιλελεύθερος", το ιατροσυμβούλιο και ο διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αποφάσισαν
πως 58χρονη, πρώην καθαρίστρια, δεν είναι πλέον ανάπηρη
και έτσι της έκοψαν τη σύνταξη ανικανότητας… Συν. σελ. 5

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ
ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«Ενεργοποιήθηκε» ο ηλεκτρονικός φάκελος αναπηρίας στο
πλαίσιο υλοποίησης του πιλοτικού προγράμματος απονομής
προνοιακών επιδομάτων στα
άτομα με αναπηρία... Συν. σελ. 5

«ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ»
Μέγιστη διάκριση σε βάρος
των παιδιών με αναπηρίες
και παραβίαση της Σύμβασης
των Ηνωμένων Εθνών για τα
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες… Συν. σελ. 7

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΤΕΓΟΙ

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΤΙΜΗ 0,01 EURO

ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

ΜΑΝΑΔΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ
ΑΝ ΔΩΣΕΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ,
ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΤΑ ΚΑΝΟΝΙΑ ΤΟΥΣ
ΕΙΡΗΝΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ
ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ! ΑΡΚΕΤΑ!!

Σελ.3

"ΒΟΜΒΑ" ΣΤΕ: ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ
ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΦΙΛΗ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ Σε
λ.
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ 13
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΔΙΣΕ Η ΠΟΛΗ
ΤΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ... Σελ. 11
ΈΝΤΟΝΗ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΩΦΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
«ΚΩΦΑΛΑΛΟ» ΣΑΒΒΙΔΗ
Nα ανακαλέσει δημόσια τα όσα είπε με
αφορμή αυτά που διαδραματίστηκαν στον ποδοσφαιρικό
αγώνα μεταξύ του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ, καλεί τον Κώστα
Ζουράρι η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος... Συν. σελ. 7

ΦΟΥΣΚΩΜΕΝΟΣ ΕΝΦΙΑ ΕΩΣ 27% ΓΙΑ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ 86 ΔΗΜΟΥΣ

Αντιμέτωποι με αυξήσεις στον
ΕΝΦΙΑ
οι οποίες θα φθάνουν
Το υπουργείο σημειώνει ότι από τις 28 Φεβρουαρίου
2018 ο ΟΑΕΔ γνωστοποίησε την απόφαση... Συν.σελ.5 έως και το 27,59% κινδυνεύουν
να βρεθούν εκατομμύρια κάτοικοι
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΛΗΡΩΤΟΥΣ
86 δήμων της Περιφέρειας ΑττιΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ κής και της ευρύτερης περιοχής
ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ Σελ.4 της Θεσσαλονίκης… Συν. Σελ. 4

...Συνέχεια από το προηγούμενο
Είναι τόσα πολλά αυτά που γνωρίζει ο άνθρωπος στη διαδρομή της ζωής του
και που δεν προλαβαίνει να αξιλογήσει παρά μονάχα όταν τον αναγκάζουν οι
καταστάσεις και τότε ανακαλύπτει την αχαριστία χωρίς όμως να μπορεί να την
αποφύγει. Με τα σημερινά δεδομένα, ο άνθρωπος είναι τόσο ευάλωτος και τόσο
αδύναμος που τις περισσότερες φορές είναι αργά γιατί όλα κυλάνε τόσο γρήγορα και δεν προλαβαίνει να αντιδράσει. Όλα λάμπουν και γυαλίζουν σήμερα
για να ξεγελάμε ο ένας τον άλλον, με όμορφα λόγια, ρούχα, αυτοκίνητα και ότι
άλλο νομίζουμε ότι μπορεί να μας κάνει καλύτερους. Μάθαμε να μην υπολογίζουμε ή να σκεφτόμαστε τον κρυμμένο εαυτό μας που είναι πίσω από όλα αυτά
τα στολίδια, ούτε τις εσωτερικές ανάγκες που δεν έχουν καμία σχέση μ’αυτό που
συμβαίνει γύρω μας. Επόμενο είναι αφού ο ένας ξεγελάει τον άλλον να νομίζουμε ότι ο άλλος είναι αχάριστος. Δεν κοιτάμε πρώτα τον εαυτό μας που κι εμείς
είμαστε μία από τα ίδια, σαν τον άλλον δηλαδή, που νομίζουμε ότι μας ξεγέλασε
ή προσπαθούμε να ξεγελάσουμε. Μια παλιά σοφή παροιμία λέει: “ότι σπείρεις
θα θερίσεις” και εμείς έχουμε σπείρει ανέμους και είμαστε υποχρεωμένοι να θερίσουμε θύελλες, αφού εμείς τις προκαλέσαμε... Συνέχεια στο επόμενο...

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

«ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ» ΑΠΟ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ, ΦΟΡΕΙΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
Συλλογικότητες, φορείς, οργανώσεις, πολίτες και εκπρόσωποι από ευρύτερες ομάδες που αντιμετωπίζουν
διακρίσεις στη χώρα μας (ΑΜΕΑ, ΛΟΑΤΚΙ, Ρομά, μετανάστες, πρόσφυγες, οροθετικοί, ηλικιωμένοι, χρήστες ουσιών, ψυχικά ασθενείς, θρησκευτικές ομάδες, κ.ά.)
πραγματοποίησαν περίπατο κατά των διακρίσεων στις 21
Μαρτίου. Το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, με αφορμή
την Διεθνή Ημέρα κατά του Ρατσισμού και των Φυλετικών
Διακρίσεων, κάλεσε για τέταρτη συνεχή χρονιά, «όλες τις
ομάδες που πλήττονται από τις διακρίσεις και το ρατσισμό να δηλώσουν την αποφασιστικότητά τους για την καταπολέμηση κάθε είδους
ρατσισμού και εξευτελισμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας». Φέτος, η οργανωτική επιτροπή του «Περιπάτου κατά των Διακρίσεων» επέλεξε ως επόμενο φορέα
για το έπαθλο – σκυτάλη, το Σωματείο Υποστήριξης Διεμφυλικών για την δράση
του υπέρ της ελευθερίας και κατά του ρατσισμού αλλά και την πρόσφατη νίκη
του, με το νέο νόμο για την Ταυτότητα Φύλου. Η βράβευση καθιερώθηκε από το
2017 στη μνήμη του ακτιβιστή και ιδρυτή της οργάνωσης Praksis, Τζανέτου Αντύπα, όπου κάθε χρόνο βραβεύεται μία οργάνωση ή ένας άνθρωπος που ασχολείται με τα θέματα του αντιρατσισμού και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
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ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΤΟ BREXIT ΚΑΙ ΟΙ
"ΠΝΙΓΕΤΑΙ" Ο ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ
ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ
ΑΠΟ 79.000 ΤΟΝΟΥΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
Ανησυχία προκαλεί στους επιστήμονες η διαπίστωση
πως στον Ειρηνικό Ωκεανό υπάρχουν και "ταξιδεύουν"
79.000 τόνοι πλαστικών σε έκταση 1,6 τετραγωνικών
χιλιομέτρων. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος, αναφέρεται ότι πρόκειται για μια έκταση δύο φορές τη Γαλλία!
Πλέον οι επιστήμονες είναι βέβαιοι ότι οι ωκεανοί «πνίγονται» από τρισεκατομμύρια κομμάτια πλαστικού. Συνολικά τα πλαστικά που ξεκινούν σε μέγεθος 5
εκατοστών υπολογίζονται σε 1,8 τρισεκατομμύρια τεμάχια που κινούνται σαν μια μεγάλη μάζα. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι μέχρι το 2050 στη θάλασσα θα
υπάρχουν περισσότερα πλαστικά από ό,τι ψάρια
καθώς κάθε χρόνο στους ωκεανούς καταλήγουν 8 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών που άλλοτε ταξιδεύουν στη
θάλασσα και άλλοτε βγαίνουν στις παραλίες.

29 Μαρτίου 2019 και ώρα 23.00 GMT: το Ηνωμένο Βασίλειο θα
σταματήσει να αποτελεί επισήμως μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Η πρωθυπουργός της Βρετανίας Τερέζα Μέι ενεργοποίησε τη διαδικασία του διαζυγίου με την
ΕΕ εδώ και έναν χρόνο, στο
τέλος του Μαρτίου 2017.
Ομως, αντιλαμβανόμενη ότι
είναι αδύνατον να επιτύχει
συμφωνία με τους πρώην
εταίρους της για τη μελλοντική σχέση Ηνωμένου Βασιλείου -ΕΕ μέσα στο χρονικό διάστημα των δύο ετών, ζήτησε και
έλαβε περίοδο μετάβασης. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, το Λονδίνο δεν θα λαμβάνει μέρος στη λήψη αποφάσεων στην
Ευρωπαϊκή Ενωση, αλλά θα συνεχίσει να έχει πρόσβαση στην ενιαία αγορά με αντάλλαγμα τη συμβολή του στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Η ελεύθερη κυκλοφορία των ευρωπαίων πολιτών θα
διασφαλισθεί επίσης, αφού η Τερέζα Μέι αναγκάσθηκε να υποχωρήσει στην ευρωπαϊκή αυτή απαίτηση. Η μετάβαση δεν θα κλείσει
παρά μόνο εάν το Λονδίνο και οι 27 συμφωνήσουν για τους όρους
του διαζυγίου από σήμερα μέχρι τον Οκτώβριο, οπότε και πρέπει
να υπογραφεί μία Συνθήκη αποχώρησης. Για τη μελλοντική σχέση,
η οποία στο μεταξύ θα αποτελέσει επίσης αντικείμενο διαπραγμάτευσης, θα υπάρξει κοινή δήλωση, επίσης τον Οκτώβριο.

ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΑ
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ
Εξοργισμένοι από τις αλλεπάλληλες επιθέσεις
ενόπλων στα σχολεία, εκατοντάδες χιλιάδες Αμερικανοί, μαθητές, φοιτητές αλλά και άνθρωποι
μεγαλύτερης ηλικίας, κατέβηκαν σήμερα στους
δρόμους πολλών μεγάλων πόλεων, σε μια ιστορική κινητοποίηση ενάντια στα πυροβόλα όπλα.
Περισσότερες από 800 διαδηλώσεις έχουν οργανωθεί στο πλαίσιο αυτής της "Πορείας για τις
Ζωές μας" στις ΗΠΑ αλλά και σε άλλες χώρες,
με τη νεολαία, πάντα, στην αιχμή του δόρατος.
Η εγγονή του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, ηλικίας μόλις
9 ετών, απηύθυνε το δικό της μήνυμα κατά των
όπλων, καταχειροκροτούμενη από το πλήθος για
τον αυθορμητισμό της. Εμπνεόμενη από την περίφημη ομιλία του παππού της, η Γιολάντα Ρενέ
Κινγκ, είπε στη συγκέντρωση: "Έχω ένα όνειρο
στο οποίο δεν πάει άλλο. Και δεν θα έπρεπε να
υπάρχουν όπλα σ' αυτόν τον κόσμο. Περάστε το
μήνυμα, ακούτε; Σε όλη τη χώρα. Θα είμαστε μια
μεγάλη γενιά" είπε το κοριτσάκι.

ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ! ΑΡΚΕΤΑ

Εξαιρετικά σημαντική θεωρεί η Οργάνωση
Παραπληγικών Κύπρου (ΟΠΑΚ) την ανάπτυξη δικτύου ενοικίασης οχημάτων τα
οποία θα είναι προσβάσιμα σε άτομα με
αναπηρίες, είτε για να τα οδηγούν οι ίδιοι,
είτε για να μεταφέρονται καθήμενοι στο τροχοκάθισμα. “Τέτοιες υπηρεσίες είναι χρήσιμες τόσο για κάτοικους της χώρας, αλλά
πολύ περισσότερο για επισκέπτες/τουρίστες,
αφού η χώρα μας δεν διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα δημόσιων μεταφορών το
οποίο να είναι προσβάσιμο σε άτομα που
χρησιμοποιούν αναπηρικό τροχοκάθισμα.”

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΖΗΤΗΣΕ ΑΠΟ ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ
ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΗΣ
«Μια χαρά φυσιολογική φαίνεσαι, τι
τη θες τη βοήθεια;», της είπαν.Η βρετανή παραολυμπιονίκης Sophia Warner
είχε ένα ανατριχιαστικό συναπάντημα
με μια αεροπορική εταιρία, όταν της ζήτησαν να αποδείξει εμπράκτως πως
είναι άτομο με ειδικές ανάγκες. Η γυναίκα ζήτησε βοήθεια για να ανέβει στο
αεροσκάφος και η ομάδα εδάφους της
EasyJet απαίτησε τότε να αποδείξει δημοσίως την αναπηρία της. Το περιστατικό ανακοίνωσε η ίδια στο Twitter. Η αεροπορική έβγαλε αργότερα ένα
κανονικό ανακοινωθέν, λυπούμενη για την εμπειρία της κυρίας Warner.
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ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΛΗΡΩΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ
Από σελ. 1... Ένα θέμα, που έχει απασχολήσει χιλιάδες ιδιοκτήτες, που ενοικιαστές τους
άφησαν απλήρωτους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και κατά συνέπεια τα δηµοτικά
τέλη καθαριότητας και φωτισµού, που συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτούς, εξέτασε ο Συνήγορος
του Πολίτη, κατόπιν αναφοράς ιδιοκτήτριας εμπορικού ακινήτου, όταν δήμος της ζήτησε την
πληρωμή απλήρωτων – ανείσπρακτων δημοτικών τελών, κατά το χρονικό διάστημα, που
το προαναφερόμενο ακίνητο ήταν μισθωμένο. Σύµφωνα µε τη νοµολογία, η ευθύνη του ιδιοκτήτη του ακινήτου είναι επικουρική
και τα τέλη αναζητούνται από αυτόν µόνο αν η βεβαίωση και η είσπραξή τους από το µισθωτή αποδειχτεί δυσχερής.

ΦΟΥΣΚΩΜΕΝΟΣ ΕΝΦΙΑ ΕΩΣ 27% ΓΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ 86 ΔΗΜΟΥΣ
καθώς και εκατοντάδων δήμων της υπόλοιπης χώρας όπου οι αντικειμενικές τιμές των ακινήτων κυμαίνονται σήμερα μεταξύ 600 και 1.000 ευρώ ανά τ.μ., αν
γίνουν δεκτές οι εισηγήσεις των ιδιωτών εκτιμητών, σύμφωνα με τις οποίες στις περιοχές
αυτές οι εν λόγω τιμές θα πρέπει να αυξηθούν κατά ποσοστό από 10% έως και 40%.
Πρόκειται κυρίως για περιοχές στις οποίες κατοικούν νοικοκυριά με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα και στις οποίες οι τιμές ζώνης (οι αντικειμενικές τιμές αφετηρίας) παρέμειναν
σκόπιμα για κοινωνικούς και πολιτικούς λόγους χαμηλότερες των πραγματικών τιμών της
κτηματαγοράς. Σε όλες αυτές τις περιοχές οι αυξήσεις των αντικειμενικών τιμών ζώνης θα έχουν ως συνέπεια την άνοδο σε
υψηλότερο κλιμάκιο υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ όπου ισχύει μεγαλύτερος συντελεστής προσδιορισμού του φόρου αυτού.
Συν. από σελ. 1…

ΠΩΣ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο δίνει ανάσα σε εκατοντάδες χιλιάδες καταναλωτές που μπορούν
να έχουν ρεύμα με σημαντική έκπτωση. Από τον Απρίλιο και ύστερα ανοίγει ο δρόμος ώστε να ενταχθούν ακόμη 100.000 άτομα στο ΚΟΤ. Ωστόσο υπάρχουν και ορισμένες υποχρεώσεις για όσους
έχουν ήδη αποκτήσει το δικαίωμα στις εκπτώσεις στον λογαριασμό ρεύματος. Για την ένταξη στο ΚΟΤ
υπολογίζονται τα εισοδήματα με βάση την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης. Σε κάθε περίπτωση
υπολογίζεται η τελευταία φορολογική δήλωση των καταναλωτών. Έτσι σχεδόν 100.000 συνταξιούχοι που έχασαν το μισό
ΕΚΑΣ μέσα στον περασμένο χρόνο, βρέθηκαν δηλαδή να παίρνουν από 230 ευρώ μόλις 115, με βάση τα εισοδήματα του
2017 έχουν αποδοχές κάτω από 9.000 που είναι και το χαμηλότερο όριο για το Κοινωνικό Τιμολόγιο. Όσοι έχουν κάνει αίτηση
και με βάση τα εισοδήματα του 2016 πληρούσαν τα εισοδηματικά κριτήρια θα πρέπει να κάνουν νέα αίτηση. Βάσει του κανονισμού θα πρέπει να εξεταστεί εκ νέου το δικαίωμά τους στο Κοινωνικό Τιμολόγιο με βάση τα εισοδήματα του 2017.

ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τα στοιχεία των τιμολογίων που θα εκδίδονται και θα διακινούνται ηλεκτρονικά.
Τέλος στο χαρτοβασίλειο των τιμολογίων και των απλογραφικών βιβλίων που τηρούν
οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες επιχειρεί να βάλει από το 2019 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Το σχέδιο προβλέπει την υποχρέωση των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών να εκδίδουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τα
τιμολόγια για τις συναλλαγές τους με άλλες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες και να διαβιβάζουν αυτόματα τα στοιχεία τους για επεξεργασία και διασταύρωση
στο Taxisnet. Τα στοιχεία των τιμολογίων που θα εκδίδονται και θα διακινούνται ηλεκτρονικά μεταξύ επιχειρήσεων ή και ελευθέρων επαγγελματιών θα διαβιβάζονται ταυτόχρονα και στα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ για άμεσο έλεγχο και διασταύρωση. Με τη διαδικασία αυτή, οι φορολογικές υπηρεσίες θα γνωρίζουν σε πραγματικό χρόνο το ύψος των συναλλαγών
που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Εφορίες και ελεγκτικά κέντρα θα είναι, κατά κάποιον
τρόπο, on line συνδεδεμένα με τα λογιστήρια και τα ταμεία των επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών. Ουσιαστικά με
την ηλεκτρονική τιμολόγηση θα εξαλειφθεί πλήρως το φαινόμενο της έκδοσης πλαστών και εικονικών τιμολογίων.

ΠΡΟΣ ΜΑΙΟ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ

Νέες εκκρεμότητες καλείται να επιλύσει ο ΟΑΣΑ, με αποτέλεσμα η ολοκλήρωση της μετάβασης στο ηλεκτρονικό εισιτήριο να
τοποθετείται το Μάιο, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις. Η νέα καθυστέρηση, οφείλεται στο γεγονός ότι η ΗΔΙΚΑ και ο ανάδοχος του
ηλεκτρονικού εισιτηρίου δεν έχουν καταφέρει, έως σήμερα, να διασυνδέσουν τις βάσεις δεδομένων τους για τους ανέργους και
τα ΑμεΑ. Για παράδειγμα, ακόμη και όσοι εκ των ανέργων και ΑμεΑ έχουν ήδη παραλάβει τις κάρτες τους ή τις έχουν εκδώσει σε
εκδοτήριο, δεν μπορούν ακόμα να τις χρησιμοποιήσουν, αφού εκκρεμεί η ενημέρωση των αυτόματων μηχανημάτων, προκειμένου
να μπορούν να τις «φορτίζουν» με δωρεάν μετακινήσεις. Η δεύτερη εκκρεμότητα αφορά την έκδοση προσωποποιημένων καρτών
για τους υπόλοιπους δικαιούχους δωρεάν μετακίνησης. Πέραν από τους άνεργους, τα ΑμεΑ και τους εργαζόμενους στις συγκοινωνίες, δεν έχει ακόμα διευθετηθεί η έκδοση καρτών για άλλες ομάδες επιβατών, ανάμεσα στους οποίους είναι οι ένστολοι (οπλίτες,
αστυνομικοί, πυροσβέστες) που μέχρι και σήμερα μετακινούνται με τις στρατιωτικές/υπηρεσιακές τους ταυτότητες.
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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΣΤΕΓΟΙ
διοικητικού του συμβουλίου, με την οποία έδωσε για πρώτη
φορά τη δυνατότητα εγγραφής στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού σε ομάδες του πληθυσμού που, μέχρι τώρα, δεν μπορούσαν να εγγραφούν, λόγω
αδυναμίας απόδειξης μόνιμου τόπου κατοικίας, ενώ πληρούνταν οι λοιπές
προϋποθέσεις εγγραφής. Με την απόφαση αυτή, δυνατότητα εγγραφής στο
μητρώο ανέργων έχουν: Άστεγοι που διαβιούν στο δρόμο ή σε ξενώνες ή φιλοξενούνται προσωρινά σε ιδρύματα ή
άλλες κλειστές δομές, καθώς και αυτοί που διαβιούν σε ακατάλληλα καταλύματα. Μετανάστες που είναι κάτοχοι άδειας
διαμονής, πρόσφυγες, δικαιούχοι διεθνούς προστασίας ή αιτούντες διεθνή προστασία ή κάτοχοι καθεστώτος επικουρικής προστασίας, κακοποιημένες γυναίκες και παιδιά που φιλοξενούνται σε ξενώνες προστασίας θυμάτων βίας.

Συν. από σελ. 1...

«ΘΑΥΜΑ» ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ - ΕΞΑΦΑΝΙΣΑΝ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟ 58ΧΡΟΝΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΟΨΑΝ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Η 58χρονη μετά την απόφαση αυτή προσέφυγε στο Διοικητικό
Δικαστήριο, απονέμοντας τελικά δικαιοσύνη, αφού η απόφαση για τερματισμό
της σύνταξης της ακυρώθηκε. Μάλιστα, το Διοικητικό Δικαστήριο προχώρησε σε
αυτή την απόφαση, καθώς το ιατροσυμβούλιο δεν μπόρεσε να αιτιολογήσει το
πως έφτασε στο συμπέρασμα ότι η 58χρονη δεν είναι πλέον ανίκανη για εργασία,
σε ποσοστό 85%, ενώ στο παρελθόν αναγνωρίσθηκε από τους ίδιους ως ανάπηρη. Με πιο απλά λόγια, το ιατροσυμβούλιο και οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προχώρησαν στον τερματισμό της σύνταξης ανικανότητας της χωρίς, σύμφωνα με το Διοικητικό Δικαστήριο, να υπάρχει επεξήγηση για
το πως το Συμβούλιο αποφάσισε ότι η κατάσταση της υγειάς της 58χρονης παρουσίασε βελτίωση.
Συν. από σελ. 1…

ΤΟΝ ΔΑΓΚΩΣΕ ΣΚΥΛΟΣ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ ΚΑΙ
ΓΙΑ ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΓΕΜΙΣΕ ΦΟΛΕΣ ΤΟ ΒΟΥΝΟ!!
Μερικές εβδομάδες μετά την ανάρτηση των απειλητικών σημειωμάτων για τοποθέτηση φόλας σε δασικούς δρόμους του νοτίου Υμηττού, δυστυχώς η εγκληματική πράξη επιβεβαιώνεται με
τραγικό τρόπο. Οι εθελοντές της Εθελοντικής Δασοπροστασίας
Νοτίου Υμηττού είχαν πραγματοποιήσει αναζητήσεις στο δάσος
του Νοτίου Υμηττού όταν αναρτήθηκαν τα απειλητικά σημειώματα
αλλά δεν είχε εντοπιστεί κάτι. Eντοπίστηκαν τοποθετημένα κομμάτια κιμά, πιθανότατα εμποτισμένα σε μαρμελάδα
φράουλα (λόγω της έντονης οσμής φράουλας), τα οποία έφεραν δηλητήριο. Το δυστύχημα είναι ότι ήδη έχoυν
προκύψει ήδη 8 νεκρά ζώα. Για τον λόγο αυτό εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή των πολιτών που περπατούν στο
τμήμα του βουνού και όσων βγάζουν βόλτα τα σκυλιά τους πάνω από το Πανόραμα Βούλας και την Αιξωνή Γλυφάδας. Η Ε.Δ.Ν.Υ. ενημερώνει ότι για την εγκληματική πράξη έχει ήδη επιληφθεί η δικαιοσύνη καθώς έχει υποβληθεί μήνυση στο ΑΤ Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και όλα τα σχετικά πειστήρια έχουν περισυλλεγεί με τις
νόμιμες διαδικασίες. Πηγή πληροφοριών και φωτογραφιών: http://ednyvolunteers.wixsite.com/edny (enikos.gr)

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Μάλιστα ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) εξέδωσε οδηγίες προς τους αναπήρους
και τους γιατρούς για τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εισηγητικού φακέλου αναπηρίας προς τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ). Πιο
αναλυτικά, ο εισηγητικός φάκελος συμπληρώνεται μόνο ηλεκτρονικά από
το θεράποντά γιατρό, μέσω νέας ειδικής εφαρμογής στην πλατφόρμα της
ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Σημειώνεται ότι με την ηλεκτρονική διαδικασία: Δεν επιβαρύνεται ο ανάπηρος με την καταβολή του παραβόλου των 46,14 ευρώ της εξέτασής του από
τα ΚΕΠΑ. Δεν απαιτείται η επικύρωση του γνησίου υπογραφής του θεράποντος γιατρού. Ο γιατρός, με βάση τον
ΑΜΚΑ του αιτούντος, θα βρει προσυμπληρωμένα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα όλα τα στοιχεία του. Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 2131519-222, 201, 297.
Συν. από σελ. 1…
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Τέσσερα εθνικά ρεκόρ, δύο εκ των οποίων στον τελικό, σημάδεψαν το πανελλήνιο πρωτάθλημα σκοποβολής που πραγματοποιήθηκε στο σκοπευτήριο της Ελευσίνας με τη συμμετοχή 39 αθλητών/τριών απο
εννέα συλλόγους. Την πρώτη θέση στη διοργάνωση πήρε ο Τριπτόλεμος με έξι μετάλλια (3 χρυσά 1 ασημένιο δύο χάλκινα), ενώ ακολούθησαν οι Αετοί Αθήνας με τέσσερα (3-1-0). Τα πανελλήνια ρεκόρ σημείωσαν οι
Σωτηρης Γαλόγαυρος (Τριπτόλεμος – αεροβόλο τουφέκι πρηνηδόν μεικτό R3), Κατερίνα Φουντουλάκη (Μεγαλόνησος – αεροβόλο τουφέκι γυναικών R2), Αναστάσιος Μπούτης (Αετοί Αθήνας – τελικός αεροβόλο τουφέκι
πρηνηδόν μεικτό R5) και Δημήτρης Καριώτης (Τριπτόλεμος – τελικός αεροβόλο πιστόλι ανδρών P1).
Το ίδρυμα 'Αγιος Στέφανος στη Λεμεσό επισκέφτηκε ομάδα πεζοναυτών του USS Iwo Jima του Αμερικανικού
έκτου στόλου. Οι πεζοναύτες φύτεψαν δέντρα και στην συνέχεια έπαιξαν μπάσκετ με άτομα με νοητική αναπηρία.
Ο πλωτάρχης - πεζοναύτης ιερέας, Τζον Μάμπους δήλωσε ότι σε κάθε λιμάνι σταθμό, προσπαθεί να γνωρίσει
την κουλτούρα και τους ανθρώπους της πόλης, αλλά και να προσφέρει εθελοντική εργασία, όπου και όπως μπορεί.
Μια μοναδική εμπειρία γεμάτη ρυθμό και παιχνίδι έζησαν οι συμμετέχοντες στον 7ο Ημιμαραθώνιο
Αθήνας, μέσα από τις δράσεις που πραγματοποίησε ο ΟΠΑΠ, μεγάλος χορηγός του ΣΕΓΑΣ. Μια
«εναλλακτική ορχήστρα κρουστών», κατά μήκος της διαδρομής του Ημιμαραθωνίου έδινε τον ρυθμό
στους περισσότερους από 20.000 δρομείς που έλαβαν μέρος στη διοργάνωση. Τόσο οι δρομείς όσο και
οι θεατές είχαν την ευκαιρία να γίνουν μέρος της ορχήστρας, να χτυπήσουν τα τύμπανα και να ενθαρρύνουν τους αθλητές. «Μαέστρος» αυτού του μουσικού εγχειρήματος ήταν ο συνθέτης Πέτρος Κούρτης, διεθνώς γνωστός από τη συμμετοχή του στην Τελετή Έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας 2004.
Ένα πανελλήνιο ρεκόρ και τέσσερις καλύτερες «νέες πρώτες επιδόσεις» στην πρωτοεμφανιζόμενη κατηγορία 62, σημείωσαν οι Έλληνες αθλητές του στίβου στο διεθνές μίτινγκ 10th Fazza Para-Athletics Championships που διεξήχθη στο Ντουμπάι. Το πανελλήνιο ρεκόρ σημείωσε ο Κωνσταντίνος Τζούνης στη δισκοβολία
κατηγορίας 56, ενώ τις τέσσερις καλύτερες «νέες πρώτες επιδόσεις» πέτυχαν οι Στέλιος Μαλακόπουλος στα 100,
200μ. και το μήκος κατηγορίας 62, αλλά και ο Γιάννης Σεβδικάλης στα 400μ. της ίδιας κατηγορίας.
Η Οργάνωση Παραπληγικών Κύπρου (ΟΠΑΚ) εισηγείται προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, τη διάθεση του 1% από τις εισπράξεις του Κρατικού Λαχείου καθώς και των αζήτητων κερδών για άτομα
με αναπηρίες. Ο Πρόεδρος της ΟΠΑΚ στην επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας προτείνει όπως
«το 1. 1% από τις πωλήσεις του κρατικού λαχείου να κατατίθενται στο ‘ταμείο ειδικών αναγκών’ που προνοείται στον
‘περί ατόμων με αναπηρίες νόμο’ με στόχο να δημιουργηθεί ένα ταμείο με σημαντικά έσοδα». Προσθέτει ότι αυτά τα
έξοδα «θα τα συνδιαχειρίζονται εκπρόσωποι των ατόμων με αναπηρίες και το κράτος, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών και προγραμματισμό δράσεων με συνέχεια, δηλαδή υλοποίηση και έργων μεγάλης κλίμακας».
Αυτοτελώς, με συντελεστές κλιμακούμενους από 15% έως και 45%, θα φορολογηθούν και φέτος τα εισοδήματα από ακίνητη περιουσία τα οποία απέκτησαν το 2017 πάνω από 3 εκατομμύρια φορολογούμενοι. Επιπλέον, τα εισοδήματα αυτά θα φορολογηθούν και με ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2,2% έως 10%, εφόσον οι
φορολογούμενοι που τα απέκτησαν δηλώσουν για το 2017 συνολικά ποσά εισοδημάτων άνω των 12.000 ευρώ.
Airbnb: Τι ισχύει για τον ΦΠΑ - Aπαλλάσσονται από τον ΦΠΑ οι βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων στο πλαίσιο
της οικονομίας του διαμοιρασμού, (τύπου Airbnb), υπό τον όρο ότι κατά τη διάρκεια της μίσθωσης δεν παρέχονται
από μέρους του εκμισθωτή πρόσθετες υπηρεσίες προς τους μισθωτές, ανάλογες με τις παρεχόμενες στον ξενοδοχειακό ή παρόμοιο τομέα, όπως υπηρεσίες καθαριότητας, περισυλλογής απορριμμάτων, αντικατάστασης κλινοσκεπασμάτων και λοιπών οικιακών ειδών, βοηθητικού προσωπικού και λοιπές υπηρεσίες για την περιποίηση των πελατών.
Διαρκώς αυξανόμενη βαίνει η χρήση καρτών στην ελληνική αγορά, με την αξία των συναλλαγών να ενισχύεται
κατά 40% το 2017 σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα και τον αριθμό των συναλλαγών να διευρύνεται κατά 93%.
Ανοδική πορεία ακολουθεί και ο αριθμός των εγκατεστημένων POS στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των
τερματικών ανήλθε το Δεκέμβριο του 2017 στις 650.000, τη στιγμή που την αντίστοιχη περίοδο του 2016 ο αριθμός
τους ήταν 305.000 και το 2015 210.000. Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν εκτιμήσεις της εταιρείας Cardlink.
Στόχο για 24.750 πλήρεις και μερικούς φορολογικούς ελέγχους από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες (ΚΕ.ΜΕ.
ΕΠ., ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π. και Δ.Ο.Υ.) βάζει για φέτος η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Με νέα απόφαση
που εξέδωσε, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής δίνει εντολή ότι τουλάχιστον οι 16.000 έλεγχοι θα
αφορούν κατ’αρχήν υποθέσεις και υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας , ενώ οι 4.000 τουλάχιστον εξ αυτών
θα στοχεύσουν στην τελευταία τριετία. Οι υποθέσεις επιλέγονται και βάσει πληροφοριών ή άλλων κριτηρίων κινδύνου που δεν δημοσιοποιούνται στην απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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ΈΝΤΟΝΗ Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΚΩΦΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ «ΚΩΦΑΛΑΛΟ» ΣΑΒΒΙΔΗ
Σε σχετική
ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία επισημαίνει πως ο
βουλευτής δήλωσε για τον
Ιβάν Σαββίδη: «Ένας άνθρωπος που δεν ξέρει τη γλώσσα
είναι κωφάλαλος. Ο Σαββίδης
ούτε καταλαβαίνει τι του λένε ούτε μπορεί να μιλήσει στα
ελληνικά. Ουσιαστικά λειτουργεί ως κωφάλαλος» Η Ομοσπονδία συνεχίζει, τονίζοντας τα εξής: «Θα πρέπει κατ'
αρχάς να ενημερώσουμε τον κ. Ζουράρι, ο οποίος μάλιστα
διετέλεσε και υφυπουργός Παιδείας, ότι ο όρος “κωφάλαλος” είναι λανθασμένος για τον προσδιορισμό της αναπηρίας μας και ότι έχει πλέον αντικατασταθεί από τους όρους
“κωφός” και “βαρήκοος” (ανάλογα με το ποσοστό της κώφωσης). Το σημαντικότερο ωστόσο ατόπημά του είναι ότι
επί της ουσίας ορίζει τους κωφούς και βαρήκοους πολίτες
ως άγλωσσους! Είναι απαράδεκτο τέτοιου είδους αντιεπιστημονικές αντιλήψεις να διατυπώνονται από ανθρώπους
που κατέλαβαν και κατέχουν δημόσια αξιώματα, καθώς φανερώνουν το πόσο βαθιά άγνοια έχουν για τα θέματα της
αναπηρίας, αλλά και διαιωνίζουν προκαταλήψεις, για την
εξάλειψη των οποίων δίνουμε καθημερινό αγώνα».
Συν. από σελ.1…

«ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ»

αποτελεί σύμφωνα με την Πρόεδρο της Παγκύπριας Οργάνωσης Γονέων και Φίλων Παιδιών με εγκεφαλική
και άλλες παραλύσεις, Αγκαλιά -Ελπίδα, Γιούλα Πιτσιάλη, ο κανονισμός για τη λειτουργία των νηπιαγωγείων της Αρχιεπισκοπής που αναφέρει ότι σε περίπτωση εγγραφής παιδιού με ειδικές
ανάγκες(αναπηρίες κ.α) ο γονιός είναι υποχρεωμένος να πληρώνει τα έξοδα της συνοδού. Σύμφωνα με την κ. Πιτσιάλη, οι κανονισμοί του νηπιαγωγείου
της Αρχιεπισκοπής είναι
αναχρονιστικοί, τονίζοντας
ότι η εξασφάλιση Συνοδών
παιδιών με αναπηρίες είναι
υποχρέωση του κράτους
για ΟΛΑ τα σχολεία βάση
της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των
Ατόμων με Αναπηρίες την οποία το κράτος έχει την υποχρέωση
να εφαρμόσει. «Διαβάσαμε επίσης και τις ρατσιστικές εκφράσεις
όπως "παιδιών από χωρισμένες οικογένειες και άλλων προβληματικών καταστάσεων" που μας παραπέμπουν σε άλλες εποχές
και ήδη στιγματίζουν πολλά παιδιά. Το σχολείο είναι για ΟΛΑ τα
παιδιά! Είναι ένα δικαίωμα το οποίο πρέπει να διασφαλίσουμε
για ΟΛΑ τα παιδιά σε ΟΛΑ τα σχολεία. Είτε αυτά είναι σχολεία
δημόσια, είτε ιδιωτικά, είτε ιδρύονται από το Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού, είτε από την Αρχιεπισκοπή, είτε από οποιουσδήποτε άλλους φορείς'', καταλήγει η κ. Πιτσιάλη.
Συν. από σελ. 1…

ΜΕ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΟΔΟ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΕ ΣΕ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΑ
Η απάνθρωπη στάση μερίδας της κοινωνίας απέναντι στις ευπαθείς ομάδες αποτελεί θέμα συζήτησης ανά τακτά διαστήματα και αυτό γιατί υποδηλώνει την έλλειψη
σεβασμού σε ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη. Τα παραπάνω αποτυπώνει
η φωτογραφία που βλέπει το φως της δημοσιότητας και στην οποία φαίνεται ένα περιπολικό να έχει παρκάρει σε θέση για ΑμεΑ. Το επίμαχο καρέ προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό καθότι ο θύτης αυτή τη φορά δεν είναι ένας απλός και ασυνείδητος
πολίτης, αλλά ένα όργανο της τάξης. Υποτίθεται ότι η αστυνομικοί πρέπει να δίνουν
το παράδειγμα, εφαρμόζοντας τους νόμους κατά γράμμα, οι οποίοι ισχύουν για όλους.

ΚΡΑΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΠΑΡΚΑΡΕ ΣΕ ΘΕΣΗ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΕΒΡΙΣΑΝ (!) ΤΟΝ ΑΝΑΠΗΡΟ ΠΟΥ ΚΑΛΕΣΕ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Στην καταγγελία προχώρησε ο γενικός γραμματέας του Σωματείου Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων Π.Ε. Ηλείας, Γιώργος Παπανικολόπουλος. Μιλώντας για το περιστατικό ο κ.
Παπανικολόπουλος ανέφερε στην εφημεριδα ”Πατρίς” : «Στη θέση παρκινγκ ΑμεΑ, στην οδό
Ερμού 2 πάρκαρε Υπηρεσιακό αυτοκίνητο με πορτοκαλί πινακίδες. Κάλεσα την τροχαία για να
σημειώσει την παράβαση. Μέχρι να συμβεί αυτό κατέφτασαν και οι γυναίκες επιβάτες του αυτοκινήτου που αντί να ζητήσουν συγνώμη μου έκαναν λεκτική επίθεση λέγοντας ότι έχουν δικαίωμα τα Υπηρεσιακά αυτοκίνητα να παρκάρουν σε θέσης στάθμευσης για ΑμεΑ. Εξήγησα ότι
δεν υπάρχει τέτοιο δικαίωμα και μια από τις επιβαίνουσες στο αυτοκίνητο μου είπε ότι είναι κι
αυτή ΑμεΑ και μου μίλησε άσχημα. Είναι ανεπίτρεπτο αυτό που συνέβη… τι πάει να πει του Δημοσίου και γιατί μιλούν με αυτό τον τρόπο; Επειδή είναι του Δημοσίου δεν θα πληρώσουν την
κλήση ή θα την σβήσουν ή θα μας κάνουν ότι θέλουν; Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να το αφήσουμε να περάσει έτσι σαν Σωματείο. Η κυρία αντί να ζητήσει συγνώμη μας επιτέθηκε! Έκλεισαν
και τις δυο θέσεις που υπάρχουν για ΑμεΑ κι αυτό είναι ανεπίτρεπτο… στις λιγοστές θέσεις που
διαθέτει ο Πύργος για στάθμευση ΑμεΑ να έρχονται να παρκάρουν και να μας βρίζουν κιόλας».
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17ΧΡΟΝΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN
ΕΣΩΣΕ ΜΙΚΡΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΟ ΠΝΙΓΜΟ!!!
Οι μέρες των διακοπών είναι κανονικά περίοδος χαλάρωσης, ξεκούρασης και διασκέδασης. Για αυτή την οικογένεια όμως, κάθε άλλο παρά
όλα αυτά ήταν οι διακοπές της. Αυτό εξαιτίας ενός τρομερού περιστατικού
που συνέβη στη θάλασσα. Ευτυχώς που ο γιος τους βρισκόταν εκείνη τη
στιγμή κοντά. Ο λόγος για τον Valerio Catoia που γεννήθηκε με σύνδρομο
Down. Στην ηλικία των 13 ετών οι γονείς του θεώρησαν ότι θα του έκανε
πολύ καλό να μάθει να κολυμπά, γιατί έτσι θα δυνάμωνε το σώμα του και θα αποκτούσε αντοχές. Ο Valerio δεν
έμαθε απλά να κολυμπάει, αλλά έγινε τόσο καλός κολυμβητής που κατάφερε να διαγωνιστεί ακόμη και στους Special
Olympics. Οι γονείς του όμως, καυχιούνται πια και για ένα ακόμη πιο σημαντικό κατόρθωμα του γιου τους.

ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΜΝΗΜΗ ΖΩΓΡΑΦΙΖΕΙ ΠΟΛΥΠΛΟΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ
Μερικές φορές δεν είναι τόσο εύκολο
να ζωγραφίζεις βλέποντας ένα αντικείμενο
ή ένα τοπία, πόσο μάλλον να αναπαράγεις εικόνες που έχεις μόνο στην μνήμη
σου. Ο Stephen Wiltshire, ο οποίος αποκαλείται και “the human camera”, δηλαδή
η ανθρώπινη κάμερα, ζωγραφίζει πόλεις τις οποίες είχε επισκεφθεί και αποθήκευσε στην
μνήμη του. Αυτό που εντυπωσιάζει ακόμα περισσότερο είναι η πολυπλοκότητα και η ακρίβειά τους!
ΝΟΣΟΚΟΜΑ ΡΟΜΠΟΤ - Στην Ιαπωνία υπάρχουν
ΟΔΗΓΟΣ ΣΚΥΛΟΥ ΓΙΑ

ΤΥΦΛΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΤΥΦΛΟ ΣΚΥΛΙ

Ο οδηγός σκύλος Opal, είναι
του τυφλού ιδιοκτήτη Graham
Vespi που έχει και τον οδηγόσκύλο, Έντουαρντ, ο οποίος
υπηρέτησε τον Graham πάνω από 6 χρόνια. Ο Έντουαρντ άρχισε να αναπτύσσει καταρράκτη και μέχρι τώρα, ο πιστός σκύλος τυφλώνεται σιγά-σιγά. Ο Edward κατάλαβε, ότι δεν θα
μπορούσε να βοηθήσει τον κύριό του ... Όμως, πρόσφατα,
έχουν ένα νέο βοηθό, την Opal. Η Opal - Λαμπραντόρ έχει γίνει
ένας τέλειος οδηγός ... Βοηθάει όχι μόνο τον Graham για να βρει
το δρόμο του αλλά και τον Έντουαρντ. Ο Edward εξακολουθεί
να είναι πολύ ενεργητικός και πάντα ξοδεύει το χρόνο του με τα
παιδιά, στην εταιρεία του κυρίου του και την θηλυκή οδηγό.

όλο και περισσότεροι ηλικιωμένοι κάτοικοι που χρειάζονται βοήθεια. Το RIBA, ή το
ρομπότ για τη βοήθεια σώματος, είναι μια συσκευή 400
λιβρών (180 κιλά) με σκοπό
από τους μηχανικούς στο
ίδρυμα RIKEN και τις λαστιχένιες βιομηχανίες Tokai να
φέρει τους ανθρώπους μέχρι
135 λίβρες (61 κιλά) μεταξύ των.... κρεβατιών νοσοκομείων, των αναπηρικών καρεκλών, και ακόμη και των
τουαλετών. Η συσκευή διαθέτοντας πλήθος αισθητήρων, για να καταστήσει τη μεταφορά ασφαλή και άνετη
για τους ασθενείς, και να μπορεί ακόμη και να αναγνωρίσει τα πρόσωπα και να διαταχθεί μέσω της φωνής για
να εκτελέσει τις βασικές στοιχειώδεις εργασίες.

JEAN-DOMINIQUE BAUBY - ΓΑΛΛΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
Ο Jean-Do(23 Απριλίου 1952 – 9 Μαρτίου 1997), όπως τον έλεγαν οι φίλοι του, ήταν ένας
διάσημος γάλλος δημοσιογράφος και συγγραφέας, που έγραφε μεταξύ άλλων και για το γνωστό περιοδικό Elle. Το 1995, έπαθε καρδιακή προσβολή, και έμεινε σε κώμα για είκοσι μέρες.
Όταν συνήλθε, είχε αποκτήσει μία πολύ σπάνια νευρολογική διαταραχή, η οποία λέγεται σύνδρομο εγκλεισμού, κατά την οποία το μυαλό είναι απόλυτα υγιές αλλά το σώμα παραλύει
από την κορυφή ως τα νύχια. Στην δική του περίπτωση, ο Jean-Do μπορούσε να κουνήσει
μόνο το αριστερό βλέφαρο. Παρά την κατάστασή του, εκείνος κατάφερε να γράψει ένα ολόκληρο βιβλίο, το Σκάφανδρο κι η Πεταλούδα, ανοιγοκλείνοντας απλώς το βλέφαρό του κάθε
φορά που άκουγε το σωστό γράμμα από τον Claude Mendibil, ο οποίος απήγγειλε αργά το
αλφάβητο. Το βιβλίο του κυκλοφόρησε στη Γαλλία στις 7 Μαρτίου του 1997, και ο Bauby πέθανε δύο μέρες αργότερα. Το αυτοβιογραφικό του βιβλίο έγινε (η ομώνυμη) ταινία, το 2007.
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ΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΠΟΥ
ΆΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΓΚΡΗΣ: «ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΧΟΡΤΑΣΑΝ ΑΠΟ ΛΟΓΙΑ, ΘΕΛΟΥΝ
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΕ ΜΕ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΤΗΣ
Η μόδα αγκαλιάζει όλο και περισσότερο τη διαφορετιΚΑΙ ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ…»
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα ατόμων με σύνδρομο ντάουν
(21 Μαρτίου), ο δικηγόρος, πολιτευτής και καθηγητής της Εγκληματολογίας Άγγελος Τσιγκρής έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Με
πρωτοβουλία του γιατρού Στυλιανού Αντωναράκη, καθηγητή Γενετικής στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης, καθιερώθηκε από το 2006
η 21η Μαρτίου, ως Παγκόσμια
Ημέρα Συνδρόμου Ντάουν,
προκειμένου να ευαισθητοποιήσει και να ενημερώσει τη
διεθνή κοινότητα για το σύνδρομο Ντάουν. Τα άτομα με
αναπηρία (ΑμΕΑ) και οι οικογένειές τους έχουν ήδη περιέλθει σε τραγική κατάσταση,
καθώς αναγκάζονται να πληρώνουν από την τσέπη τους για τα φάρμακα, και τις αναγκαίες εξετάσεις και θεραπείες -ακόμα και γι’ αυτά που υποτίθεται ότι καλύπτονται
από τον κανονισμό του ΕΟΠΥΥ, ο οποίος τους οφείλει ήδη πάνω από
τα 100 εκατομμύρια ευρώ- με τον κίνδυνο τα ΑμεΑ να κινδυνεύουν να
μείνουν χωρίς θεραπείες (βλ. Νεφροπαθείς, καρκινοπαθείς κλπ). Κατόπιν των παραπάνω, η κυβέρνηση πρέπει να επανεξετάσει άμεσα
τις περικοπές των αναπηρικών επιδομάτων και να βρει τρόπους στήριξης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους.

«ΆΣΤΡΑΨΕ» Η ΝΕΝΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΑΜΕΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΟ ΤΗΣ (παιδί με αναπηρία)

Η ηθοποιός Νένα Χρονοπούλου εξοργίστηκε με την αναισθησία
κάποιων οδηγών Ι.Χ. που παρκάρουν παράνομα στη θέση ΑμεΑ
που δικαιούται για τον 13χρονο γιο της. Ο χώρος στάθμευσης έξω
από το σπίτι της στον Πειραιά δημιουργήθηκε για τη διευκόλυνση
μεταφοράς του Χρήστου -παιδί με ειδικές ανάγκες- και, παρά την
ύπαρξη πινακίδας αναπήρων, κάποιοι αδιαφορούν. «Δυστυχώς
αναγκάζομαι κάθε μέρα να φωνάζω την Τροχαία. Εχουμε γίνει πια
τακτικοί πελάτες των Αρχών και των
εταιριών που έχουν γερανούς» δήλωσε
στην «Espresso» η ηθοποιός, μη μπορώντας να κρύψει τον εκνευρισμό της,
και πρόσθεσε: «Αν δεν επιβληθούν πιο
σκληρές ποινές για όσους παρκάρουν
σε θέσεις ή σε ράμπες ΑμεΑ, δεν πρόκειται να αλλάξει η νοοτροπία. Το αντιμετωπίζω ακόμα και δυο τρεις φορές την ημέρα. Μου έχει τύχει
γερανός να “σηκώσει” αμάξι από τη θέση ΑμεΑ και αμέσως μετά
να παρκάρει το επόμενο, σαν να μη συμβαίνει τίποτα». Η δικαιολογία των περισσότερων οδηγών είναι ότι δεν είδαν την ταμπέλα.
Ωστόσο, όπως φαίνεται και στη φωτογραφία, το σήμα στάθμευσης για αναπηρικά αυτοκίνητα είναι ορατό και σε ύψος και έχει
χρώμα που ορίζει το υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. «Όλοι αυτοί
πέρασαν από οφθαλμίατρο όταν έδωσαν για δίπλωμα; Ή μήπως
φταίμε εμείς και πρέπει να αλλάξουμε τη σηματοδότηση, να την
κάνουμε φωτεινή και με φωτορυθμικά, για να τους ξυπνήσουμε
το φιλότιμο;» ξέσπασε η μητέρα του μικρού Χρήστου.

κότητα. Ειδικά τα δύο τελευταία χρόνια βλέπουμε συχνότερα μοντέλα ΑΜΕΑ ή προσωπικότητες να ποζάρουν σε
καμπάνιες, να περπατούν σε πασαρέλες γνωστών οίκων
ή απλώς να εμφανίζονται ως επίτιμες καλεσμένες. Δεν
είναι μόνο τα μοντέλα τα οποία πάσχουν από διάφορες
σπάνιες ασθένειες είναι και
εκείνα τα οποία περπάτησαν με πρόσθετα μέλη
όπως η αθλήτρια ΑΜΕΑ
Beatrice Vio η οποία ήταν
καλεσμένη του Dior στο τελευταίο show της. Η σχεδιάστρια Φιλάνθη Μπογέα,
μετά από ένα ατύχημα που
είχε στις 6 Δεκεμβρίου
2016 με τη μηχανή της
ευαισθητοποιήθηκε ιδιαίτερα με τις κινητικές αναπηρίες και αφιέρωσε μια
κολεξιόν της στα άτομα
που τις αντιμετωπίζουν. Η
ίδια λέει: “Το Δεκέμβριο του
2016 είχα ένα κάταγμα στο γόνατο και κατά τη διάρκεια
της 6μηνης μετεγχειρητικής περιόδου αποκατάστασης,
που πέρασα κυρίως κατ’ οίκον, σχεδίασα την καλοκαιρινή
μου συλλογή “karmaflower”, και την αφιέρωσα στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν κινητικές δυσκολίες.”
Τώρα, η σχεδιάστρια επιστρέφει και αντί για επαγγελματίες μοντέλα, φωτογραφίζει τα ρούχα της με κεντρικό πρόσωπο την Γεωργία Καλτσή, μια υπέροχη κοπέλα η οποία
δεν ξαναπερπάτησε μετά από ένα τροχαίο ατύχημα. Η
Γεωργία απαθανατίστηκε από το φακό της Ρένας Πανταζή και το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Το νομοσχέδιο για τις δομές που δόθηκε στη δημοσιότητα την 16η Μαρτίου 2018, ημέρα κινητοποιήσεων για
τους μόνιμους διορισμούς, συνιστά ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ αγωγή και αλλάζει
όλα τα δεδομένα όχι μόνο για την
εκπαίδευση των μαθητών ΑμΕΑ,
αλλά και για τη στοχοθεσία του
σχολείου. Στα 6 άρθρα για την ειδική αγωγή (6,7,8,9,10,11) καταργούνται ως ομάδα στόχος οι μαθητές ΑΜΕΑ. Αντιθέτως η
νέα δομή έχει ως στόχο την «υποστήριξη των σχολικών
μονάδων και Ε.Κ. της περιοχής ευθύνης τους για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των
μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου». Γενικώς στόχος η ρευστοποίηση των ΚΕΔΔΥ σε μια νέα
υπηρεσία χωρίς κανένα στόχο και προσανατολισμό.
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ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: ΚΕΡΔΙΣΕ
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Το βραβείο βιώσιμης κινητικότητας για
πόλεις με πληθυσμό μικρότερο των 50.000
κατοίκων απέσπασε η Ηγουμενίτσα, σε τελετή που διοργάνωσε στις Βρυξέλλες η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το συγκεκριμένο
βραβείο αναδεικνύει τις τοπικές πρωτοβουλίες για την προαγωγή της βιώσιμης
αστικής κινητικότητας. Φέτος, για πρώτη
φορά σύμφωνα είχε συμπεριληφθεί στο
πλαίσιο του βραβείου ευρωπαϊκής εβδομάδας κινητικότητας κατηγορία για τις πόλεις με πληθυσμό μικρότερο των 50.000
κατοίκων. Οι επικρατέστεροι δήμοι με λιγότερους από 50.000 κατοίκους, για το βραβείο ευρωπαϊκής εβδομάδας κινητικότητας
2017 ήταν: Ηγουμενίτσα (Ελλάδα) Lindau
(Γερμανία) Tivat (Μαυροβούνιο).

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΑΜΕΑ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Την υλοποίηση του προγράμματος
«Κατασκηνώσεις ΑμεΑ 2018» από τον
Δήμο Θεσσαλονίκης ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο στην τελευταία τακτική
συνεδρίασης. Το πρόγραμμα αφορά στη
μίσθωση κατασκηνωτικών εγκαταστάσεων, πιστοποιημένης επιχείρησης φιλοξενίας Ατόμων με Αναπηρία στους
νομούς Χαλκιδικής, Πιερίας, Θεσσαλονίκης και Καβάλας, με στόχο τη φιλοξενία
38 ατόμων που κατοικούν στον Δήμο
Θεσσαλονίκης. Η φιλοξενία θα διαρκέσει
15 ημέρες, από τον Αύγουστο έως και
τον Σεπτέμβριο, ενώ προτεραιότητα θα
δοθεί στις οικονομικά αδύναμες οικογένειες. Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι προαναφερόμενες θέσεις, θα
δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής και σε
άλλα άτομα, οι οικογένειες των οποίων
διαμένουν μόνιμα στο Δήμο Θεσσαλονίκης, σύμφωνα πάντα με τα εισοδηματικά κριτήρια που έχουν οριστεί.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΕΡΑΣΙΑ
Το κτίσμα, το οποίο θεωρήθηκε κατάλληλο να στεγάσει το 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κερασιάς, βρίσκεται στις
εγκαταστάσεις του παλιού Δημοτικού
Νέας Κερασιάς και πρόκειται για μονόροφο κτίριο, εμβαδού περίπου 250,49
μ², ενώ η εκπόνηση της τεχνικής μελέτης για την αναδιαμόρφωσή του, συμμορφώνεται με τις προκαθορισμένες σε
σχετικό ΦΕΚ προδιαγραφές, ώστε να
καλύπτονται οι νέες ανάγκες λειτουργίας του χώρου και εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των ατόμων
που θα ωφεληθούν της σχολικής μονάδας. Οι εργασίες για την ανακατασκευή
υπολογίζεται να ολοκληρωθούν σε χρονικό διάστημα περίπου τεσσάρων μηνών.

ΗΛΕΙΑ: ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΗΚΑΝ ΑΜΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ!
Την έντονη αντίδραση των ατόμων με αναπηρία προκάλεσε το γεγονός της μη πρόσβασης τους στον
χώρο του Λαζαράκειου Δημοτικού
Μεγάρου κατά την διάρκεια της παρουσίασης του βιβλίου της Άννας
Κορτέση για τον Άγγελο Λαδά. Σε
ανακοίνωση του το Σωματείο Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων
Ηλείας επεσήμανε: «Για άλλη μια φορά οι άνθρωποι με αναπηρία του Σωματείου
μας δεν είχαν πρόσβαση να παραβρεθούν στην εκδήλωση που είχε να κάνει με
την παρουσίαση του βιβλίου του Άγγελου Λαδά (ενός παιδιού με αναπηρία) στο
αμφιθέατρο του Δήμου Αμαλιάδας και αναγκάστηκαν να παρακολουθήσουν την
εκδήλωση έξω από το αμφιθέατρο. Απ’ ότι καταλαβαίνετε για να μπούμε μέσα
στο αμφιθέατρο θα έπρεπε πρώτα να περάσουν τα σκαλοπάτια που τόσο καιρό
ο Δήμος της Αμαλιάδας δεν έχει μπει στη διαδικασία να φτιάξει μία ράμπα. Δε
φτάνει αυτό, όταν ρωτήθηκε ο Δήμαρχος της Αμαλιάδας από μέλη του διοικητικού
του Σωματείου μας γιατί δεν υπάρχει ράμπα, απάντησε άμα θέλουμε να μας πάρουν αγκαλιά να μας βάλουν μέσα. Όχι κύριε δήμαρχε δεν είμαστε τσουβάλια είμαστε άνθρωποι. Έλεος» τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

ΚΑΒΑΛΑ: ΜΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΟΥΝΙΑ
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Μια ειδική πιστοποιημένη κούνια για παιδιά με κινητική αναπηρία, χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων τοποθετήθηκε στο
πάρκο Φαλήρου. Ο Νομαρχιακός Σύλλογος ΑμεΑ ν. Καβαλας μετά από την
πολύμηνη συνεργασία με το Ροταριανό
Όμιλο Δυτικής Καβάλας και την Περιφέρεια Διεθνούς Ροταρυ 2484 και μετά από
εκδηλώσεις που πραγματοποίησαν οι
δεύτεροι αγόρασαν και τοποθέτησαν μια
προσβάσιμη πιστοποιημένη κούνια.
Η διαδικασία κατασκευής και τοποθέτησης μια τέτοιας κούνιας, της μοναδικής
στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ, ήταν ιδιαίτερη και χρονοβόρα, καθώς απαιτείται η τήρηση ειδικών προδιαγραφών και κανόνων ασφαλείας, ενώ οι συγκεκριμένες κούνιες τοποθετούνται μόνοι σε πιστοποιημένες παιδικές χαρές.
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Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΞΕΚΙΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Μέσω καινοτόμου εφαρμογής του Συλλόγου
«ΠΕΡΠΑΤΩ» - Ευελπιστεί να καταγράψει για πρώτη φορά ηλεκτρονικά τα άτομα με αναπηρία της χώρας και τις ανάγκες τους.
Η επίσημη παρουσίαση της καινοτόμας για τα ελληνικά δεδομένα
εφαρμογής για την Χαρτογράφηση ΑμεΑ στο νομό Ροδόπης, πραγματοποιήθηκε στις
εγκαταστάσεις του Συλλόγου
Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα και Φίλων ν.Ροδόπης
«ΠΕΡΠΑΤΩ», οι οποίοι και αντιλήφθηκαν τη δυστοκία που
υπάρχει στην Ελλάδα ως
προς την καταγραφή και ακολούθως την ύπαρξη σαφών
στοιχείων για τα άτομα που αντιμετωπίζουν κάποιας μορφής αναπηρία σε όλη την χώρα. Όπως τόνισε ο γενικός διευθυντής του
Συλλόγου κατά τη διάρκεια της παρουσίασης κ. Μιχάλης Ραγκούσης: «Η εφαρμογή αυτή δεν είναι απλά ένα ηλεκτρονικό μητρώο.
Ευελπιστούμε να αποτελέσει ένα εργαλείο τόσο στις διοικητικές
υπηρεσίες φορέων όσο και στην πολιτική προστασία».
Συν. από σελ. 1…

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ - ΣΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Με αντιπροσωπείες των Συλλόγων Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Παιδιών με Αναπηρία «Μέριμνα» και
«Πνοή», στο γραφείο του ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας,
Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής, Θωμάς Σωτρίλλης.
Στην διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες παιδιών με αναπηρία και η ανάγκη η
πολιτεία να συνδράμει
ουσιαστικά στην επίλυση των προβλημάτων
αυτών. Ο Αντιπεριφερειάρχης ενημέρωσε τους
εκπροσώπους των δύο
συλλόγων ότι πρόκειται
να θέσει τα ζητήματα
που αφορούν τα άτομα με αναπηρία στην πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου Υγείας, με εισήγησή του στην διάρκεια
του επικείμενου Αναπτυξιακού Συνεδρίου για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
ζητώντας να δοθούν συγκεκριμένες λύσεις.

ΜΑΓΝΗΣΙΑ: «Η ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ»
Αυτό τονίστηκε στην διάρκεια επίσκεψης του «Ιππόκαμπου» στο Γυμνάσιο
Στεφανοβίκειο. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, «η επίσκεψη έγινε στο πλαίσιο της Εκστρατείας Ενημέρωσης-Εξοικείωσης των μαθητών Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης μέσω βιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας”, που πραγματοποιεί ο “ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ”, με πολύ μεγάλη συμμετοχή, τα τελευταία τέσσερα
χρόνια. Οι μαθητές διαπίστωσαν ότι η αναπηρία δεν είναι πρόβλημα αλλά κατάσταση και ότι η οργάνωση της καθημερινότητας και η στάση της κοινωνίας
την εμφανίζουν έτσι, βάζοντας σε σκέψεις τόσο τους ίδιους όσο και τους δασκάλους. Τα παιδιά έχουν τη δύναμη της ανατροπής, αρκεί να τους προσανατολίσουμε, να τους ευαισθητοποιήσουμε και να τους ακούσουμε να εκφράζονται
και να δημιουργούν διορθώνοντας τα τρωτά των προηγούμενων γενιών.

Δ.ΒΟΛΟΥ: ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ
Πρόταση για χρηματοδότηση ύψους 212.188,80 για παρεμβάσεις σε τέσσερις παραλίες
του δήμου Βόλου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ΑμεΑ θα υποβάλλει ο δήμος σε προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο. Συγκεκριμένα πρόκειται για τις παρακάτω παραλίες: Παραλία
Αλυκών, πεζόδρομος Λεμάν (κοντά στο δημοτικό χώρο στάθμευσης 1) στις Νέες Παγασές,
Παραλία Αναύρου, εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλης του Βόλου. Παραλία
Νέας Αγχιάλου (αρχή οδού Διαμαντοπούλου). Παραλία Κάτω Λεχωνίων στη θέση «Καρνάγιο». Το συγκρότημα της κάθε παραλίας θα περιλαμβάνει: Χημική τουαλέτα ΑμεΑ, αποδυτήριο ΑμεΑ, διάταξη με ράγες για την κίνηση αμαξιδίου, με ενσωματωμένο ντους, ξύλινος διάδρομος κίνησης (περίπου
40μ. – 45 μ. αναλόγως την παραλία), ομπρέλες σκίασης, σήμανση με κατάλληλες πληροφοριακές πινακίδες.

ΠΥΡΓΟΣ: ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΕΘΕΣΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Συνάντηση με τον δήμαρχο Πύργου Γαβρίλη Λιατσή είχαν οι μαθητές του 1ου Γυμνασίου Πύργου
που υλοποίησαν δράση ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία. Οι μαθητές παρέδωσαν στο δήμαρχο σχετικό έγγραφο με όλο εκείνα που οι
ίδιοι διαπίστωσαν για το πόσο δύσκολη είναι η προσβασιμότητα των Ατόμων με Αναπηρία ακόμα
και στην κεντρική πλατεία Πύργου με την «κατάληψη» των θέσεων στάσης- στάθμευσης που προορίζονται για τα ΑμεΑ από άλλους οδηγούς. Ο δήμαρχος Πύργου Γαβρίλης Λιατσής υποδεχόμενους
τους μαθητές τόνισε μεταξύ άλλων ότι τα νέα παιδιά έχουν αναπτύξει κοινωνικούς προβληματισμούς και η κοινωνία είναι εκείνη που με την στάση της θα πρέπει να δώσει απαντήσει.
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ΕΠΙΠΛΕΟΝ 20 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΘΑ ΧΑΣΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
...με τα νεα μέτρα που έχουν ψηφιστεί για να ισχύσουν από 1/1/2019. Ποια είναι αυτά;
η μείωση κατά 18% στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, η μείωση του αφορολόγητου,
η κατάργηση των οικογενειακών παροχών στους συνταξιούχους, το «πάγωμα» των αυξήσεων στις συντάξεις μέχρι το 2022 καθώς και η κατάργηση του ΕΚΑΣ από 1-1-2020.
Το ποσό των απωλειών έρχεται να προστεθεί στα 64 δίσ. ευρω που έχασαν μέχρι τώρα
οι συνταξιούχοι από τις 27 μνημονιακές περικοπές , οδηγώντας στη φτωχοποίηση τους
απόμαχους της δουλειάς. Σύμφωνα με τα επισημα στοιχεία του Ενιαίου Συστήματος
Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ» για τον μήνα Δεκέμβριο 2017 συμφωνα
με τα οποία από το σύνολο των κύριων συντάξεων που ανέρχονται στις 2.590.000, οι 700.000 είναι ύψους κάτω των 500
ευρώ (μεικτά).Τα ίδια στοιχεία δείχνουν ότι σύνταξη γήρατος έως 500 ευρώ λαμβάνουν 422.711 συνταξιούχοι σύνταξη λόγω
θανάτου έως 500 ευρώ λαμβάνουν 165.069 δικαιούχοι, ενώ οι αναπηρικές συντάξεις έως 500 ευρώ ανέρχονται σε 104.082.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΙΣ ΠΕΝΤΕ ΒΑΡΥΤΕΡΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Ο.Ο.Σ.Α
Παρά τους υψηλούς φορολογικούς συντελεστές (ειδικά ο ανώτατος συντελεστής
έχει φτάσει πλέον σε ένα από τα υψηλότερα επίπεδα παγκοσμίως, καθώς το άθροισμα
του 45% της κλίμακας και του 10% της εισφοράς αλληλεγγύης οδηγεί στο εκρηκτικό
55%) η αναλογία των εισπράξεων από την άμεση φορολογία προς το σύνολο των
φορολογικών εσόδων είναι μία από τις χειρότερες στις χώρες-μέλη του Οργανισμού
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Ο συνδυασμός των δύο στατιστικών ευρημάτων -υψηλοί συντελεστές υπολογισμού του φόρου εισοδήματος και των ασφαλιστικών εισφορών από τη μία και χαμηλή απόδοση της άμεσης φορολογίας από την άλληαποδεικνύει ότι η συνταγή της υπερφορολόγησης δεν αποφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Παρά την κατακόρυφη μείωση
του διαθέσιμου εισοδήματος, οι κρατήσεις για φόρους ανέρχονται στο 38,3% του μέσου εισοδήματος της Ελλάδας (σ.σ.: έχει
πλέον υποχωρήσει κάτω από τις 17.000 ευρώ). Το ποσοστό αυτό αφενός απέχει 10,5 εκατοστιαίες μονάδες από τον μέσο
όρο του ΟΟΣΑ, αφετέρου συγκαταλέγεται σε ένα από τα πέντε μεγαλύτερα ποσοστά μεταξύ των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΕΚ ΝΕΟΥ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΙΙ»
…προκειμένου να διευκολυνθούν όσοι έχουν εγγραφεί στο σύστημα αλλά δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής αίτησης, αναφέρει σε ανακοίνωσή
του το υπουργείο Ενέργειας. Υπενθυμίζεται ότι αφού οριστικοποιήθηκαν 12.338 αιτήσεις, εξαντλήθηκαν τα 120,7 εκατ. ευρώ που μέχρι τότε διέθετε το Ταμείο Άμεσης
Ενίσχυσης. Στη συνέχεια πρωτοκολλήθηκαν περίπου 3.500 επιλαχούσες αιτήσεις
ενώ περί των 8.000 χρηστών έχουν ξεκινήσει αλλά δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν
τη διαδικασία υποβολής αίτησης. Με τον διπλασιασμό των πόρων του προγράμματος, που ανακοινώθηκε, θα καλυφθούν οι αιτήσεις όλων αυτών των επιλαχόντων, τονίζει το υπουργείο. Η ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αφορά,
προφανώς, τις Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας, για τις οποίες γίνονταν δεκτές αιτήσεις υπαγωγής αυτή την εβδομάδα. Θα ακολουθήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίου, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης.

ΈΚΠΤΩΣΗ 50% ΣΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

Όπως επισημαίνεται στην κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Παιδείας και Ναυτιλίας:
«Κατανοώντας το θετικό κοινωνικό αντίκτυπο που είχε η δράση της παροχής έκπτωσης 50% στα εισιτήρια των αναπληρωτών καθηγητών και δασκάλων, οι οποίοι υπηρετούν στην νησιωτική Ελλάδα, κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων διακοπών
του σχολικού έτους, ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κώστας Γαβρόγλου, και ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Νεκτάριος Σαντορινιός, σε συνεργασία με τις περισσότερες ακτοπλοϊκές εταιρείες της χώρας, αποφάσισαν και για το διάστημα των διακοπών
του Πάσχα, να επαναλάβουν την εφαρμογή του παραπάνω μέτρου». Η… έκπτωση θα ισχύει για όσους μετακινηθούν
από την Παρασκευή 30/3/2018 μέχρι και την Κυριακή 15/4/2018, με το μειωμένο εισιτήριο να αφορά και τα ΙΧ ή τα δίκυκλά
τους, για μετακινήσεις από και προς τα νησιά που υπηρετούν. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ισχύ της έκπτωσης είναι
η προσκόμιση, από πλευράς των εκπαιδευτικών, πρόσφατης βεβαίωσης του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης των περιοχών όπου είναι διορισμένοι, στην οποία θα βεβαιώνεται α) το σχολείο που υπηρετούν, β) το γεγονός ότι είναι διορισμένοι ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι καθώς και γ) η Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν.
Η βεβαίωση δύναται να επιδειχθεί εκτός της πρωτότυπης και σε μορφή εκτύπωσης ή φωτοτυπίας (από fax ή e-mail).
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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ-ΕΚΚΛΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΣΕ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΑΙ ΤΕΙ - Οι καπνιστές αδιαφορούν ακόμα και για ΑμΕΑ!
Πολλοί φοιτητές και καθηγητές εντός αμφιθεάτρων, ακόμα και το προσωπικό καθαριότητας καπνίζει μέσα στους κλειστούς χώρους των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ οι οποίοι γίνονται αποπνικτικοί και ιδιαίτερα επικίνδυνοι
για τη δημόσια υγεία. Παράλληλα, οι καπνιστές με την άθλια αυτή συνήθεια
παρεμποδίζουν εμμέσως την είσοδο και την παραμονή στους πολίτες με
σοβαρές παθήσεις, παραβιάζοντας επίσης και τις διατάξεις περί υγιεινής
και ασφάλειας φοιτητών και εργαζομένων. Υπάρχει για παράδειγμα, περίπτωση φοιτήτριας Πανεπιστημίου που έχει πάθει τρεις πνευμονικές εμβολές
και κάνει τακτική χρήση οξυγόνου λόγω της ιδιαίτερης πάθησης που έχει.
Αναγκάστηκε να φτάσει στο σημείο να δείξει το πιστοποιητικό αναπηρίας της στον καθηγητή της, παρακαλώντας τον να μην
καπνίζει μέσα στο αμφιθέατρο διδασκαλίας, προκειμένου να καταφέρει επιτέλους να τον πείσει να αλλάξει συμπεριφορά. Ειδικά, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, προβλέπεται, βάσει Ν.3794/2009, εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων
που πάσχουν από 64 σοβαρές παθήσεις. Οι περισσότερες από αυτές τις 64 παθήσεις, αν όχι όλες, έχουν πολύ μεγαλύτερη
ευαισθησία στις συνέπειες που προκαλεί το παθητικό κάπνισμα, όπως και στην έκθεσή τους σε κλειστούς χώρους όπου
υπάρχει καπνός από τσιγάρο, καθώς το ανοσοποιητικό σύστημα των παθόντων είναι εξαιρετικά εξασθενημένο.

ΠΑΝΑΚΡΙΒΑ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΤΡΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ
Έκθεση-καταπέλτη για τις συμπράξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα (ΣΔΙΤ) που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή τριών αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο εκτιμά πως οι
φορολογούμενοι επιβαρύνθηκαν με επιπλέον 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή
του αυτοκινητοδρόμου Ε-65, της Ολυμπίας Οδού και του αυτοκινητοδρόμου Μορέας, ενώ
παράλληλα αφήνουν αιχμές για κακό σχεδιασμό των έργων που οδήγησε σε υπερτίμηση
των προοπτικών κερδοφορίας τους. Κύριες αιτίες πίσω από την «τρύπα» ήταν οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων, που κυμαίνονται ανάμεσα σε 37 και 52 μήνες, και
η αναδιαπραγμάτευση των συμβάσεων με τους ανάδοχους ιδιώτες – η οποία κρίθηκε αναγκαία από το κράτος διότι η
κρίση έφερε κατάρρευση της κίνησης και των εσόδων από τα διόδια. Ως συνέπεια αυτών των προβλημάτων, η συνολική
δαπάνη ανά χιλιόμετρο για τις τρεις ΣΔΙΤ αυξήθηκε κατά 36%, ενώ δύο από τα έργα κάλυψαν μικρότερες αποστάσεις από
ό,τι είχε αρχικά σχεδιαστεί. Επιπλέον, η συγχρηματοδότηση που δόθηκε από τα ευρωπαϊκά ταμεία σχεδόν διπλασιάστηκε.

"ΒΟΜΒΑ" ΣΤΕ: ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΦΙΛΗ
ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

Αντισυνταγματική έκρινε το ΣτΕ την απόφαση του πρώην υπουργού Παιδείας Νίκου Φίλη
σχετικά με τον τρόπο διδασκαλίας των Θρησκευτικών στο δημοτικό και το Γυμνάσιο, ενώ για
το Λύκειο εκκρεμεί άλλη προσφυγή που δεν έχει εξεταστεί ακόμα. Σύμφωνα με το Ανώτατο Δικαστήριο είναι αντίθετη: 1) στο άρθρο 16 του Συντάγματος το οποίο ορίζει ότι η παιδεία αποτελεί
βασική αποστολή του κράτους και μεταξύ των σκοπών της είναι η ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης 2) Στην
διάταξη του άρθρου 13 του Συντάγματος που κατοχυρώνει ως απαραβίαστη την ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης,
γιατί η προσβαλλόμενη απόφαση θα έπρεπε να απευθύνεται αποκλειστικά στους Ορθόδοξους Χριστιανούς μαθητές και να
κατατείνει στην εμπέδωση και συνέχιση της Ορθόδοξης Χριστιανικής συνείδησης και 3) Προσβάλλεται ευθέως το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ γιατί στερεί από τους μαθητές του Ορθόδοξου Χριστιανικού δόγματος το δικαίωμα να διδάσκονται αποκλειστικά τα δόγματα, τις ηθικές αξίες και τις παραδόσεις της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού.

ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ 8 ΣΤΙΣ 10 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
Εικονικές, χωρίς προσωπικό και χωρίς καμία απολύτως δραστηριότητα, είναι 8
στις 10 ελληνικές επιχειρήσεις που «μετανάστευσαν» στο εξωτερικό, κυρίως σε γειτονικές βαλκανικές χώρες, όπως ανέφερε η υφυπουργός Οικονομικών, Κατερίνα Παπανάτσιου από το βήμα του 11ου περιφερειακού συνεδρίου Κεντρικής Μακεδονίας.
«Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 80% αυτών των επιχειρήσεων είναι καθαρά εικονικές,
χωρίς προσωπικό, χωρίς καμία δραστηριότητα», τόνισε η κ. Παπανάτσιου. Ιδιαίτερη
αναφορά έκανε η υφυπουργός και στα ζητήματα ελέγχων στα βόρεια σύνορα της
χώρας για την πάταξη του λαθρεμπορίου.Σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε η υφυπουργός, στο τελωνείο Προμαχώνα, στη διάρκεια του 2017, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 6.866 έλεγχοι σε οχήματα (φορτηγά και ΙΧ αυτοκίνητα) και διαπιστώθηκαν 309 τελωνειακές παραβάσεις. Επίσης,
χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός, ότι στο τελωνείο Προμαχώνα λειτουργεί το αυτοκινούμενο σύστημα με σαρωτή
ακτίνων Χ και ανέφερε ότι με το πρωτοποριακό αυτό μηχάνημα διενεργήθηκαν τους τελευταίους μήνες 398 έλεγχοι.
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Η ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΚΕΛΛΥ ΛΟΥΦΑΚΗ ΣΤΕΛΝΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΜΗΝΥΜΑ
ΓΙΑ ΤΟ NO FINISH LINE: ΤΡΕΧΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΙΣΟΝΟΜΟ
Το 2ο No Finish Line Athens είναι προ των πυλών. Ο αγώνας δρόμου που διεξήχθη στο
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και σημείωσε επιτυχία θα επαναληφθεί και φέτος
στις 25-29 Απριλίου. Νικητές θα είναι και πάλι όλοι οι συμμετέχοντες καθώς τα έσοδα θα δοθούν για τη στήριξη των παιδιών της Ένωσης Μαζί για το Παιδί. Την εκδήλωση αγκαλιάζουν
προσωπικότητες από όλους τους χώρους. Αθλητές, υγιή πρότυπα δίνουν το δικό τους μήνυμα
για τα παιδιά. Ανάμεσα και η Κέλλυ Λουφάκη Παραολυμπιονίκης της ξιφασκίας σε αμαξίδιο.
Όπως αναφέρει: «Είμαι ένα άτομο που έχει αναπηρία, οπότε πιστεύω ότι το μεγαλύτερο παράδειγμα είναι η συμμετοχή μου εκείνη την ημέρα. Μακάρι τα παιδιά από το «Μαζί για το
Παιδί» να μπορέσουν να τρέξουν κι αυτά μαζί με τις οικογένειες τους για να περάσουν κι αυτά
το δικό τους μήνυμα. Το αμαξίδιο δεν στερεί τη δυνατότητα το να κάνεις αυτό που πραγματικά
νιώθεις. Το μήνυμα μου είναι - και πιστεύω πως είναι ισχυρό- ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει
διαφορετικότητα, όλοι μπορούμε να βγούμε από το σπίτι και να μοιραστούμε τη χαρά την ιδιαίτερη αυτή ημέρα. Όμως μαζί με την συνεισφορά υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι και αυτό είναι
η άσκηση, η οποία βοηθάει πάρα πολύ και σε σωματικό αλλά και σε ψυχολογικό επίπεδο. Το
να βγαίνει κανείς από το σπίτι για έναν τέτοιο σκοπό και να γνωρίζει κόσμο που συμμερίζεται
τις ίδιες απόψεις και ιδέες είναι το ό,τι καλύτερο. Ας τρέξουμε για έναν κόσμο ισόνομο και δίκαιο
για όλους». Στο 2ο No Finish Line της Αθήνας, όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να περπατήσουν ή να τρέξουν ό,τι ώρα θέλουν,
όποια στιγμή της ημέρας ή της νύχτας θέλουν, για όσες φορές θέλουν, με όποιο τρόπο και ρυθμό θέλουν και για όση διάρκεια
θέλουν, μέσα στην κυκλική διαδρομή 1.000μ. γύρω από το Κανάλι στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

ΕΦΥΓΕ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ Ο ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΟΣ ΣΤΙΒΕΝ ΧΟΚΙΝΓΚ
Ο Βρετανός θεωρητικός φυσικός και κοσμολόγος Στίβεν Χόκινγκ είναι
αναμφισβήτητα ο πιο αναγνωρίσιμος επιστήμονας της σύγχρονης εποχής. Η ζωή του έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών εδώ και δεκαετίες, ενώ έγινε και ταινία. Γεννήθηκε στις 8 Ιανουαρίου 1942. Κατά…
συμπαντική σύμπτωση γεννήθηκε 300 χρόνια ακριβώς από την ημέρα
θανάτου του Γαλιλαίου. Σπούδασε στο φυσική στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, παρά τις προτροπές του πατέρα του να επικεντρωθεί στην Ιατρική. Ο Χόκινγκ συνέχισε στο Κέμπριτζ στον τομέα των ερευνών στην
κοσμολογία, μία μελέτη δηλαδή του σύμπαντος στο σύνολό του. Στις
αρχές του 1963, μόλις συμπλήρωσε τα 21 του χρόνια, διαγνώστηκε με τη
νόσο του κινητικού νευρώνα (αμυοτροφική πλευρική σκλήρυνση ή νόσο
του Λου Γκέρινγκ – ALS), με τους γιατρούς να του δίνουν μόλις δύο χρόνια ζωής και η ολοκλήρωση του διδακτορικού του
έμοιαζε απίθανη. Όμως διέψευσε τις προβλέψεις και όχι μόνο ολοκλήρωσε το διδακτορικό του, αλλά άνοιξε καινούριους δρόμους στην κατανόηση του σύμπαντος. Όσο εξελισσόταν η ασθένειά του, ο Χόκινγκ παρέλυε και άρχισε να χρησιμοποιεί καροτσάκι. Η ομιλία του άρχισε να φθίνει και το 1985 υποβλήθηκε σε τραχειοστομία χάνοντας εξ ολοκλήρου την ομιλία του. Μία
συσκευή ομιλίας που κατασκευάστηκε στο Κέμπριτζ με συνδυασμό λογισμικού προγράμματος υπηρετεί σήμερα την ηλεκτρονική φωνή του, προσφέροντας τη δυνατότητα στον Χόκινγκ να επιλέγει τις λέξεις κινώντας του μύες του προσώπου του. Ο
Στίβεν Χόκινγκ συνέχισε στο Κέμπριτζ και μετά την αποφοίτησή του ως ερευνητής και στη συνέχεια ως καθηγητής. Το 1974,
εντάχθηκε στην Royal Society, μία παγκόσμια κοινότητα επιστημόνων, ενώ πέντε χρόνια αργότερα, το 1979, ανακηρύχθηκε
Lucasian Καθηγητής Mαθηματικών στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, την πιο διάσημη ακαδημαϊκή θέση στον κόσμο. Ο δεύτερος που κατέκτησε αυτή τη θέση ήταν ο Σερ Ισσάκ Νεύτων, επίσης μέλος της Βασιλικής Κοινωνίας (Royal Society). Κατά
την διάρκεια της καριέρας του μελέτησε τους βασικούς νόμους που διέπουν το σύμπαν. Αυτό που υποστήριξε είναι ότι δεδομένου ότι το σύμπαν έχει μία αρχή -Big Bang- θα έχει πιθανότατα και ένα τέλος. Δουλεύοντας μαζί με τον κοσμολόγο Ρότζερ
Πενρόουζ, κατέδειξε ότι η θεωρία της σχετικότητας του Αλβέρτου Αϊνστάιν υποδηλώνει ότι ο χώρος και ο χρόνος αρχίζουν με
τη γέννηση του σύμπαντος και τελειώνουν μέσα σε μαύρες τρύπες, που σημαίνει ότι η θεωρία του Αϊνστάιν και η κβαντική θεωρία θα πρέπει να είναι ενιαία. Χρησιμοποιώντας τις δύο θεωρίες μαζί, ο Χόκινγκ καθόρισε ότι οι μαύρες τρύπες δεν είναι
«σιωπηλές», αλλά αντίθετα εκπέμπουν ακτινοβολία. Στα 65 του χρόνια, το 2007, ο Χόκινγκ εξέφρασε την επιθυμία να δοκιμάσει το θάλαμο της μηδενικής βαρύτητας και έζησε την εμπειρία στο Zero Gravity Corp, και είχε τη δυνατότητα να κινηθεί
χωρίς την αναπηρική καρέκλα.Έχει εκφράσει την πεποίθηση ότι πιθανόν να υφίσταται εξωγήινη ζωή, ενώ έχει προειδοποιήσει
ότι η τεχνητή νοημοσύνη θέτει σε απειλή την ανθρωπότητα. Κατέστησε σαφές ότι δεν πιστεύει στην ύπαρξη του Θεού, ενώ
με ελπίδα και χιούμορ αντιμετωπίζει την ασθένειά του λέγοντας πως το μηχάνημα που κρύβεται πίσω από την ομιλία του
δίνει αμερικανική προφορά, με «την απήχηση στις γυναίκες να αυξάνεται». Η επιστημονική του δράση τροφοδότησε και μια
συγγραφική πορεία. Ένα από τα έργα του που ξεχώρισε ήταν Το χρονικό της ζωής μου, που κυκλοφόρησε το 2014.
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ΜΕ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΤΟΠΟΥΣ
Να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες για την προστασία των φυσικών
οικοτόπων και των ειδών, που περιλαμβάνονται στο δίκτυο «Natura 2000» καλεί
την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Απέστειλε στη χώρα μας συμπληρωματική
αιτιολογημένη γνώμη, κάτι που σημαίνει ότι εάν δεν απαντήσουμε σε δύο μήνες,
θα παραπέμψει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Όπως προβλέπεται
στη σχετική οδηγία της Κομισίον, τα κράτη μέλη πρέπει να ορίζουν τους καταχωρισμένους στην Ε.Ε. τόπους κοινοτικής σημασίας ως ειδικές ζώνες διατήρησης. Πρέπει επίσης να καθορίζουν τις
προτεραιότητες, τους στόχους και τα αναγκαία μέτρα διατήρησης, με σκοπό τη διατήρηση ή την αποκατάσταση των
υφιστάμενων ειδών και οικοτόπων σε ικανοποιητική κατάσταση. Οι ενέργειες αυτές πρέπει να πραγματοποιούνται
εντός έξι ετών από την ένταξη των εν λόγω τόπων στον ενωσιακό κατάλογο ως τόπων κοινοτικής σημασίας.

ΌΤΑΝ Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΝΕΡΟΥ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΜΑΣ
Ένα σοβαρό πρόβλημα που μπορεί να εξελιχθεί σε κρίση και αφορά και την Ευρώπη. Συνήθως το περιβαλλοντικό ζήτημα που μονοπωλεί τις παγκόσμιες συνόδους είναι η κλιματική αλλαγή. Αλλά εξίσου σημαντικό είναι και το θέμα των
αποθεμάτων νερού σε όλο τον κόσμο. Το πρόβλημα της έλλειψης νερού αλλά και
οι τρόποι καλύτερης διαχείρισης των υδάτινων πόρων βρέθηκαν στο επίκεντρο
του όγδοου Παγκόσμιου Συμβουλίου Υδάτων (World Water Council). «Βασικό
θέμα είναι η βελτίωση της κοινής χρήσης των υδάτινων πόρων. Για παράδειγμα
υπάρχουν 260 κοίτες ποταμών που 'μοιράζονται' δύο ή περισσότερες χώρες», ανέφερε σε συνέντευξή του στη DW o
επικεφαλής του WWC Mπενεντίτο Μπράγκα. «Σχεδόν 1,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε περιοχές που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το νερό. Έτσι λοιπόν ένας πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων επηρεάζεται από την έλλειψη
νερού», σημειώνει ο Μπ. Μπράγκα. Οι περιοχές που πλήττονται περισσότερο από την έλλειψη νερού εντοπίζονται κυρίως στη Μέση Ανατολή, όπου οι φυσικοί υδάτινοι πόροι είναι ελάχιστοι και δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες του
πληθυσμού. Ωστόσο, τελευταία ολοένα περισσότερες περιοχές του πλανήτη αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα.

«ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου και
το κλείσιμο 40 ετών συνεχών δράσεων του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών, το ΠΑ.Κ.Ο.Ε. σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο
Κρητών Επιστημόνων, διοργανώνει στο Μέγαρο Μουσικής, διάσκεψη
με θέμα: «Παγκόσμια Συνδιάσκεψη για την κλιματική αλλαγή και τις
επιπτώσεις της στην υγεία, στη διατροφή, στην ενέργεια και στο περιβάλλον». Η θεματολογία των ομιλητών είναι η παρακάτω: 1. Κλιματική
αλλαγή και οι διεθνείς επιπτώσεις της με επιμέρους θέματα στην: Ενεργειακή πολιτική και τις εφαρμογές της, κύκλο
των διατροφικών μας συνηθειών, κύκλο του νερού, Υγεία, Οικονομία και 2. Ελλάδα και περιβάλλον με επιμέρους
θέματα: 40 χρόνια αγώνες ΠΑΚΟΕ, Αποτελέσματα ερευνών του ΠΑΚΟΕ Απριλίου Μαΐου για την καταλληλότητα
των νερών κολύμβησης, των παγωτών, εμφιαλωμένων νερών, αντιηλιακών, γυαλιών ηλίου, αναψυκτικών, καντίνων
κλπ. Τουρισμός και Περιβάλλον, Διαχείριση αποβλήτων, Διαχείριση νερών, Γεωργία και περιβάλλον,Ενεργειακή
πολιτική, Οικονομία και περιβάλλον, Υγεία και περιβάλλον, Αλιεία και περιβάλλον, Διατροφή και περιβάλλον.

ΠΙΘΑΝΗ Η ΕΚΡΗΞΗ ΔΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΗΦΑΙΣΤΕΙΩΝ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΧΙΛΙΕΤΙΕΣ
Κορυφαίοι ηφαιστειολόγοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για πιθανή πολύ ισχυρή έκρηξη. Αυτή η
ηφαιστειακή έκρηξη αναμένεται να εξαφανίσει ολόκληρες πόλεις και περιοχές πολλών εκατομμυρίων κατοίκων, καθώς επίσης να προκαλέσει ευρύτερη αναστάτωση στο παγκόσμιο εμπόριο, στις διεθνείς επικοινωνίες
και μεταφορές, στα οικονομικά και τεχνολογικά συστήματα, στο κλίμα και στο περιβάλλον, ακόμη και στη
διεθνή ειρήνη. Μάλιστα, δύο ελληνικά ηφαίστεια, της Σαντορίνης και της Κω, βρίσκονται ανάμεσα σε αυτά
που μπορεί να αποτελέσουν απειλή στο μέλλον σύμφωνα με το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Οι ειδικοί κάλεσαν τις κυβερνήσεις και τους ειδικούς να έχουν έτοιμα διάφορα σχέδια έκτακτης ανάγκης και να μην εστιάζουν μόνο στις συχνότερες φυσικές καταστροφές, όπως οι πλημμύρες και οι σεισμοί.
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ΣΥΡΙΑ: ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΔΙΑΤΡΕΧΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΡΕΙΣ ΒΑΣΑΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ

Χωρίς να φαίνεται κανένα τέλος στον πόλεμο στη Συρία, τα παιδιά με
αναπηρίες κινδυνεύουν να περιθωριοποιηθούν και να ξεχαστούν. Η σύγκρουση στη Συρία συνεχίστηκε αμείωτη κατά τη διάρκεια του 2017, σκοτώνοντας τον υψηλότερο αριθμό παιδιών – 50% περισσότερα από το
2016. Μόνο τους δύο πρώτους μήνες του 2018, 1.000 παιδιά σκοτώθηκαν
ή τραυματίστηκαν από την συνεχή αύξηση της βίας. Η σύγκρουση αποτελεί πλέον την κύρια αιτία
θανάτου μεταξύ εφήβων στη
χώρα. «Στις συγκρούσεις, τα
παιδιά με αναπηρίες είναι τα
πιο ευάλωτα», δήλωσε ο
Γκέρτ Καπελέρε, Περιφερειακός διευθυντής της UNICEF
για τη Μέση Ανατολή και τη
Βόρεια Αφρική. Εκτιμάται ότι
3,3 εκατομμύρια παιδιά στη
Συρία εκτίθενται σε κίνδυνο από εκρηκτικά, συμπεριλαμβανομένων των
ναρκών, των μη εκραγέντων πυρομαχικών και των αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι ζουν τώρα με
μόνιμες βλάβες που σχετίζονται με τον πόλεμο, συμπεριλαμβανομένων
86.000 ατόμων που έχασαν άκρα. Η έλλειψη πρόσβασης στην κατάλληλη
ιατρική και ψυχολογική φροντίδα έχει επιτείνει ή επιδεινώσει τους τραυματισμούς και τις συνθήκες αναπηρίας μεταξύ των παιδιών.

ΑΤΥΧΟΥ ΣΚΥΛΙΟΥ
Στρατοδικείο αναμένεται να περάσουν οι τρεις
φαντάροι σε φυλάκιο της Κόνιτσας, που κακοποίησαν το άτυχο σκυλάκι εξοργίζοντας ακόμα και
μη φιλόζωους με την πράξη τους, καθώς παρότι
έχουν απολυθεί πρόσφατα, διέπονται υπό την
στρατιωτική νομοθεσία, με αποτέλεσμα η δικογραφία να σχηματίζεται από τον εισαγγελέα του
Στρατοδικείου Ιωαννίνων. Οι δράστες της κακοποίησης του ζώου εντοπίστηκαν χάρη σε καταθέσεις άλλων φαντάρων που υπηρετούσαν στην
ίδια μονάδα και έτσι δεν χρειάστηκε να εντοπιστούν ηλεκτρονικά αν και η Δίωξη Ηλεκτρονικού
Εγκλήματος απέστειλε από την πρώτη στιγμή το
υλικό που συγκέντρωσε στην αρμόδια στρατιωτική ανακριτική Αρχή. Το υλικό αυτό θα συμπεριληφθεί στην δικογραφία. Όσο για το σκυλάκι, ζει,
είναι καλά στην υγεία του, ωστόσο είναι φοβικό
και δεν εμπιστεύεται κανέναν, παρά μόνο έναν
ηλικιωμένο που το ταΐζει. Έχει εντοπιστεί από φιλοζωική οργάνωση και εντός των ημερών πρόκειται να απομακρυνθεί από το στρατόπεδο.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ: ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ,
ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΙ ΞΥΛΟ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
Με ανοικτή επιστολή τους, 93
καθηγητές της Νομικής Σχολής
Αθηνών καταγγέλλουν την εγκατάλειψη της Νομικής Αθηνών και την
ανησυχία τους για την παραβατικότητα, αναφέροντας πως καθημερινά τελούνται αξιόποινες πράξεις,
όπως διακίνηση και χρήση ναρκωτικών. Η επιστολή κοινοποιήθηκε στις εισαγγελικές αρχές και τους συναρμόδιους υπουργούς και την συνυπογράφει και ο δήμαρχος Αθηναίων,
Γιώργος Καμίνης. "Έχοντας εξαντλήσει κάθε άλλη οδό, οι Καθηγητές της
Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
είμαστε αναγκασμένοι να προβούμε σε αυτή τη δημόσια διαμαρτυρία και
να επιστήσουμε την προσοχή όλων για την συνεχιζόμενη κατάσταση βαριάς παρανομίας στο κτίριο και τον περιβάλλοντα χώρο της Νομικής Σχολής, δίπλα στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων. Καθημερινά
τελούνται στον χώρο αυτό αξιόποινες πράξεις (διακίνηση και χρήση ναρκωτικών ουσιών, απειλές, σωματικές βλάβες και εξυβρίσεις), κάποιες εκ
των οποίων έχουν κακουργηματικό χαρακτήρα. Απευθύνουμε ύστατη έκκληση προς όλες τις αρμόδιες αρχές για την αντιμετώπιση αυτού του
απαράδεκτου και χρόνιου φαινομένου παρανομίας ακριβώς δίπλα στον
χώρο, όπου διδάσκεται το Δίκαιο και σπουδάζουν οι αυριανοί δημόσιοι
λειτουργοί, δικαστές και δικηγόροι της Χώρας, Η κατάσταση αυτή θέτει
σε κίνδυνο την υγεία, την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια των φοιτητών
μας, των διδασκόντων και όλων των εργαζομένων, προσβάλλει δε την
ίδια την ιστορία της Νομικής Σχολής”, αναφέρεται στην επιστολή.
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Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥ ΑΔΗΛΩΤΟΥ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΘΑ ΜΕΙΩΝΕΙ
ΚΛΙΜΑΚΩΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ
ΣΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Τέλος στην αμιγώς εισπρακτική αντιμετώπιση
της αδήλωτης εργασίας με θεσμοθέτηση κλιμακωτών προστίμων με βάση το χρόνο της σύμβασης
εργασίας που θα κάνει ο εργοδότης στον εργαζόμενο φέρνει το υπουργείο Εργασίας, είπε η
υπουργός Έφη Αχτσιόγλου Στο Κόκκινο Θεσσαλονίκης και τους Ευγενία Χατζηγεωργίου και Απόστολο Λυκεσά. Σε κάθε περίπτωση θα πληρώνει
ένσημα τριών μηνών στον εργαζόμενο, ενώ σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο θα διπλασιάζεται χωρίς δυνατότητα έκπτωσης, ξεκαθάρισε η
ίδια. Παράλληλα, «σε περίπτωση υποτροπής, το
πρόστιμο θα διπλασιάζεται χωρίς δυνατότητα έκπτωσης, υπογράμμισε η υπουργός Εργασίας,
«υπάρχει λογική ισορροπίας αλλά όχι λογική συγχώρεσης παραβατικών συμπεριφορών».

