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ΞΕΣΗΚΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ!
Επιστολή διαμαρτυρίας προς τον

υπουργό Μεταφορών απέστειλαν

άτομα με αναπηρία, αναφορικά με τη

νέα ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 3086/2014) για τα

διόδια της Εγνατίας Οδού... Συν. σελ.7 

ΣΚΟΠΙΑΝΟ: ΤΑ ΥΠΕΡ ΚΑΙ

ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 
Τι πήρε και τι έδωσε η Ελλάδα -

Μαραθώνιος για την υλοποίηση της

συμφωνίας - Ποιες διαδικασίες πρέ-

πει να υλοποιηθούν... Συν. σελ.  13

Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥΣ 

ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟΔΙΑ
Τα άτομα με αναπηρία που ζουν στην περιοχή μας ή την

επισκέπτονται είναι πολίτες που έχουν την ανάγκη και το δι-

καίωμα να συμμετέχουν ισότιμα στη δημόσια ζωή…Συν. σελ. 9

ΞΑΝΑ ΒΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΓΟΝΙΟΣ 
ΕΠΙΤΕΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΒΡΙΣΕ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΤΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ! Σελ. 7

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ:
ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟΚΤΟΥΝ
ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ!Σελ. 10 ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΟΑΕΕ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΘΑ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ;
Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο -

σκούπα  του Υπ. Εργασίας για την αδήλωτη ερ-

γασία και τις νέες ασφαλιστικές ρυθμίσεις. Το νο-

μοσχέδιο περιλαμβάνει: - Την νέα αρχιτεκτονική

προστίμου για την αδήλωτη εργασία... Συν.σελ. 12

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ 2 ΕΥΡΩ Η ΤΙΜΗ 
ΤΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ!!

Σελ. 4

ΝΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ

ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Όπως είναι γνωστό τα προνοιακά επιδό-

ματα χορηγούνται με σκοπό να ενισχύσουν

οικονομικά τα Αμεα λόγω της αδυναμίας

τους ως προς το να εργαστούν και των ειδι-

κών συνθηκών που βιώνουν…Συν. σελ. 9

8Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Σελ. 6



...Συνέχεια από το προηγούμενο

Είναι τόσο πολλά τα κενά, που δημιουργούν τα κάθε λογής προβλήματα

αλλά και τόσο αόρατα στη νέα γενιά που έχουν την εντύπωση ότι όλ’ αυτά

είναι φυσιολογικά. Αντί να αντιδράσουν, εφησυχάζουν αφού η τεχνολογία

τους ξεκουράζει. Κάποτε τα παιδιά για να παίξουν, έπρεπε μόνοι τους να

φτιάξουν τα παιχνίδια τους. Τότε υπήρχαν αυτές οι μεγάλες και σπουδαίες

ανακαλύψεις που υπάρχουν ακόμα και σήμερα και ας νομίζουν κάποιοι ότι

είναι ξεπερασμένες. Ποιες είναι αυτές; Είναι πολύ απλά, αληθινά, αυτοδη-

μιούργητα και αποτελεσματικά για την εξυπνάδα, την λειτουργικότητα του

κάθε παιδιού όταν θα μεγαλώσει. Είναι το σκοινάκι, είναι η μακριά γαι-

δούρα, είναι το κρυφτό, το κυνηγητό, η τρίλιζα, το δε περνάς κυρά Μαρία

και πολλά άλλα που δε χωράνε σ’ ένα χαρτί να τα γράψω. Σήμερα, αγορά-

ζουμε στο παιδί μας μια κούκλα που μιλάει ή κάνει κωλοτούμπες, ένα αμα-

ξάκι ηλεκτροκίνητο ή οτιδήποτε άλλο γυαλιστερό και με φωτάκια για να το

ξεγελάσουμε. Δηλαδή, αφαιρέσαμε εμείς οι μεγαλύτεροι από την νέα γενιά,

αυτά που πραγματικά ήταν απαραίτητα και είναι τόσο σπάνια σήμερα που

τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία έχουν μάθει να χειρίζονται το κινητό και

τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα της μαμάς και του μπαμπά τους που δε γνωρί-

ζουν πόσο κακό τους κάνουν… Συνέχεια στο επόμενο...

ΣΕΛΙΔΑ 2

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Α  Ε Π Ι Σ ΤΟΛ Η  –  
Κ Ε Ν Τ Ρ Ο  Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ  Α Ν Α Π Η Ρ Ω Ν

Νιώθουμε την ανάγκη να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας γιατί εκτός

από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Πολιτιστικού και Κοινωφελούς

Έργου ΑΙΓΕΑΣ που έδειξε ενδιαφέρον, εκθέσαμε τα προβλήματά μας στην

Πολιτεία, στην Τ. και Π.Α. αλλά και στο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινω-

νικής Ευθύνης που πραγματοποιήθηκε στο Χίλτον. Μπράβο και στους επι-

χειρηματίες που διοργανώνουν τέτοια επιτυχημένα συνέδρια. Βλέποντας

το πρόγραμμα και τις χορηγίες, διαπιστώσαμε ότι η Ε.Κ.Ε. είναι κάτι εντε-

λώς διαφορετικό από ότι θα έπρεπε. Εν τω μεταξύ, εμείς συμμετέχουμε

κάθε χρόνο και τα έξοδα μεταφοράς συμμετοχής και ενημέρωσης τα βά-

ζουμε από την τσέπη μας. Για να λειτουργήσει το Κέντρο μας χρειάζονται

αληθινοί οργανισμοί και άνθρωποι που πραγματικά θέλουν να προσφέρουν

στο κοινωνικό σύνολο με ότι τρόπο μπορούν. Θέλουμε να δημοσιοποι-

ήσουμε την προσφορά σας, γιατί εσείς που λειτουργείτε αθορυβα κάνετε

πραγματικά έργο, σε αντίθεση με αυτούς που τους αρέσουν τα χειροκρο-

τήματα. Νομίζω ότι τα λόγια είναι περιττά. Τα έργα σας και τα έργα μας απο-

δεικνύουν περισσότερα και μας κάνουν να είμαστε υπερήφανοι γι’ αυτό που

κάνουμε και συνεχίζουμε ακόμα κι αν πρέπει να ξεπεράσουμε τα μεγαλύ-

τερα εμπόδια αφού έχουμε κοντά μας ανθρώπους που μας αγαπάνε και

μας στηρίζουν. Σύντομα θα υπάρχει Κοινωνικός Λειτουργός στο Κ.Ε.Α. για

τις ανάγκες των μελών μας και ευχαριστούμε για την ουσιαστική προσφορά

της, την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Πολιτιστικού και Κοινωφελούς

Έργου ΑΙΓΕΑΣ που ανέλαβε το κόστος μιθσοδοσίας. Ευχαριστούμε από

καρδιάς για ότι κάνετε για μας και ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα καταφέ-

ρουμε να ανταποδώσουμε με πράξεις και έργα την αγάπη μας ακόμα και

σ’ αυτούς που μας έχουν ξεχάσει. Πρέπει να σημειώσουμε ότι οι μεγαλύτε-

ρες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Δυτική Αττική και εμείς σαν φο-

ρέας φιλοξενούμε τα «θύματά» τους στα εργαστήριά μας από το 2002, δεν

γνωρίζουν την ύπαρξή μας και ας είμαστε στη γειτονιά τους. 





ΣΕΛΙΔΑ 4

ΟΑΕΔ: ΠΟΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Σύμφωνα με τις διατάξεις οι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, που συμ-

μετέχουν ή θα συμμετάσχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτι-

σης, παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και ο χρόνος

εκπαίδευσής τους ή επαγγελματικής κατάρτισής τους μετράται ως χρόνος ανεργίας εφό-

σον: α) είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων τουλάχιστον για τέσσερις (4) μήνες

κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την έναρξη του προγράμματος, β) δηλώσουν

τα στοιχεία του προγράμματος αυτού στον ΟΑΕΔ το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών

μετά την πρώτη ανανέωση του δελτίου ανεργίας από την έναρξη του προγράμματος ή κατά την πρώτη μετά την έναρξη του προ-

γράμματος αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2, και  γ) έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ημερολο-

γιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής τους σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
Υπογράφηκε από την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-

κής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου και τον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης,

Αναστάσιο Πετρόπουλο και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, από-

φαση με την οποία διευρύνεται η δυνατότητα ρύθμισης οφειλών προς τα ασφαλι-

στικά ταμεία σε έως και 120 δόσεις. Με την απόφαση: •Οι όροι και οι προϋποθέσεις

που ίσχυαν μέχρι σήμερα για τη ρύθμιση οφειλών ύψους έως 50.000 ευρώ επε-

κτείνονται και για ρύθμιση οφειλών έως 125.000 ευρώ (για φυσικά πρόσωπα χωρίς

πτωχευτική ικανότητα π.χ. αυτοαπασχολούμενους, δικηγόρους, αγρότες). •Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για ρύθ-

μιση οφειλών και άνω των 125.000 ευρώ (για φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα π.χ. αυτοαπασχολούμενους, δι-

κηγόρους, αγρότες). •Επεκτείνεται για όλους (φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα π.χ. εμπόρους, νομικά πρόσωπα,

φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα π.χ. αυτοαπασχολούμενους, δικηγόρους, αγρότες) η δυνατότητα ρύθμισης

και για τις οφειλές που γεννήθηκαν έως και την 31-12-2017 αντί της 31-12-2016 που ίσχυε μέχρι σήμερα. Τα ευεργετήματα

για όσους οφειλέτες ενταχθούν στη ρύθμιση έχουν ως εξής: -Η οφειλή μπορεί να αποπληρωθεί σε έως και 120 δόσεις. -Δια-

γράφονται οι προσαυξήσεις και οι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής έως και 85%. -Δεν υπολογίζονται περαιτέρω τόκοι και προ-

σαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. -Χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας. -Αναστέλλεται η

λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων του οφειλέτη. Η

σημαντική αυτή διεύρυνση της δυνατότητας ρύθμισης οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία θα διευκολύνει τους οφειλέτες να

παραμείνουν ενταγμένοι στο δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, ενισχύοντας παράλληλα τα δημόσια έσοδα.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΔΕΚΟ, 
ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΩ… ΕΦΚΑ

Οι συνταξιούχοι σε ΔΕΚΟ, Τράπεζες και Οργανισμούς του Δημοσίου θα δουν τελικά

πολύ μεγαλύτερες μειώσεις στις συντάξεις τους από εκείνες που υπολογίστηκαν αρ-

χικά. Όπως προκύπτει από νέα απόφαση του ΕΦΚΑ. Και συγκεκριμένα ο Φορέας

Κοινωνικών ασφαλίσεων αποφάσισε να μην αυξήσει τα ποσοστά αναπλήρωσης των

ετών ασφάλισης για όσους πλήρωναν επιπλέον εισφορές όπως προβλέπει ο νόμος

Κατρούγκαλου. Όπως αναφέρει το newsit.gr με απόφαση του ΕΦΚΑ η προσαύξηση

0,075 περνάει στους μισθούς και όχι στους συντελεστές αναπλήρωσης των ετών

ασφάλισης. Έτσι ανατρέπεται ο υπολογισμός της σύνταξης που είχε γίνει και αύξανε

την ανταποδοτική σύνταξη σε χιλιάδες συνταξιούχους. Με τον τρόπο αυτό όσοι πλή-

ρωναν αυξημένες εισφορές σε σχέση με εκείνες του ΙΚΑ δεν θα έχουν περιορισμένες μειώσεις της τάξης του 3% και 5%, αλλά

περικοπές της τάξης του 9%, 10% και 18% με αποτέλεσμα και το ποσό της σύνταξής τους να μειωθεί δραματικά.

ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ 2 ΕΥΡΩ Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ!!
Έκρηξη κερδοσκοπίας παρατηρείται στην εγχώρια αγορά υγρών καυσίμων με τη βενζίνη

να έχει ξεπεράσει ακόμη και τα 2 ευρώ το λίτρο. Παρά την αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών

του αργού πετρελαίου οι τιμές των καυσίμων στην ελληνική επικράτεια  αυξάνονται. Είναι χα-

ρακτηριστικό, όπως προκύπτει από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων και τις τιμολη-

ψίες της 26ης Ιουνίου, ότι η απλή αμόλυβδη όχι μόνο έφτασε αλλά έσπασε και τον πήχη των 2

ευρώ το λίτρο. Χαρακτηριστικό αποτελεί το παράδειγμα στους Φούρνους της Ικαρίας που πω-

λείται προς 2,021 ευρώ το λίτρο, ενώ στον Άγιο Κήρυκο είναι ακριβώς στο όριο των 2 ευρώ το λίτρο. Την ίδια στιγμή η μέση

τιμή του Νομού Σάμου αποτυπώνεται στα 1,815 ευρώ. Πρατηριούχοι επιδιώκουν να αντλήσουν κέρδη λόγω της αυξημένης

ζήτησης βενζίνης που προέρχεται από τη μεγάλη τουριστική κίνηση. Οι ίδιοι, επειδή το προηγούμενο χρονικό διάστημα κάνουν

μειωμένες πωλήσεις, προσπαθούν να καλύψουν δαπάνες αλλά και να ανακτήσουν κέρδη στο διάστημα της θερινής σεζόν.





ΣΕΛΙΔΑ 6

8Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Στο 8ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των μεγάλων Ομίλων

και Εταιρειών που διοργάνωσε η Capital Link συμμετείχε και ο φορέας μας

όπως και όλα τα προηγούμενα χρόνια. Μας έκανε εντύπωση η άψογη

συμπεριφορά των οργανωτών προς τους επιχειρηματίες αλλά και ο δια-

χωρισμός που γίνεται, δηλαδή σε άλλη αίθουσα μιλούν για τα επιχειρημα-

τικά τους συμφέροντα και σε άλλη αίθουσα είμαστε εμείς οι φτωχοί να τους

περιμένουμε. Περιττό να πω ότι οι περισσότεροι απ’ αυτούς δεν μας επι-

σκέφτηκαν καθόλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλη αυτή η χλιδή και το χρήμα

που σπαταλάνε κάθε χρόνο, στην Αίγλη Ζαππείου, στο Χίλτον ή στο Κά-

ραβελ ανταποδίδει άραγε την Εταιρική Κοινωνική τους ευθύνη στους φο-

ρείς και στο κοινωνικό σύνολο που τα χρωστάνε; Γιατί πρέπει να ξέρουν

όλοι ότι η Ε.Κ.Ε. είναι ένα ανταποδοτικό εργαλείο που πρέπει να χρη-

σιμοποιείται για αποκατάσταση της ζημιάς που προκαλούν όλες

αυτές οι εταιρείες με τη λειτουργία τους. Είναι εθνική ανάγκη να στα-

ματήσει ο ωχδερφισμός και η κοροϊδία με τα παχυά λόγια ανθρώπων

που δεν μπορούν να καταλάβουν τα χαμηλότερα στρώματα. Το Κέν-

τρο Εργασίας Αναπήρων, λειτουργεί από το 2002 στη Δυτική Αττική.

Στη Δυτική Αττική είναι η έδρα του Κέντρου μας και γύρω μας όλοι

αυτοί που στέλνουν την Ε.Κ.Ε. στα μεγάλα σαλόνια. Τα τελευταία

χρόνια μας καλούν μέσω της Capital Link, για να τους χειροκροτή-

σουμε και αν καταφέρουμε, να τους γνωρίσουμε εξ αποστάσεως για

να μας χτυπήσουν την πλάτη και να μας πουν ότι είμαστε ήρωες.

Γιατί δεν αφήνουν εμάς, τους απλούς αγωνιστές της ζωής να εκθέ-

σουμε τα προβλήματά μας ή να μας δώσουν λίγο χρόνο να πούμε

κι εμείς κάτι για να τους υπενθυμίσουμε ότι είμαστε εδώ κι ότι όλα αυτά τα χρόνια τους περιμένουμε να φανούν σε

κάποια γωνία και να μας πουν πως μπορούμε να φτιάξουμε όλοι μαζί ένα κόσμο καλύτερο; Γ. ΡΕΘΥΜΙΩΤΑΚΗΣ



ΣΕΛΙΔΑ 7

Η ΦΩΤΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ ΓΙΑ ΤΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ
Την αναπληρώτρια υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-

νικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου, και τον γγ Πρόνοιας, Δημήτρη Καρέλλα,

δέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο Προκόπης

Παυλόπουλος ενημερώθηκε για τα προγράμματα Κοινωνικής Πολιτικής, που

αφορούν την από-ιδρυματοποίηση ατόμων με ειδικές ανάγκες και ειδικότερα

παιδιών. Η κ. Φωτίου αναφέρθηκε στο ιδιαίτερο ενδιαφέρον που έχει επιδείξει

ο ΠτΔ, κατά τις παρεμβάσεις του σε θέματα κοινωνικής πολιτικής και στην

ανάγκη στήριξης του κοινωνικού κράτους και τον ενημέρωσε για τις πρωτοβουλίες, που λαμβάνονται για το θέμα. Από την

πλευρά του ο κ. Παυλόπουλος επανέλαβε την ανάγκη ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,

υπογραμμίζοντας ότι το κοινωνικό κράτος είναι πραγματικός πυλώνας της ευρωπαϊκής δημοκρατίας και του πολιτισμού.

ΞΑΝΑ ΒΙΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΓΟΝΙΟΣ ΕΠΙΤΕΘΗΚΕ ΚΑΙ

ΕΒΡΙΣΕ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ!
Από σελ. 1... Σοκ και αποστροφή προκαλεί η είδηση μιας ακόμη ρατσιστικής επίθεσης

σε σχολικό χώρο. Αυτή τη φορά "εξαγριωμένος" γονέας χτύπησε ΑΜΕΑ μαθητή, επειδή

θεώρησε ότι διαπληκτίστηκε με το παιδί του, αλλά και για το ότι ήταν παιδί μεταναστών!

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ Χανίων, Σεραφείμ Ρίζος, μιλώντας στην

ΕΡΤ Χανίων ανέφερε για το περιστατικό: "Αυτό το οποίο έγινε είναι ότι στην πρωινή

προσέλευση ένας γονιός επειδή θεώρησε ότι το παιδάκι είχε τσακωθεί με το δικό του

μια προηγούμενη μέρα, μπήκε μέσα και μπροστά στα μάτια όλων έδωσε ένα δυνατό

χαστούκι στο παιδάκι φωνάζοντας του ρατσιστικά, μαλώνοντάς του ρατσιστικά. Το παιδάκι κατάγεται από άλλη χώρα, έχει

πολύ λίγο καιρό στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα με το ότι ήταν μια επίθεση επειδή τσακώθηκε με το δικό του παιδί, ήταν και μια

επίθεση όπου του φώναζε ενάντια στη χώρα του, "να σηκωθείς να φύγεις από εδώ" και πάει λέγοντας. Αυτά τα γνωστά

που έχουμε κάθε φορά. Τα χρυσαυγίτικα!" Από την πλευρά του, ο Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων Δ.Σ. Βάμου επισημαίνει

σε ανακοίνωσή του, μέσω των social media: "Ο Σύλλογος Γονέων και κηδεμόνων είναι αντίθετος σε κάθε μορφή βίας στο

χώρο του σχολείου. Το σχολείο πρέπει να είναι ένα ασφαλής χώρος για τα παιδιά που να μπορούν να αποκτήσουν γνώσεις

και να εκφραστούν ελεύθερα. Καταδικάζουμε το προχθεσινό γεγονός και είμαστε στο πλευρό της οικογένειας."

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ
Από 1η Αυγούστου θα ξεκινήσει η νέα διαδικασία χορήγησης και αποζη-

μίωσης οπτικών ειδών – γυαλιών οράσεως και υπηρεσιών ειδικής αγωγής

στους δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ. Αυτό προβλέπει νέα απόφαση του υπουρ-

γείου Υγείας που εκδόθηκε σε ΦΕΚ μετά την ψήφιση της σχετικής αλλαγής

που περιλαμβανόταν στο πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα της δ΄

αξιολόγησης. Σύμφωνα με την νέα απόφαση του υπουργείου Υγείας η χο-

ρήγηση και αποζημίωση γίνεται κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης που έχει εκ-

δοθεί, μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΕΟΠΥΥ, από πιστοποιημένο στο

Μητρώο του ΕΟΠΥΥ ιατρό-οφθαλμίατρο και κατόπιν ιατρικού ελέγχου από

ελεγκτή ιατρό. Στην περίπτωση του δικαιούχου παροχής, εκδίδεται βεβαί-

ωση, ως παράρτημα της γνωμάτευσης, η οποία έχει την περιγραφή «Βε-

βαίωση Αποζημίωσης», φέρει ως διακριτικό το λογότυπο του ΕΟΠΥΥ, έναν μοναδικό αριθμό (barcode) καθώς και το όνομα,

επίθετο και ΑΜΚΑ του δικαιούχου. Επί της βεβαίωσης προσδιορίζεται το προς αποζημίωση δικαιούμενο ποσό, όπως ορίζεται

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Υ. και το οποίο φέρει τη λεκτική περιγραφή «ανώτατο αποζημιούμενο ποσό». 

ΞΕΣΗΚΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ! 
Συν. από σελ.1... Στη νέα ΚΥΑ δεν υπάρχει σαφής αναφορά στην απαλλαγή πληρωμής διοδίων

από τα άτομα με αναπηρία, όπως υπήρχε στην προηγούμενη ΚΥΑ τον Νοέμβριο του 2017.

Εκείνο μάλιστα το αποτέλεσμα ήρθε μετά από διαβήματα και αγώνες χρόνων του αναπηρικού

κινήματος της χώρας. αφού ως γνωστόν, τα άτομα με αναπηρία αναγκάζονται να χρησιμο-

ποιούν σχεδόν αποκλειστικά ιδιωτικά αυτοκίνητα για τις μετακινήσεις τους, λόγω της απουσίας

προσβάσιμου μεταφορικού δικτύου στην πλειοψηφία των ελληνικών πόλεων. Πρέπει επιτέ-

λους να δοθεί οριστική θεσμική λύση στο θέμα της διέλευσης των αναπηρικών αυτοκινήτων

από τα διόδια της χώρας,  σε όλους τους αυτοκινητόδρομους της χώρας (Νέα Οδός, Ολυμπία Οδός, Ε65, Ιονία Οδός, Αυτοκινη-

τόδρομος Αιγαίου, Αυτοκινητόδρομος Μωρέας, Αττική Οδός, Γέφυρα Α.Ε., Γέφυρα Άκτιου,  Εγνατία Οδός κ.λπ.) χωρίς εξαιρέσεις.
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ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΓΙΑ ΑΜΕΑ
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ ΔΙΝΟΝΤΑΣ

ΕΛΠΙΔΑ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Με το καλοκαίρι να είναι ήδη εδώ πολλοί θα θελήσουν να δρο-

σιστούν όμως υπάρχουν και τα άτομα ΑμΕΑ που πολλές φορές η

επίσκεψη του σε ένα πάρκο καλοκαιρινής ψυχαγωγίας, μην πούμε

για τις παραλίες, είναι κάτι το αδύνατον για αυτούς. Στην Αμερική

λοιπόν κατασκευάστηκε το πρώτο πάρκο για ΑμΕΑ παγκοσμίως

που δίνει την δυνατότητα στους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες να

διασκεδάσουν και αυτοί με την ψυχή τους το καλοκαίρι. Το συγκε-

κριμένο πάρκο ονομάζεται Morgan’s Wonderland και βρίσκεται

στο Σαν Αντόνιο του Τέξας των Η.Π.Α. και αποτελεί μια πραγματική καινοτόμο ιδέα στα ψυχα-

γωγικά πάρκα παγκοσμίως μιας και είναι το πρώτο στο κόσμο αφιερωμένο στα άτομα ΑμΕΑ.

Τα θαλάσσια πάρκα είναι μια υπέροχη εμπειρία αλλά δυστυχώς φημίζονται για την κακή τους

πρόσβαση σε άτομα με αναπηρία παγκοσμίως. Όλα άλλαξαν όμως γιατί τώρα έγινε η αρχή και

πια υπάρχει το πρώτο πάρκο ειδικά για άτομα με ειδικές ανάγκες. Το πρώτο πάρκο για άτομα

με ειδικές ανάγκες είναι ειδικά κατασκευασμένο και προσφέρει την μέγιστη ασφάλεια και ηρεμία.

«Ο στόχος του πάρκου είναι να προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη με ασφάλεια χωρίς υπερβο-

λικά πολύ κόσμο εμπειρία στα άτομα ΑμΕΑ» δήλωσε ο υπευθύνους και δημιουργός του πάρκου.

Το συγκεκριμένο πάρκο ονομάζεται Morgan’s Wonderland και βρίσκεται στο Σαν Αντόνιο του Τέξας

των Η.Π.Α. Ο υπεύθυνος του πάρκο το ονόμασε Morgan από το όνομα της κόρης του που είναι

ένα άτομο με ειδικής ανάγκες. Δημιούργησε αυτό το πάρκο με την βοήθεια γιατρών, ψυχοθεραπευ-

τών και άλλων ειδικών επιστημόνων. Το πάρκο μπορεί να φιλοξενήσει άτομα κάθε ηλικίας και όλων

των αναγκών χωρίς περιορισμούς στην αναπηρία τους, προσφέρει ειδικά βραχιόλια για να μπορούν

οι γονείς να εντοπίζουν τα παιδιά των ανά πάσα στιγμή, έχει πολλές εντός και εκτός νερού δραστη-

ριότητες για ατελείωτες ώρες διασκέδασης, προσφέρει δωρεάν ειδικές αδιάβροχες καρέκλες με μα-

ξιλαράκια που κάνουν την διασκέδαση ευκολότερη, είναι ειδικά σχεδιασμένο για να προσφέρει άνεση και ηρεμία χωρίς

να γεμίζει και να υπάρχει χάος. Επίσης, όλα τα σημεία του πάρκου είναι προσβάσιμα με αναπηρικά αμαξίδια και όλα

τα παιδιά με ειδικές ανάγκες μπαίνουν δωρεάν στο πάρκο. Αποτελεί μια πραγματικά μοναδική εμπειρία και ελπίζουμε

ότι αυτό είναι η αρχή και θα δούμε περισσότερα τέτοια πάρκο στο κόσμο αλλά και στην χώρα μας.

Η ΠΡΩΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΗΕ 
Είναι η Ana Pelaez, αντιπρόεδρος του EDF. Ποια είναι η Επιτροπή για την Εξάλειψη των

Διακρίσεων κατά των Γυναικών; Η Επιτροπή για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των

Γυναικών είναι το σώμα των ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που παρακολουθεί την

εφαρμογή της Σύμβασης για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναι-

κών. Αποτελείται από 23 ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες για τα δικαιώματα των γυναικών

σε ολόκληρο τον κόσμο. Οι εκλογές που διεξήχθησαν στις 7 Ιουνίου 2018 αντικατέστησαν 12 μέλη, των οποίων η θητεία λήγει

στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Τα εκλεγμένα μέλη θα για μια περίοδο 4 ετών. Η Ana Peláez Narváez είναι μια ισχυρή υποστηρικτής

των περίπου 600 εκατομμυρίων γυναικών με αναπηρία παγκοσμίως. Αυτή τη στιγμή είναι αντιπρόεδρος του EDF και Πρόεδρος

της Επιτροπής Γυναικών του, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Γυναικών CERMI (Ισπανικό Εθνικό Συμβούλιο για Άτομα με Ανα-

πηρία), υπεύθυνη για τις Διεθνείς Σχέσεις και την Εξωτερική Ανάπτυξη της Ισπανικής Εθνικής Οργάνωσης Τυφλών. Ήταν μέλος

του συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Λόμπι Γυναικών από το 2010 έως το 2014. Έχει υπερασπιστεί τα δικαιώματα των γυναικών

για περισσότερα από 20 χρόνια, συμβουλεύοντας τις κυβερνήσεις, την κοινωνία των πολιτών και πολλούς οργανισμούς.

ΜΙΚΡΟ ΑΛΛΑ ΠΟΛΥ ΙΣΧΥΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
Αυτό το παιδί έχει μια ισχυρή βούληση και μια μεγάλη επιθυμία να κερδίσει,

10 φορές περισσότερα από πολλούς άλλους ανθρώπους. Είναι ένα καλό πα-

ράδειγμα για άλλους. Ο σεβασμός μας προς εσένα, κοριτσάκι..
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Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟΔΙΑ
Συν. από σελ.1… να κυκλοφορούν, να εργάζονται, να συναλλάσσονται με υπηρεσίες,
να ψωνίζουν, να διασκεδάζουν. Καθώς οι κινητικές (κυρίως) δυσκολίες που αντιμε-
τωπίζουν δυσχεραίνουν ή καθιστούν αδύνατη τη βάδισή τους, διευκολύνονται με τε-
χνητά μέσα, όπως είναι τα αναπηρικά αμαξίδια. Για τη διευκόλυνσή τους κατά την
κυκλοφορία τους σε εξωτερικούς χώρους έχουν δημιουργηθεί σε πολλά σημεία της
πόλης ειδικές ράμπες διέλευσης, που εξομαλύνουν την υψομετρική διαφορά δρό-
μου-πεζοδρομίου, έτσι ώστε ανεμπόδιστα και με ασφάλεια να μπορούν να κατευ-
θύνονται όπου επιθυμούν. Επιπλέον, έχουν δημιουργηθεί και είναι ευκρινείς (μετά
από την κατάλληλη σήμανση και διαγράμμισή τους) θέσεις στάθμευσης αναπηρικών
αυτοκινήτων, οι οποίες εξυπηρετούν αυτοκίνητα που μεταφέρουν άτομο με αναπηρία και διαθέτουν το ειδικό σήμα στάθμευσης
αναπηρικού αυτοκινήτου. Αποτελεί συχνό φαινόμενο ωστόσο, τόσο η κατάληψη των θέσεων στάθμευσης αναπηρικών αυτο-
κινήτων από μη αναπηρικά, όσο και η στάθμευση αυτοκινήτων πάνω (!!!) σε ράμπες ή δίπλα από αυτές, με αποτέλεσμα τα
άτομα με αναπηρία, για τα οποία έχουν δημιουργηθεί και έπρεπε να εξυπηρετούν, να μην μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν.
Η στάθμευση ενός οχήματος, έστω και «για λίγο», σε θέση στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου, πάνω σε ράμπα ή δίπλα
σε αυτήν με τρόπο που αποκλείει τη χρήση της, αποτελεί εμπόδιο στην ελεύθερη και ασφαλή διέλευση ατόμων με κινητικά
προβλήματα, αλλά και εμποδιζόμενων ατόμων (ηλικιωμένων, μητέρων με μωρό σε βρεφικό καρότσι). Η κατάληψη θέσεων
στάθμευσης αναπηρικών αυτοκινήτων και ο αποκλεισμός των ραμπών διέλευσης δείχνουν έλλειψη σεβασμού και αδιαφορία
για τις ανάγκες ή δυσκολίες του συνανθρώπου μας. Αποτελούν κοινωνικό αποκλεισμό και περιθωριοποίηση μιας ομάδας
ατόμων που σύμφωνα με τις στατιστικές αποτελεί περίπου το 10% του συνολικού ελληνικού πληθυσμού.

ΝΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Συν. από σελ. 1… Δεν είναι λίγοι οι ενδιαφερόμενοι που διαμαρτύρονται για το γε-

γονός ότι τα συγκεκριμένα επιδόματα δεν φορολογούνται μεν, θεωρούνται όμως ει-

σόδημα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι από τη μία απαλλάσσεται από το φόρο

εισοδήματος ,από την άλλη όμως μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια φορολογικών

απαλλαγών καθώς προσμετρείται στο συνολικό εισόδημα. Είναι πολλοί φορολο-

γούμενοι που το προνοιακό επίδομα προστίθεται στα εισοδήματα τους με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται με εισφορά αλλη-

λεγγύης επειδή τα εισοδήματα τους υπερβαίνουν συνολικά τα 12.000,00€. Επίσης αρκετοί είναι αυτοί που χάνουν την έκπτωση

του Ενφια σε ποσοστό 100% διότι το συνολικά φορολογητέο εισόδημα τους υπερβαίνει τις 12.000,00€. Πρέπει λοιπόν να

επανεξεταστεί το θέμα της προσμέτρησης των προνοιακών επιδομάτων στο εισόδημα διότι αυτά στην ουσία δεν αποτελούν

αντάλλαγμα προσωπικής εργασίας ούτε πηγές περιουσιακών στοιχείων ώστε να θεωρούνται εισόδημα και για να τίθεται

λόγος περί ίσης μεταχείρισης των πολιτών, αλλά και για την προστασία της συγκεκριμένης ευάλωτης ομάδας το κριτήριο για

την εξαίρεση από την επιβολή εισφοράς αλληλεγγύης θα πρέπει να είναι το ποσοστό αναπηρίας και όχι το είδος αυτής.

Επίσης ο Συνήγορος του Πολίτη, πολύ σωστά εκφράζει την άποψη ότι πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο διεύρυνσης σε

όλες τις περιπτώσεις βαριάς αναπηρίας και όχι μόνο στις βαριές κινητικά αναπηρίες και στα πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί

διότι έτσι ουσιαστικά επιλέγει μόνο δύο κατηγορίες ατόμων και αφήνει απέξω βαριές αναπηρίες με υψηλά ποσοστά όπως

είναι ο αυτισμός , η νοητική στέρηση οι αιματολογικές παθήσεις κλπ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΥΛ. ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Το 1/3 των απασχολούμενων ατόμων με σοβαρή ή μέτρια αναπηρία είναι αυτοαπασχολούμενοι χωρίς προσωπικό

(33,2% & 34,4%, αντίστοιχα), υπερεκπροσωπούνται, δηλαδή, σημαντικά σε αυτήν την κατηγορία, καθώς η αναλογία

των αυτοαπασχολουμένων στον πληθυσμό ατόμων χωρίς αναπηρία είναι 1 προς 4 (20%). Η αυτοαπασχόληση αποτελεί

στρατηγική επιβίωσης για σημαντικό τμήμα του πληθυσμού των ατόμων με αναπηρία, η οποία δυνητικά μπορεί να εξα-

σφαλίσει ευνοϊκότερους όρους εργασίας (λιγότερες ώρες εργασίας), που σε ορισμένες περιπτώσεις αναπηρίας είναι

αναγκαίοι. Αντιθέτως, τα άτομα με αναπηρία που έχουν ενταχθεί στη μισθωτή απασχόληση, συνήθως εργάζονται το ίδιο

εντατικά με τους υπόλοιπους εργαζόμενους, ενώ μεσοσταθμικά απολαμβάνουν χαμηλότερους μισθούς.

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑ ΑΜΕΑ Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΩΝ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ
Ένα σημαντικό έργο του Δήμου Αμαρουσίου στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού της Παναγίας Βλαχερνών στον Πα-
ράδεισο Αμαρουσίου, εγκαινιάστηκε παρουσία του Δημάρχου κου Γιώργου Πατούλη, την παραμονή της εορτής της Πα-
ναγίας. Το έργο θα συμβάλλει στη διευκόλυνση της προσβασιμότητας των ατόμων με κινητικά προβλήματα κατά την
προσέλευση και αποχώρησή τους από το Ναό, αλλά και στην ασφάλεια των παιδιών, καθώς, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει
κατασκευή ράμπας και τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων πέριξ του χώρου. Τα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν
μετά τον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρω-
πού κ.κ. Κυρίλλου, παρουσία πλήθους πιστών. Στα έργα εξωραϊσμού του χώρου περιλαμβάνονται η τοποθέτηση μαρμά-
ρινων δαπέδων περιμετρικά του Ναού, καθώς και η τοποθέτηση εξωτερικών καθιστικών (παγκακίων) και ζαρντινιέρων.   
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ΤΙΜΗΘΗΚΕ ΕΠΑΞΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕΑΣΚΠ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ
Στον πεζόδρομο της Χαρ. Τρικούπη στο Αγρίνιο, στην Πλατεία Αγ.

Λαύρας στο Αίγιο, έξω από το Λάτσιο Μέγαρο στον Πύργο και στην

Πλ. Γεωργίου στην Πάτρα έως τις 2.00 μ.μ. είχαν στηθεί ενημερωτικά

περίπτερα ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού και των φορέων

της Πολιτείας για τη νόσο της Πολλαπλής Σκλήρυνσης και τα προβλή-

ματα που αντιμετωπίζουν τα ΑμΣΚΠ στην καθημερινότητά τους. Μέλη

και εθελοντές διαμοίρασαν έντυπο υλικό για τη ΣΚΠ και το Σωματείο

της ΕΕΑΣΚΠ σε όλους τους διερχόμενους στις Πλατείες, στους Πεζό-

δρομους και στις κεντρικές οδούς των παραπάνω πόλεων.

ΚΟΜΟΤΗΝΗ:ΣΠΙΤΙ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
Είκοσι οκτώ παιδιά θα είναι σε πρώτη φάση η δυναμική του Κέντρου

Αυτόνομης Διαβίωσης των ΑΜΕΑ και Νοητικής Υστέρησης Ροδόπης.

Ωστόσο σε δεύτερη φάση που θα γίνει και η επέκταση με τα 7 σπίτια, ο

αριθμός των παιδιών μπορεί να διπλασιασθεί. Αυτό τόνισε μιλώντας στην

ΕΡΤ Κομοτηνής, η πρόεδρος του Συλλόγου Μέριμνας ΑΜΕΑ και Νοητικής

Υστέρησης, «Οι Άγιοι Θεόδωροι», Νατάσσα Λιβεριάδου, μιλώντας για ένα

όνειρο που παίρνει σάρκα και οστά μετά από 35 χρόνια! Η κ. Λιβεριάδου

πρόσθεσε πως αυτή τη στιγμή υπάρχει η βάση του συγκροτήματος, όπου

συν τοις άλλοις θα υπάρχουν και τα γραφεία των επιστημόνων. Για την

δεύτερη φάση της επέκτασης , ο σύλλογος έχει κάνει αίτηση στο πρόγραμμα Λίντερ. «Ευελπιστούμε πως σε 2 χρόνια

θα έχει ολοκληρωθεί η μονάδα και έτσι το όνειρο μας που διήρκεσε 37 χρόνια, να γίνει μια απτή πραγματικότητα. Μια

μονάδα που θα αγκαλιάζει τα παιδιά ΑΜΕΑ και με Νοητική Υστέρηση, που δείχνει τον ευαισθησία και τον πολιτισμό

μιας κοινωνίας, που στήριξε με τις δυνάμεις της την ενσάρκωση του ονείρου», τόνισε καταλήγοντας η κ. Λιβεριάδου.

ΧΑΝΙΑ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ – ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΑΜΕΑ
Υπεγράφη από τον Δήμαρχο Τάσο Βάμβουκα, και τους εκπροσώπους της ανα-

δόχου εταιρείας η σύμβαση του έργου «Επισκευές – συντηρήσεις – βελτιώσεις

πεζοδρομίων, προσβάσεων ΑμεΑ, εκτός Δ.Ε. Χανίων», αρχικού προϋπολογισμού

74.000 ευρώ. Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών αποκα-

τάστασης φθορών στα πεζοδρόμια και τα κράσπεδα του συνόλου του οδικού δι-

κτύου εκτός Δ.Ε. Χανίων του Δήμου Χανίων, όπου αυτές απαιτηθούν,

προκειμένου να αποκατασταθεί άμεσα η ασφάλεια στη διέλευση των πεζών. Ιδι-

αίτερη μάλιστα βαρύτητα θα δοθεί, όπως προβλέπεται στη σύμβαση, στη βελ-

τίωση της προσβασιμότητας των πεζοδρομίων για τα Άτομα με Αναπηρίες.

ΠΕΡΙΦΕΡΙΕΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ: ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ!
Στην υπογραφή της σύμβασης για την ανέγερση νέου σχολικού κτιρίου για την

στέγαση των εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

(Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Ατόμων με Αναπηρίες προχώρησε σήμερα ο Περιφερειάρχης Θεσ-

σαλίας Κώστας Αγοραστός. «Ένα διαχρονικό αίτημα γίνεται πραγματικότητα» τό-

νισε ο κ. Αγοραστός σχολιάζοντας την υπογραφή της σύμβασης. Ο

προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 4,2 εκ. ευρώ και οι εργασίες του θα αρ-

χίσουν άμεσα. «Οι εργασίες ξεκινούν αύριο» τόνισε ο Περιφερειάρχης. Το νέο κτί-

ριο θα κατασκευαστεί σε οικόπεδο που παραχώρησε ο Δήμος Λαρισαίων στη

συνοικία Νεάπολης, θα είναι συνολικού εμβαδού 2.200 τμ, θα λειτουργήσουν 12

αίθουσες εργαστηρίων και θα είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει την ολοκλή-

ρωση της κατασκευής σε 24 μήνες, ωστόσο οι Τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας εκτιμούν πως ο χρόνος θα είναι συντο-

μότερος. Για την κατασκευή και τον εξοπλισμό του νέου κτιρίου, η Περιφέρεια Θεσσαλίας προσέφερε κονδύλι 550 χιλ. ευρώ. 

ΧΑΝΙΑ: ΔΡΑΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Ο Δήμος Χανίων, Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού,

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Προστασίας ΑμεΑ και Ισότητας σε συνεργασία με την Ένωση

“Μαζί για το Παιδί” πραγματοποίησαν δράση δωρεάν προσφοράς παιδικών παπουτσιών.

Κατά τη διάρκεια της παραπάνω δράσης, 400 παιδιά δικαιούχων του Κοινωνικού Παντο-

πωλείου του Δήμου Χανίων, του Ξενώνα Φιλοξενίας του Δήμου και των εξυπηρετούμενων της Κοινωνικής Υπηρεσίας

και του Κέντρου Κοινότητας είχαν τη δυνατότητα να προμηθευτούν δωρεάν παπούτσια της εταιρείας ΤΟΜ΄S.
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
Ξεκίνησε η λειτουργία του δημοτικού κολυμβητηρίου δήμου Παύλου Μελά

για την καλοκαιρινή περίοδο 2018. Το δημοτικό κολυμβητήριο διαθέτει υπερ-

σύγχρονες εγκαταστάσεις με πισίνα ολυμπιακών προδιαγραφών παρέχει

ασφάλεια και προσβασιμότητα. Όπως επισημαίνει ο δήμος Παύλου Μελά, η

συντήρηση και η απολύμανση έχει ολοκληρωθεί και όλα είναι έτοιμα για να

υποδεχτεί τους κολυμβητές. Οι χρήστες του κολυμβητηρίου πρέπει να προ-

σκομίσουν στη Γραμματεία πρόσφατες ιατρικές βεβαιώσεις που να πιστοποι-

ούν τη δερματολογική και παθολογική καταλληλότητα. Αυτό το καλοκαίρι θα

λειτουργήσουν μεταξύ άλλων τμήματα εκμάθησης κολύμβησης ενηλίκων-ανη-

λίκων, κινητικής αποκατάστασης – ΑμεΑ, aqua aerobic και φυσικά κοινού.

ΑΡΚΑΔΙΑ: ΡΑΜΠΑ ΚΑΙ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΜΕ
ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΑΘΩΝΑΣ
Νέα υποδομή τοποθετήθηκε στην παραλία Καραθώνας στο Ναύ-

πλιο για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία, προκειμένου,

να απολαμβάνουν με ασφάλεια και ευκολία το μπάνιο τους στη

θάλασσα. Η συγκεκριμένη υποδομή αποτελείται από ένα ειδικό

αμαξίδιο, το οποίο μπαίνει μέσα στο νερό με τον λουόμενο, ο

οποίος το χρησιμοποιεί, καθώς και πλαστικό διάδρομο, πάνω

στον οποίο μεταφέρεται το αμαξίδιο. Ο συγκεκριμένος διάδρομος

τοποθετήθηκε  δίπλα στον πύργο του ναυαγοσώστη στην παρα-

λία Καραθώνας προκειμένου οι ναυαγοσώστες να βοηθούν και

να επιβλέπουν την ασφαλή χρήση του αμαξιδίου. Ο Δήμος έχει

προμηθευτεί 3 συνολικά διαδρόμους και αμαξίδια ειδικά σχεδια-

σμένα για άτομα με κινητική αναπηρία τα οποία και θα τοποθετη-

θούν και στις παραλίες του Τολού και της Πλάκας Δρεπάνου.

ΠΡΟΑΝΗΓΓΕΙΛΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ Ο ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

Στο Δήμο Λαυρεωτικής θα δημιουργηθεί το νέο σπίτι των

αθλητών ΑμεΑ όπως ενημέρωσε ο Υφυπουργός Αθλητι-

σμού, Γιώργος Βασιλειάδης. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού

και Αθλητισμού Γιώργος Βασιλειάδης δέχτηκε σήμερα στο

γραφείο του αντιπροσωπεία της Ελληνικής Παραολυμπια-

κής Επιτροπής και της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας

Ατόμων με Αναπηρία με επικεφαλής τον πρόεδρο της

Ε.Π.Ε. και ΕΑΟΜ – ΑμεΑ Γιώργο Φουντουλάκη. Στη συ-

νάντηση ο κ. Βασιλειάδης ανακοίνωσε μεταξύ άλλων την

απόφαση που έχει παρθεί για τη δημιουργία σύγχρονου

προπονητικού κέντρου στο Δήμο Λαυρεωτικής, αλλά και

τη νομοθετική παρέμβαση που θα γίνει ώστε η Ελληνική

Παραολυμπιακή Επιτροπή να εκλέγει μόνη τα μέλη της.

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΔΩΡΙΣΕ 
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Το 4ο αναπηρικό αμαξίδιο κατάφεραν να αγοράσουν με την

συλλογή των πλαστικών καπακιών τα μέλη του Συλλόγου

ΠΑΣ Φλώρινας. Τα μέλη της Ακαδημίας Ποδοσφαίρου του

ΠΑΣ Φλώρινα δώρισαν το αμαξίδιο στον σύλλογο γονέων

ατόμων με αναπηρία του Νομού Φλώρινας σε μία άκρως

συγκινητική εκδήλωση. Στην εκδήλωση εκτός των αθλητών,

των παραγόντων, των προπονητών και των γονέων των

αθλητών της Ακαδημίας του ΠΑΣ Φλώρινα παραβρέθηκε αν-

τιπροσωπία των ΑΜΕΑ, γονείς και μέλη του συλλόγου.

TΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΜΕΑ ΑΛΚΥΟΝΗ ΣΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟ
Πραγματοποιήθηκαν στις 23 Ιουνίου τα εγκαίνια και ο αγια-

σμός της νέας στέγης του συλλόγου ΑΜΕΑ Αλκυόνη στη Ναύ-

πακτο. Πλήθος κόσμου και επισήμων παρευρέθηκαν στη

σημαντική αυτή ημέρα για τη Ναυπακτία και τη Δωρίδα, καθώς

και επίσημα τα υπερσύγχρονα κτίρια άνοιξαν τις πύλες τους.

Λίγο πριν τον αγιασμό και τα εγκαίνια τα παιδιά του συλλόγου

παρουσίασαν ένα όμορφο θεατρικό στην είσοδο της νέας στέ-

γης, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε ο αγιασμός από τον Σεβα-

σμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου & Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεο.
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Η «KOSTA BODA» ΖΗΤΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 4,8 ΕΚΑΤ. 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΥ 2012
Αποζημίωση 4,8 εκατομμυρίων ευρώ διεκδικεί η εταιρεία «Kosta Boda» με

αγωγή που συζητήθηκε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών,  η οποία στρέ-

φεται κατά Ελληνικού Δημοσίου, Αστυνομίας, Περιφέρειας, Δήμου και Πυρο-

σβεστικής, για την ολοσχερή καταστροφή του καταστήματός της στην οδό

Σταδίου και Χρ. Λαδά. Εκεί στεγαζόταν επί 40 χρόνια το περίφημο κατάστημα,

που καταστράφηκε ολοσχερώς οδηγώντας την εταιρεία σε πτώχευση. Σύμ-

φωνα με όσα παρουσιάστηκαν με στοιχεία στο δικαστήριο από τους δικηγό-

ρους της εταιρείας το ελληνικό Δημόσιο όφειλε να είναι προετοιμασμένο για

την πρόκληση επεισοδίων στο σημείο και την αποτροπή τους, αφού δύο χρόνια πριν στο ίδιο σημείο είχε καεί το κατάστημα

που στεγαζόταν η τράπεζα Marfin, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και υπάλληλοι. Επιπλέον, υποστηρίζουν πως σε

όλη τη διάρκεια της καταστροφής ουδείς εμπόδισε τους δράστες και ουδεμία δύναμη τάξης εμφανίστηκε, παρότι υπήρχαν

χιλιάδες αστυνομικοί γύρω από το κοινοβούλιο. Το ποσό που θα επιδικασθεί από το δικαστήριο η εταιρεία θα το διαθέσει

για να καλυφθούν οφειλές στο δημόσιο και το ΙΚΑ, αλλά προπαντός θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις των εργαζομένων,

που μετά την πυρκαγιά έμειναν χωρίς δουλειά και δεν πήραν τις αποζημιώσεις τους, αφού η εταιρεία καταστράφηκε.

ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΟΑΕΕ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΘΑ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΓΙΑ ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ;
Συν. από σελ. 1... -  η οποία προβλέπει μείωση του προστίμου με εναλλακτική την

ασφάλιση του αδήλωτου εργαζόμενου - Τη διαγραφή των αμφισβητούμενων οφειλών

κυρίως προς τον πρώην ΟΑΕΕ που δημιουργήθηκαν πριν από τη λειτουργία του

ΕΦΚΑ, δηλαδή έως 31/12/2016. - Ευνοϊκές διατάξεις για το καθεστώς μαθητείας στον

τουρισμό - Ευνοϊκές διατάξεις για τη συνταξιοδότηση των αγροτών  - Δίνει τη δυνα-

τότητα στους ανέργους να διατηρούν τον χρόνο ανεργίας τους στον ΟΑΕΔ, όταν εν-

τάσσονται σε προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. - Θέτει επίσης περιορισμούς στο καθεστώς  της εργολαβίας

- Εισάγει το δικαίωμα μη διακοπής της επαγγελματικής δραστηριότητας μισθωτών ή μη, για την έναρξη καταβολής

της σύνταξης.  - Επανακαθορίζεται η διαδικασία και ο χρόνος έναρξης και διακοπής της ασφάλισης στον Κλάδο Κύριας

Ασφάλισης Αγροτών του τ. ΟΓΑ που εντάχθηκε στον ΕΦΚΑ. - Εποπτεύει και ενθαρρύνει την αναδοχή των ασυνόδευ-

των στη χώρα μας ανηλίκων- υπηκόων τρίτων χωρών. Το νομοσχέδιο διαμορφώνει μία νέα αρχιτεκτονική στα πρό-

στιμα για την αδήλωτη εργασία. Για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο επιβάλλεται πρόστιμο 10.500 ευρώ στον εργοδότη και

αναδρομική καταβολή ασφαλιστικών εισφορών τριών μηνών. Το πρόστιμο προσαυξάνεται σε περιπτώσεις υποτροπής.

α) κατά 100% για την πρώτη μετά την αρχική παράβαση, και β) κατά 200% για κάθε μεταγενέστερη παράβαση.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ: ΠΟΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ
Όσοι έχουν ενταχθεί στο κοινωνικό τιμολόγιο ρεύματος απαιτείται να κάνουν

εκ νέου αίτηση και για το επόμενο έτος, εντός ενός μηνός από τη λήξη της προθε-

σμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος 2018, όπως ανακοίνωσε η

ΗΔΙΚΑ. Εκτός από τη φορολογική δήλωση του δικαιούχου, θα πρέπει να έχουν

ολοκληρωθεί οι φορολογικές δηλώσεις όλων των μελών του νοικοκυριού (για πα-

ράδειγμα και των φιλοξενούμενων μελών) ώστε να είναι δυνατή η διασταύρωση

των στοιχείων από τις βάσεις δεδομένων των αρμόδιων αρχών. Επίσης, εάν η

ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2017 δεν έχει πα-

ρέλθει ακόμη (ανεξάρτητα εάν εσείς έχετε καταθέσει τη δήλωσή σας για το 2017)

θα εξακολουθούν να εμφανίζονται τα στοιχεία του προηγούμενου έτους (2016).

Η ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΜΠΛΟΚΑΡΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΣΕ 7 ΑΠΟ ΤΙΣ 10 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Η μεγαλύτερη απειλή για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι

η γραφειοκρατία. Ενδεικτικό είναι πως επτά στις δέκα επιχειρήσεις στην Ελ-

λάδα πλήττονται από τη γραφειοκρατία όπως επισημαίνει σχετική έρευνα που

διενήργησε η PwC. Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων, δηλαδή το

70,7%, τάσσεται υπέρ αυτής της άποψης ενώ μόλις το 20% των ερωτηθέντων

αναφέρει ως εμπόδιο τους κανονισμούς και τη γραφειοκρατία της Ε.Ε. Παράλ-

ληλα, η έρευνα φέρει και στο προσκήνιο ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα

με τα οποία έρχεται αντιμέτωπη η Ε.Ε. και αφορά την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, η οποία αξιολογείται από τις πε-

ρισσότερες ιδιωτικές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ως μείζονα πρόκληση για την περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρήσεων. 
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ΣΚΟΠΙΑΝΟ: ΤΑ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ 
Συν. από σελ 1… Η συμφωνία για το ονοματολογικό των Σκοπίων είναι γεγονός.

Υπογράφηκε από τους υπουργούς Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκου Κοτζιά,

των Σκοπίων, Νικολά Ντιμιτρόφ και τον ειδικό απεσταλμένο του ΓΓ του ΟΗΕ,

Μάθιου Νίμιτς στην ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στους Ψαράδες της

Μ. Πρέσπας. Η συμφωνία μεταξύ των κυβερνήσεων Ελλάδας και Σκοπίων

έχει θετικά στοιχεία αλλά και αρνητικά. Το πλέον θετικό είναι το «erga omnes».

Το γεγονός δηλαδή ότι καταφέραμε να επιβάλουμε σε μια άλλη χώρα την ονο-

μασία της. Το πως θα λέγεται δηλαδή, όχι μόνο στο εσωτερικό της αλλά και

έναντι άλλων κρατών. Επίσης, θα αποσταλεί ενημέρωση πως όλα τα κράτη

μέλη, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν αναγνωρίσει τη γειτονική χώρα ως «Μακεδονία», ότι η νέα ονο-

μασία του κρατιδίου είναι πλέον «Βόρεια Μακεδονία». Σημαντικό είναι και το σημείο της συμφωνίας που τονίζει ότι θα

πρέπει να απαλειφθούν από το σύνταγμά τους τα στοιχεία που αποπνέουν αλυτρωτισμό ή επεκτατισμό. Πάμε να

δούμε και τα αρνητικά της συμφωνίας…Κατ’ αρχάς το όνομα «Μακεδονία» στην ονομασία τους. Η Ελλάδα έδωσε το

«πράσινο φως» για να χρησιμοποιεί τον όρο «Μακεδονία» ένα τεχνητό κρατίδιο που δεν έχει καμία απολύτως σχέση

με την ιστορία της αρχαίας ελληνικής Μακεδονίας. Στα Σκόπια κατοικούν Σλάβοι, Βούλγαροι και Αλβανοί. Δεύτερον,

έντονες αντιδράσεις προκαλεί το σημείο της συμφωνίας που αναφέρεται στη γλώσσα της γειτονικής χώρας και την

ιθαγένεια. Θα έχουμε μια χώρα που θα αποκαλείται «Βόρεια Μακεδονία», οι πολίτες θα είναι «Μακεδόνες/πολίτες της

Βόρειας Μακεδονίας» και η γλώσσα θα είναι «Μακεδονική», νοτιοσλαβικής προέλευσης. Είναι ένα ερώτημα γιατί η

γλώσσα και η ιθαγένεια δεν είναι βορειομακεδονική. Τρίτον, πολύ σημαντικό σημείο στη συμφωνία, το οποίο δεν έχει

διευθετηθεί, είναι η χρήση του ονόματος για εμπορικές χρήσεις. Δηλαδή, τα προϊόντα των Σκοπιανών θα λέγονται

«βορειομακεδονικά» ή μήπως «μακεδονικά»; Αυτό δεν ξεκαθαρίζεται στη συμφωνία και ενδέχεται να δημιουργήσει

οικονομικό ανταγωνισμό ανάμεσα σε επιχειρήσεις των δύο χωρών διότι ορισμένοι θα κοιτάξουν μέχρι να λυθεί το ζή-

τημα των εμπορικών χρήσεων, να κατοχυρώσουν οι ίδιοι, διεθνώς κάποιες ονομασίες με το όνομα «μακεδονικό».

ΑΣΕΠ: ΡΕΚΟΡ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ 588 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ!!!
Σας μεταφέρουμε τις εκτιμήσεις κορυφαίων στελεχών του ΑΣΕΠ για τον

διαγωνισμό των 588 μονίμων στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Η προθεσμία

υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώθηκε στις 27/6, στις 2 το μεσημέρι και

οι εν λόγω εκτιμήσεις έκαναν λόγο για ρεκόρ συμμετοχών, καθώς ξεπέ-

ρασαν τις 25.000!! καταδεικνύοντας με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο

την τραγική κατάσταση που επικρατεί στην αγορά εργασίας… Μια κατά-

σταση η οποία σε καμία περίπτωση δε σχετίζεται με τα αλλεπάλληλα

ανακοινωθέντα της κυβέρνησης περί μείωσης της ανεργίας…

ΑΑΔΕ: ΣΤΗ «ΦΟΡΑ» ΟΝΟΜΑΤΑ 
ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΜΕΓΑΛΟΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ

ΧΡΕΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 150.000
Πρόκειται για 9.332 ονόματα φυσικών προσώπων και

14.581 νομικών προσώπων. Όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ,

στο πλαίσιο των ενεργειών πληροφόρησης και ενημέρωσης

των πολιτών, εμπέδωσης της φορολογικής δικαιοσύνης

έναντι των συνεπών φορολογουμένων, καθώς και φορολο-

γικής συμμόρφωσης, αναρτήθηκαν στο www.aade.gr τα ονό-

ματα 9.332 φυσικών προσώπων και 14.581 νομικών προσώπων, οφειλετών του Δημοσίου ή/και των Φορέων

Κοινωνικής Ασφάλισης με βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή άνω των 150.000 ευρώ. Πρόκειται για οφειλές, η κατα-

βολή των οποίων καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους. Υπενθυμίζεται ότι στον ιστότοπο της

A.A.Δ.Ε. βρίσκονται τα ονόματα εκείνων των οφειλετών, που είχαν ειδοποιηθεί με e-mail για να τακτοποιήσουν

τις οφειλές τους, αλλά δεν ανταποκρίθηκαν. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις, για τις οποίες έχει χορηγηθεί στον οφει-

λέτη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής των ληξιπρόθεσμων χρεών του και με την προϋπόθεση ότι

αυτός είναι συνεπής με τους όρους της, καθώς και όταν έχει χορηγηθεί αναστολή καταβολής των οφειλών του.

Επίσης, ακολουθώντας σχετική γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, εξαιρούνται οι

οφειλέτες (φυσικά πρόσωπα), των οποίων η οριστικοποίηση της οφειλής δεν έχει τελεσιδικήσει μέχρι σήμερα.
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ΠΑΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΥΠΟΥΛΗ ΝΟΣΟ
Παγκοσμίως τα άτομα με σκλήρυνση κατά πλάκας είναι γύρω στα

2,5 εκατομμύρια επιδημιολογικά. Ήδη 500.000 έχουν καταγραφεί περί-

που στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα 14.000, στην Ροδόπη υπολογίζεται

πως υπάρχουν περίπου 220 άτομα, στο Σωματείο Ατόμων με Αναπη-

ρία, ωστόσο, είναι εγγεγραμμένα μόνο 18 άτομα… «Γνωρίζω άτομο

που είναι 14 ετών και ήδη αντιμετωπίζει πρόβλημα. Είναι μια αρρώστια

που «δεν έχει μπέσα». Παλιά πιστεύαμε ότι ξεκινά από τα 20-21-22 έτη

και όσο πάει. Λέγεται πως, όσο πιο μεγάλος εμφανίσεις τη νόσο, τόσο

πιο άσχημη κατάληξη θα έχεις. Μπορεί να οδηγήσει και μέχρι το θάνατο.

Έχω φίλους , που τους γνώρισα πριν τριάντα χρόνια, με την εμφάνιση της νόσου, τρεις από αυτούς, λόγω της

νόσου, έχουν πεθάνει. » δηλώνει ο κος Τρύφωνας Καρούντζος, πρόεδρος του Σωματείου και ο ίδιος ασθενής με

σκλήρυνση κατά πλάκας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου το 85% της φαρμακολογίας έχει πέσει στη δια-

λείπουσα μορφή. Στην καλοήθη μορφή το ποσοστό είναι ένα 10% . «Από την διαλείπουσα μορφή κάποια στιγμή

θα περάσεις στην δευτεροπαθή προϊούσα φάση. Είναι μια μορφή που σιγά – σιγά φθείρεσαι, χωρίς να κάνεις κρί-

σεις. Ο οργανισμός σιγά- σιγά αδυνατεί.». Όσον αφορά στην αναλογία φύλλου, είναι δύο γυναίκες, ένας άνδρας.

«Λόγω αδυναμίας του μυϊκού ιστού σε σχέση με τους άνδρες , αδυνατεί σιγά – σιγά ο μυϊκός ιστός των γυναικών

και οι γυναίκες που ασθενούν έχουν αδυναμία να κάνουν κάποιες βασικές δουλειές. Υπάρχει και χειριστή μορφή

που οδηγεί στο θάνατο χωρίς να κάνεις τίποτα.» δηλώνει. Όσον αφορά στην φαρμακευτική τους κάλυψη; «Η φαρ-

μακολόγια επενδύει χρήματα με προσδοκία το κέρδος σ΄ αυτούς που είναι οι πιο πολλοί. Έτσι, καλύπτονται πιο εύ-

κολα τα άτομα με διαλείπουσα μορφή.» απαντά και σημειώνει « Τα φάρμακα πρώτης και δευτέρας γραμμής δίνονται

δωρεάν. Αλλά ένα άτομο που έχει σκλήρυνση κατά πλάκας έχει και παρεμφερή προβλήματα, όπως : ακράτεια, ού-

ρηση, πόνο, μυϊκά ζητήματα, έτσι για την κάλυψη αυτών των αναγκών πληρώνεις, ανάλογα με το ποσοστό που

συμμετέχει το Ταμείο.» απαντά ο κος Καρούντζος και αναφερόμενος στην χρήση της κάνναβης, για την οποία έχει

γίνει πολύς λόγος σημειώνει «Εν μέρει βοηθά, δεν αποτελεί, όμως, πανάκεια.». 220 περίπου τα άτομα της Ροδόπης

που αντιμετωπίζουν πρόβλημα σκλήρυνσης κατά πλάκας, τα 18 μόνο είναι μέλη του Σωματείου, εύλογα ο Πρόεδρος

του Σωματείου απευθύνεται εκεί στέλνοντας το μήνυμά του. « Να ενταχθούν στα σωματεία. Να λάβουν σωστή κα-

θοδήγηση. Όσο πιο γρήγορα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της σκλήρυνσης κατά πλάκας, τόσο θα είναι καλύτερη

η μελλοντική εξέλιξή τους.» Φώτο: Τρύφωνας Καρούντζος ρεπορτάζ-κείμενο-φωτογραφία:Μαρία Νικολάου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ( ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ ) ΑΜΕΑ
Το  Σαββατοκύριακο 2 και 3 Ιουνίου διεξήχθη στο Στάδιο Ειρή-

νης και Φιλίας στον Πειραιά και στην αίθουσα STIGA της Εθνικής

Ομάδας, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης

( πινγκ πονγκ ) ΑΜΕΑ, με τη συμμετοχή 73 αθλητών & αθλητριών,

από 14 σωματεία και διάφορες πόλεις της χώρας, όπως τη Χίο, τη

Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τη Βέροια, την Κρήτη, την Αλεξανδρού-

πολη, την Κομοτηνή, την Καλαμάτα, την Αμαλιάδα και φυσικά την

Αθήνα. Πρωταθλητής για 9η συνεχόμενη χρονιά αναδείχθηκε ο

αθλητής του Αρίωνα Αμαλιάδας Γιάννης Δημητρακόπουλος. 

ΔΥΝΑΜΗ ΘΕΛΗΣΗΣ
Ο Γάλλος Plavec έχασε τα πόδια και τα χέρια

του, παρόλα αυτά κολύμπησε 22 μίλια αποδει-

κνύοντας ότι ΔΕΝ το βάζει ποτέ κάτω..
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«ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΡΑΒΑΕΙ ΤΗ ΣΚΑΝΔΑΛΗ»
Επιστροφή στο μέλλον μιας ισόρροπης σχέσης του ανθρώπου με τη φύση,

μέσω της ανάδειξης αφενός της σύγχρονης περιβαλλοντικής κρίσης και αφετέ-

ρου της πολύτιμης κληρονομιάς της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας επιχείρησε

να αναδείξει το διεθνές διεπιστημονικό συνέδριο με τίτλο «Οι δραματικές αλλα-

γές στον πλανήτη και οι ελληνικές ρίζες της οικολογικής ηθικής», που πραγμα-

τοποιήθηκε από 17-20 Ιουνίου από το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Διεθνές

Κέντρο Επιστημών και Ελληνικών Αξιών στην Πάτρα. «Πρόκειται για ένα γεγο-

νός διεθνούς εμβέλειας. Περίπου 200 επιστήμονες και ερευνητές πρώτης γραμ-

μής από όλο τον κόσμο, καθώς και στελέχη διεθνών οργανώσεων υγείας και

περιβάλλοντος βρέθηκαν στη χώρα μας για να επικοινωνήσουν τα σημαντικά όσο και ανησυχητικά ευρήματα των ερευνών

τους, αλλά και να κοινωνήσουν με τα ίχνη μιας άλλης σχέσης με τη φύση, που συναντάμε στην Αρχαία Ελλάδα», λέει στην

«Κ» η κ. Πολυξένη Νικολοπούλου-Σταμάτη, αντιπρόεδρος του συνεδρίου και καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Παθολογικής Ανα-

τομίας στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Και το οικονομικό κόστος της πρόληψης; «Η

ανθρωπότητα παίζει την τυφλόμυγα. Βλέπουμε τις οικονομικές συνέπειες βραχυπρόθεσμα και σε ατομική/επιχειρηματική

βάση, ενώ μεσοπρόθεσμα και σε επίπεδο κοινωνίας είναι πολύ μεγαλύτερες. Δείτε τη μεγάλη επιβάρυνση του συστήματος

υγείας από την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή λόγω χαμηλής γονιμότητας. Κυνηγάμε οικονομικούς δείκτες στις οθόνες,

μια εικονική πραγματικότητα που επιβαρύνει δραματικά την πραγματική πραγματικότητα», σημειώνει η καθηγήτρια.

ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΜΕ 400.000 ΔΕΝΔΡΑ ΚΑΙ ΘΑΜΝΟΥΣ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
Στις 400.000 φτάνουν τα δέντρα και οι θάμνοι, που θα φυτευτούν στις τρεις περιφέρειες

της Βόρειας Ελλάδας, από τις οποίες διέρχεται ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου

(TAP), στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης διαδικασίας αναδάσωσης. Αναλυτικότερα, σύμ-

φωνα με ανακοίνωση του ΤΑP προβλέπεται ότι θα αντικατασταθεί πλήρως το σύνολο

της δασικής έκτασης που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία καθαρισμού και διαμόρ-

φωσης της Ζώνης Εργασίας για την εγκατάσταση του αγωγού σε δασικές περιοχές.

Αυτός ο όρος ισχύει και στην περίπτωση του διαδρόμου τεσσάρων μέτρων εκατέρωθεν

του αγωγού, όπου –σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και για λόγους ασφαλείας– δεν

είναι δυνατή η επαναφύτευση βαθύρριζων φυτών. Για αυτό και ο ΤΑΡ αναδασώνει και

αποκαθιστά φυτοτεχνικά ίση ακριβώς έκταση σε τοποθεσία που υποδεικνύει η εκάστοτε

Δασική Υπηρεσία. Η αναδάσωση πραγματοποιείται από τον ΤΑΡ σε δύο φάσεις. Η πρώτη, ως το 2017, περιλάμβανε τη σύν-

ταξη και έγκριση των οριστικών μελετών αναδάσωσης για όλες τις επηρεαζόμενες εκτάσεις, την αγορά δένδρων και θάμνων

προς φύτευση, και την πραγματοποίηση αναδασωτικών εργασιών στις περιοχές που υπέδειξαν οι τοπικές Δασικές Υπηρεσίες

Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου, Ροδόπης και Σερρών. Η δεύτερη φάση υλοποιείται εντός του τρέχοντος έτους (2018) και περι-

λαμβάνει την παρακολούθηση, συντήρηση και διαχείριση των εργασιών αναδάσωσης της πρώτης φάσης, και την επανάληψη

της διαδικασίας για τις λοιπές επηρεαζόμενες περιοχές (Καβάλα, Κιλκίς, Λαγκαδάς, Θεσσαλονίκη, Νάουσα, Έδεσσα, Κοζάνη,

Φλώρινα, Καστοριά). Η συντήρηση περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως πότισμα, λίπανση, αποκλάδωση και περιποίηση επι-

κορύφου, αντικατάσταση δέντρων και θάμνων σε περίπτωση μη ικανοποιητικής ανάπτυξης, και συντήρηση περιφράξεων.

«ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ» ΚΟΙΝΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ
Στους ΧΥΤΑ καταλήγει περισσότερο από το 40% του περιεχομένου των
μπλε κάδων, απόρροια της άγνοιας ή αδιαφορίας των πολιτών. Η ανακύκλωση
στη χώρα βρίσκεται επισήμως στο 17%, αριθμός που βασίζεται μόλις κατά το
ένα τρίτο στους μπλε κάδους και στα «σπιτάκια» ανακύκλωσης και κατά τα
δύο τρίτα στις βιομηχανικές και εμπορικές συσκευασίες (χαρτόνια, κούτες, πλα-
στικό, παλέτες κ.λπ.) που συλλέγονται απευθείας από εμπόρους. Τα στοιχεία
του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), τον εποπτευόμενο από το
υπουργείο Περιβάλλοντος φορέα  για τις επιδόσεις όλων των δήμων της
χώρας, τις ποσότητες υλικών που ανακτώνται ή θάβονται, τις επιδόσεις των
κέντρων διαλογής ανακυκλώσιμων (ΚΔΑΥ, εκεί όπου καταλήγουν οι μπλε κάδοι για να διαχωριστούν τα υλικά και στη συνέχεια
να πωληθούν) είναι ενδεικτικά: • Συνολικά, στα 33 κέντρα διαλογής της χώρας οδηγήθηκαν 365.285 τόνοι, που συλλέχθηκαν
μέσω των μπλε κάδων. Ομως, οι ποσότητες δεν ήταν «καθαρές»: 142.340 τόνοι (39%) ήταν κοινά σκουπίδια και οδηγήθηκαν σε
ΧΥΤΑ, χωρίς να συνυπολογίζονται στοιχεία από έξι ΚΔΑΥ. Χαρακτηριστικό είναι ότι στο μεγαλύτερο ΚΔΑΥ της χώρας, αυτό του
Κορωπίου, από τις 65.061 τόνους που συνελέγησαν, το 47% οδηγήθηκε σε ΧΥΤΑ, ενώ στο δεύτερο μεγαλύτερο ΚΔΑΥ, στον
Ασπρόπυργο, την ίδια τύχη είχε το 54% των 41.739 τόνων που συνελέγησαν! Οι αριθμοί αυτοί είναι αποκαλυπτικοί του τεράστιου
ελλείμματος ενημέρωσης των πολιτών (ή και της αδιαφορίας τους) για το τι πρέπει να απορρίπτεται στον μπλε κάδο και τι όχι. •
Οσον αφορά τις ποσότητες που ανακτήθηκαν (δηλαδή πιστοποιημένα πωλήθηκαν στη δευτερογενή αγορά υλικών), το 2016
ήταν: 89.410 τόνοι χαρτιού/χαρτονιού, 50.664 τόνοι έντυπου χαρτιού, 44.703 τόνοι πλαστικού, 10.250 τόνων γυαλιού, 8.759 τόνοι
σιδήρου, 2.024 τόνοι χάρτινων συσκευασιών υγρών, 1.235 τόνοι αλουμινίου και 7.267 τόνοι άλλων υλικών.
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Ολοκληρωμένη πρόσβαση στις Ελληνικές παραλίες δεν

υπάρχει, ένα Seatrac δεν φέρνει το καλοκαίρι στα Αμεα!
Πόσα καλοκαίρια το ίδιο θέμα: είναι προσβάσιμη η παράλια στα άτομα με αναπηρία; Τι εννοούμε

όμως με την λέξη προσβάσιμη, είναι κάτι που ανοίγει ολόκληρο θέμα συζήτησης. Πριν αρκετά χρόνια

ενθουσιαστήκαμε όλοι μας με τα πρώτα Seatrac που εμφανίστηκαν δειλά δειλά σε κάποιες παράλιες

της χώρας μας. Θυμώσαμε όταν είδαμε κάποιους λουόμενους να μη τα δέχονται στις παραλίες τους,

να προσπαθούν να εμποδίσουν την εγκατάσταση τους ή να κάνουν ακόμα και ύπουλες προσπάθειες

να τα βγάλουν εκτός λειτουργίας.  Όπως κάθε τι, έτσι και το Seatrac χρειάστηκε τον χρόνο του για να

γίνει αποδεκτό. Οι πολίτες κατάλαβαν ως επι το πλείστον, ότι δεν εμποδίζει την παραλία, δεν ενοχλεί

την αισθητική τους, ότι είναι απολύτως χρήσιμο για μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού και ίσως το βασικότερο κατά την άποψη

μου: ότι οι παραλίες δεν ανήκουν σε κάποιους μόνο αλλά πρέπει να είναι προσβάσιμες προς όλους. Δεν έχει σημασία αν

είσαι κάτοικος της περιοχής που έχει στηθεί ένα Seatrac, έχεις τα ίδια δικαιώματα με κάθε

επισκέπτη της παραλίας, είτε είναι τουρίστας είτε ζει μόνιμα στην περιοχή. Ήρθε ο καιρός

να μιλήσουμε για το επόμενο μεγάλο βήμα: την καθολική πρόσβαση των Αμεα στις παρα-

λίες, είτε διαθέτουν το σύστημα Seatrac είτε όχι. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την

κοινή συνεργασία και συνείδηση των Δήμων της Ελλάδας, των πολιτών και τη στήριξη όσων

εκμεταλλεύονται τις παραλίες. Ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα για όλους μας το καλοκαίρι

είναι η χρήση τουαλέτας σε παραλία. Σε όσες δεν υπάρχει οργανωμένος χώρος ή κάποιο

beach bar όπως έχουμε συνηθίσει, είναι σχεδόν ανύπαρκτες, ασυντήρητες, βρώμικες και

καλοδιατηρημένες. Σε όλα αυτά ας προσθέσουμε ότι το μέγεθος τους δεν είναι σχεδιασμένο για να δέχεται αμαξίδια ή κάποιου

άλλου είδους εξοπλισμό. Στις δε οργανωμένες πάλι πιθανότατα να μην υπάρχουν τουαλέτες Αμεα και όταν υπάρχουν οι ιδιο-

κτήτες σε κοιτάνε με μισό μάτι που θέλεις να κάνεις χρήση τους ή σε αναγκάζουν να αγοράσεις κάτι από το μαγαζί. 

Το άλλο κομμάτι που εμποδίζει την καθολική πρόσβαση είναι το πάρκινγκ. Γνωρίζω

τι συμβαίνει στις δημοφιλής ειδικά παραλίες, δεν ξέρεις που να το παρκάρεις το άτιμο το

τετράτροχο που βάσταξε μέσα στον καύσωνα, να σε φέρει μέχρι δίπλα στο κύμα. Αυτό

δεν σημαίνει πως ΑΝ υπάρχει χώρος στάθμευσης ειδικά για Αμεα, είναι για σένα που

δεν τον έχεις ανάγκη. Το ότι βρίσκεται κοντά στο beach bar που θες να πας είναι για κά-

ποιο λόγο: μικρότερη μετακίνηση για κάποιον που με δυσκολία κινείται ειδικά σε μια πα-

ραλία. Πόσο δύσκολο είναι να το καταλάβεις; Στις οργανωμένες παραλίες πρέπει να

φροντίσει ο δήμος να υπάρχει σχετική πινακίδα και διαγράμμιση στην άσφαλτο και ίσως

μια επίσκεψη της δημοτικής αστυνομίας ανά διαστήματα ώστε να ελέγξει αν το παρκαρισμένο αυτοκίνητο καταλαμβάνει νόμιμα

το χώρο. Θα πρέπει να υπάρχει ένας διάδρομος που να οδηγεί απευθείας δίπλα στο μηχανισμό, να είναι καλυμμένος με σκέ-

παστρο ή ομπρέλες και να βρίσκεται σε σημείο που να μπορεί άμεσα να ζητήσει βοήθεια, ιατρικής ή πάσης άλλης φύσεως.

Επίσης εάν υπάρχει ναυαγοσώστης να μπορεί αν έχει εύκολη θέαση και πρόσβαση στο συγκεκριμένο σημείο. Ένας μηχανι-

σμός λοιπόν δεν φέρνει το καλοκαίρι πιο κοντά στα άτομα με αναπηρία και εύχομαι να μην ξανακούσω τη φράση: μα βάλαμε

και Seatrac, τι άλλο θέλουν; Είναι σα να βάζεις το μαγιό σου αλλά δεν έρχονται ποτέ να σε πάρουν οι φίλοι σου να πάτε στην

παραλία και έχεις μείνει με τα γυαλιά και το αντηλιακό στο μπαλκόνι σου. Σεβάσου τα άτομα με αναπηρία γιατί μη ξεχνάς:

αύριο μπορεί να τα χρειαστείς όλα τα παραπάνω εσύ ή κάποιο δικό σου άτομο, είναι κομμάτι της ζωής μας και η αναπηρία. 

«ΑΣΠΙΔΑ» ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΟΥΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Παρεμβάσεις – τομή για τα προσφυγόπουλα προβλέπονται στο σχέ-

διο νόμου του υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε στη Βουλή. Στις

παρεμβάσεις που επεξεργάστηκε η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνι-

κής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ο διορι-

σμός ενός επιτρόπου για κάθε ασυνόδευτο παιδί που βρίσκεται στην

ελληνική επικράτεια, ενώ, για πρώτη φορά, θεσμοθετείται ο τρόπος αξιο-

λόγησης του βέλτιστου συμφέροντος του ανηλίκου. Το υπουργείο Εργα-

σίας παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για την πλέον

ευάλωτη κατηγορία προσφύγων, τα ασυνόδευτα ανήλικα-υπηκόους τρί-

της χώρας, τα οποία, προσπαθώντας να σωθούν από πολέμους, φτώχεια, βία, καταπίεση ή ορφάνια, φθάνουν στην Ελλάδα,

χωρίς συνοδεία από ενήλικο. Η ελληνική πολιτεία, μεριμνώντας για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, με σκοπό την προ-

στασία των προσφυγόπουλων, τα οποία διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο κακοποίησης, παραμέλησης, βίας, εκμετάλλευσης

και εμπορίας, προβλέπει στο νόμο το διορισμό ενός επιτρόπου για κάθε ασυνόδευτο ανήλικο που βρίσκεται στην ελληνική

επικράτεια, ο οποίος έχει ως καθήκον να διασφαλίζει το βέλτιστο συμφέρον και τη συνολική ευημερία του παιδιού. Συνεπώς,

ένα ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας των παιδιών που στερούνται προσωρινά ή οριστικά το οικογενειακό περιβάλλον

τους και το οποίο ταυτοχρόνως θέτει το παιδί στο επίκεντρο, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το θεσμό της επιτροπείας.


