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ΞΕΣΠΑ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ 11ΧΡΟΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 

Ο πατέρας της 11χρονης που γεννήθηκε με

μισό χέρι και λόγω αλλαγής των κανόνων προσ-

διορισμού των ποσοστών αναπηρίας καλείται να

επιστρέψει επιδόματα που είχε λάβει, περιγρά-

φει τον παραλογισμό του Δημοσίου… Συν. σελ. 7

«ΜΑΪΜΟΥ» ΚΩΦΑΛΑΛΟΙ 
ΕΞΑΠΑΤΟΥΣΑΝ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ

Σελ.5

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΟΙΦΗ ΤΟΥ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΕΠΑ

Σ
ε
λ.
8

Η ΠΡΩΤΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ
DOWN ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ!!!
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Ποσό 540.500 ευρώ διατίθεται για

εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστή-

ριξη μαθητών με αναπηρία...Συν. σελ. 4

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΠΑΙΤΕΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Σύνηθες φαινόμενο της
εποχής μας είναι αυτό

της επαιτείας και της ζη-

τιανιάς από άτομα που

εμφανίζονται  και κατα-

κλύζουν τις πόλεις μας.

Έρχονται  από διάφορα

μέρη της χώρας μας και

πολλοί από αυτούς είναι

αλλοδαποί... Συν. σελ. 7 

ΕΙΔΗΣΗ - «ΒΟΜΒΑ» ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΈΛΛΗΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Αλλάζει το μέλλον των Ελλήνων φοιτητών -

Ποιοι και γιατί δεν θα λάβουν προκαταβολικά

το 80% των χρημάτων για το πρόγραμμα Eras-

mus - Αντιδράσεις από τους γονείς...Συν. σελ. 8  

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΜΕΑ Σελ. 7

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΞΩΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

Ψηφίστηκε μαζί με διάταξη για τα ΚΔΑΠ στο νο-

μοσχέδιο του υπ. Εργασίας στην Ολομέλεια της

Βουλής το νομοσχέδιο «Ασφαλιστικές και συντα-

ξιοδοτικές ρυθμίσεις, αντιμετώπιση της αδήλωτης

εργασίας, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, επιτρο-

πεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις»…Συν. σελ. 4



Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑΚΗ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

ΣΕΛΙΔΑ 2

ΤΣΑΚΑΛΟΣ Ο ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΜΕΑ

Ο υπουργός Οικονομικών δε-

σμεύτηκε ότι θα μελετήσει με τα

συναρμόδια υπουργεία το θέμα

της προστασίας από πλειστηρια-

σμό της πρώτης κατοικίας που

ανήκει σε άτομα με ποσοστό

αναπηρίας τουλάχιστον 67%,

καθώς και στα πρόσωπα που

έχουν στην οικογένειά τους

άτομα με βαριές αναπηρίες, για

τη λήψη μέτρων για την πλήρη προστασία των δανειοληπτών με αναπηρία και

των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριές αναπηρίες, και

για τα χρηματοδοτικά εργαλεία και άλλα κίνητρα για την ανάπτυξη του θεσμού

των ΚΟΙΝΣΕΠ ένταξης, ο οποίος αποσκοπεί κατ’ αποκλειστικότητα στην κοινω-

νική και οικονομική ένταξη των ατόμων με αναπηρία.

Αν τα ευεργετήματα των αναπήρων αλλά και ευεργετήματα κάθε κατηγορίας δεν

αργούσαν τόσο πολύ να φτάσουν στον προορισμό τους, τα πράγματα θα ήταν

αλλιώτικα στη χώρα μας σήμερα. Καλά είναι όλ' αυτά, το περίεργο όμως είναι ότι

όταν πλησιάζουν οι εκλογές δεσμεύονται και συζητάνε διάφορα που αν δεν προ-

λαβαίνουν να γίνουν πριν τις εκλογές, γράψε αλίμονο σ' αυτούς που βασίζονται

στα λόγια και περιμένουν σε λάθος στάση αφού από 'κει δεν περνάει κανένα λε-

ωφορείο. Γι' αυτό φίλε και

συνάδελφε ΑμεΑ τρέξε,

όπως και όσο μπορείς, όχι

όμως όπως λέγαν οι παλιοί,

δηλαδή στραβοί, κουτσοί

στον Άγιο Παντελεήμονα,

γιατί εκτός από τον Άγιο

Παντελεήμονα έχει κι άλλους

αγίους που δεν λένε λόγια,

κάνουν έργα και δε χρειάζε-

ται να τους προσκυνήσουμε.  

«Να ζείτε την κάθε ημέρα, νιώθοντας ευγνωμοσύνη για όσα έχετε»: 
Το συγκινητικό μήνυμα της μητέρας της Εβίτας και του Ανδρέα Φύτρου!!!

Η Βαρβάρα Βουκάκη, σύζυγος του Ανδρέα Φύτρου,

έχασε στην πυρκαγιά στο Μάτι, την κόρη της Εβίτα, τον

μικρό της γιο Γρηγόρη και τον άντρα της Ανδρέα, ανήρ-

τησε σήμερα στο facebook ένα μεγάλο ευχαριστώ, για

όλους τους φίλους της που της συμπαραστάθηκαν. «Εύ-

χομαι σε όλους σας να ζείτε την κάθε ημέρα σας, νιώ-

θοντας ευγνωμοσύνη για όσα έχετε, αγαπώντας βαθιά

και έχοντας στο μυαλό σας οτι όλα γίνονται για κάποιο

σκοπό…» τονίζει μεταξύ άλλων. Ολόκληρη η ανάρτηση

της Βαρβάρας Βουκάκη στο facebook: «Η αγάπη όλων

σας είναι συγκινητική. Ο τρόπος που ο καθένας χωριστά

αλλά και όλοι μαζί σταθήκατε στον Γρηγοράκη, στην Εβι-

τούλα και στον Ανδρεούλη μου που δεν τα κατάφεραν,

αλλά και σε μένα που έμεινα πίσω για να τα ζήσω όλα αυτά, δείχνει πόση αγάπη υπάρχει γύρω μας και με βοηθάει να φανώ

δυνατή. Εύχομαι σε όλους σας να ζείτε την κάθε ημέρα σας, νιώθοντας ευγνωμοσύνη για όσα έχετε, αγαπώντας βαθιά και

έχοντας στο μυαλό σας ότι όλα γίνονται για κάποιο σκοπό. Αυτόν καλούμαστε να εκπληρώσουμε και αυτό δεν μπορεί να το

αλλάξει τίποτα…Σας ευχαριστώ όλους θερμά και σας στέλνω ευχές για όλα τα καλά στη ζωή σας.Ο Γρηγόρης, η Εβιτα και ο

Ανδρέας μου θα πρέπει να είναι υπερήφανοι που είχαν τέτοιους φίλους, όπως είμαι και εγώ που σας έχω……»



H SUPERFOODS ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΟΥ UNLIMITED
BREATH SUMMER TOUR 2018 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΥΣΤΙΚΗ ΊΝΩΣΗ
H SUPERFOODS, η κορυφαία ελληνική εταιρία φυσικών προϊόντων υγείας, μαζί με το

Δίκτυο ενδυνάμωσης ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις ‘’HUMANE’’ και τον

Πανελλήνιο Σύλλογο Κυστικής Ίνωσης, θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για την πραγμα-

τοποίηση της καλοκαιρινής περιοδείας ‘’Breath Unlimited’’, μιας διαφορετικής καμπάνιας

ενημέρωσης για την Κυστική Ίνωση. Η περιοδεία θα κορυφωθεί κατά την Παγκόσμια

Ημέρα Κυστικής Ίνωσης στις 8 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Η Κυστική Ίνωση είναι η πιο

συχνή κληρονομική νόσος. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι υπάρχουν 500.000 φορείς και

γεννιέται ένα παιδί την εβδομάδα. Δεν υπάρχει οριστική θεραπεία και οι ασθενείς καταλήγουν στην πλειοψηφία τους

από αναπνευστική ανεπάρκεια. Η ένταξη της άσκησης στο καθημερινό πρόγραμμα των ασθενών με Κυστική Ίνωση

ως μέρος της θεραπείας τους, μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα και να αυξήσει το προσδόκιμο ζωής τους.

Η ΠΡΩΤΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ακριβώς τέσσερα χρόνια πριν δημοσιεύεται η συνέντευξη του 39χρονου Πάμπλο

Πινέδα (απόσπασμα παραπάνω), του πρώτου στην Ευρώπη πτυχιούχου πανεπι-

στημίου που πάσχει από σύνδρομο Down. Την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017, η Μαρία

Νίτσα από την Μεσοποταμία, που πάσχει από σύνδρομο Down αλλά και διαβήτη,

μας κάλεσε στο προαύλιο του Λυκείου Μεσοποταμίας μια μέρα μετά την εγγραφή

της στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Φλώρινας, όπου πέρασε, έπειτα από 12

χρόνια μελέτης. Φόρτωσα λοιπόν μια κάμερα και πήγα… Η Μαρία πάλεψε 12 ολό-

κληρα χρόνια στα ίσα για το όνειρό της. Πάλεψε στα ίσα με το σύνδρομο Down και με το διαβήτη, με τη γεωγραφία, τα μαθηματικά

και τη χημεία, για να αποδείξει «εξ αμελείας» κάτι πολύ απλό: Πως δεν είναι τίποτα να πεθάνεις, αλλά είναι τρομακτικό να μη

ζεις. Πως το μεγαλείο και η δύναμη της ανθρώπινης ψυχής, δε λογαριάζει εμπόδια, ασθένειες, δυσκολίες. Και πως κανείς και τί-

ποτα δεν μπορεί να σου βάλει όρια, αν εσύ θες να τα σπας. -Θα τραβάς με κάμερα; με ρώτησε η Μαρία, ενώ προσπαθούσα να

βολέψω στο πλάνο εκείνη, την μητέρα της, Ελένη, και την φίλη της και εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής στο 9ο Δημοτικό σχολείο

Καστοριάς, Βιβή Αντωνίου.– Ναι, αλλά αν δεν θέλεις, δε θα το δείξουμε, της απάντησα. – Όχι θέλω. Θέλω να μάθει ο κόσμος τι

έκανα, μου απάντησε. Κι έτσι, λοιπόν, εκεί, στο προαύλιο του Λυκείου Μεσοποταμίας καθίσαμε στα σκαλάκια, η Μαρία, η μητέρα

της Ελένη και η Βιβή, και εγώ ρώτησα τη Μαρία γιατί ήθελε να το κάνουμε αυτό. «Γιατί τελείωσα το λύκειο και πέρασα στη σχολή

που ήθελα και είμαι πολύ περήφανη για αυτό» μας λέει. «Και γιατί ήθελα πολύ να γίνει, επειδή μου αρέσουν τα παιδιά»… 

Με πληροφορίες από την εφημεριδα SENTRA ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ και το ρεπορταζ του Μαρκου Πετρόπουλου

ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΑΜΥΜΩΝΗΣ
Με μία όμορφη γιορτή στη νέα Πρότυπη Παιδική Χαρά της Αμυμώνης έκλεισε την

εκπαιδευτική χρονιά το Πρόγραμμα της Πρώιμης Παρέμβασης Στη γιορτή βρέθηκαν

τα παιδιά με τους γονείς τους, φίλοι κι εθελοντές. Η γιορτή περιλάμβανε ελεύθερο

παιχνίδι στην παιδική χαρά και έδωσε την ευκαιρία στους μεν ενήλικες να γνωρι-

στούν μεταξύ τους και να δικτυωθούν, στα δε παιδιά να κάνουν νέους φίλους. Το

πρόγραμμα της Πρώιμης Παρέμβασης απευθύνεται σε βρέφη και παιδιά προσχο-

λικής ηλικίας (0 – 6 ετών) με τύφλωση, χαμηλή όραση, ή κάποιο διαγνωσμένο πρό-

βλημα οπτικής αντίληψης. Στόχος του Προγράμματος Πρώιμης Παρέμβασης είναι

η κατά το μέγιστο δυνατό αξιοποίηση των δυνατοτήτων και αυτονομία του παιδιού.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
Νέες αλλαγές για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και δικαιούχους επιδομάτων φέρνει στο

»τραπέζι» το υπ. Εργασίας, με τροπολογία που, ήδη, ψηφίστηκε στη Βουλή. Στο πλαίσιο

των τροποποιήσεων που κατέθεσε το υπουργείο, ανήκει και η ενίσχυση της εποχικής

απασχόλησης, με μια σειρά από υπηρεσιακά έγγραφα. Με την τροπολογία: - Παρέχεται

η δυνατότητα και σε φορείς υπαγόμενους στο δημόσιο τομέα να παρέχουν οργανωμένες

κοινωνικές υπηρεσίες που έχουν σχέση με την προστασία του παιδιού ή ατόμων με ει-

δικές ανάγκες (παιδιών και ενηλίκων) ή ηλικιωμένων ή ανιάτων ή χρονίως πασχόντων

ατόμων ή να ασκούν παρεμφερείς δραστηριότητες, κατόπιν έκδοσης σχετικής άδειας

λειτουργίας από την οικεία Περιφέρεια» - Ξεκλειδώνει», με υπογραφή από τις Περιφέρειες, η ίδρυση και η λειτουργία Κέντρων

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (ΚΔΑΠ

ΜΕΑ) - Παρέχεται η δυνατότητα και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εποπτευόμενα από το υπ. Εργασίας, να είναι φο-

ρείς ίδρυσης, λειτουργίας και μεταβίβασης Κέντρων Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με αναπηρία.
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ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Συν. από σελ. 1... Η δράση, που συγχρηματοδοτείται από

το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το ελληνικό δημόσιο,

αφορά στην υποστήριξη μαθητών που φοιτούν σε σχολικές

μονάδες και που λόγω κινητικών αναπηριών αδυνατούν να

αυτοεξυπηρετηθούν, καθώς και των μαθητών που χρήζουν

συνεχούς υποστήριξης από ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθη-

τικό προσωπικό στο σχολικό περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό

θα προσληφθεί, για τα σχολικά έτη 2018-2019, 2019-2020

και 2020-2021 το αναγκαίο ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό

προσωπικό, για την εξυ-

πηρέτηση των μαθητών.

Ο αριθμός των σχολικών

μονάδων που θα επωφε-

ληθούν, ανέρχεται σε 34.

Στόχος της Πράξης είναι η

ενσωμάτωση και η εξα-

σφάλιση της προσβασιμό-

τητας όλων των μαθητών στο κοινωνικό γίγνεσθαι, με

αποτέλεσμα την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού

και την αποτροπή εγκατάλειψης του σχολείου. 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
Συν. από σελ.1… στο οποίο περιέχεται με τροπολογία διάταξη η οποία επεκτείνει τη χορήγηση

του εξωιδρυματικού επιδόματος σε επιπλέον κατηγορίες αναπηρίας. Συγκεκριμένα η διάταξη

αναφέρει: «Διευρύνονται οι περιπτώσεις χορήγησης του εξωιδρυματικού επιδόματος που προ-

βλέπεται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 42 του ν. 1140/1981, με την καταβολή αυτού και σε όσους

πάσχουν από ασθένειες οι οποίες, κατά την κρίση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, επιφέ-

ρουν την ίδια μορφή αναπηρίας με τις παθήσεις της τετραπληγίας και παραπληγίας». Με την

έκδοση ΚΥΑ θα καθοριστούν οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των ΚΔΑΠ και των ΚΔΑΠ ΜΕΑ

κ.λπ. Έως την έκδοσή της, για τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ των οποίων η λειτουργία μεταφέρθηκε σε υπηρεσία ή νομικό πρό-

σωπο του δήμου ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου αυτού ή τα οποία λειτουργούν στο πλαίσιο επιχείρησης Ο.Τ.Α., συ-

νεχίζει να ισχύει η άδεια που είχαν λάβει ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Τέλος δίνεται η δυνατότητα και σε νομικά

πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εποπτευόμενα από το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

να είναι φορείς ίδρυσης, λειτουργίας και μεταβίβασης Κέντρων Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με αναπηρία».

ΔΕΚΑΔΕΣ ΝΕΚΡΟΥΣ, 
ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΙΠΙΑ

ΑΦΗΣΕ Η ΠΥΡΙΝΗ ΛΑΙΛΑΠΑ
Ανείπωτη η τραγωδία από τα πολλαπλά πύρινα μέ-

τωπα που ξέσπασαν σε Ανατολική και Δυτική Αττική. Χα-

ρακτηριστικό παράδειγμα το Μάτι της Νέας Μάκρης

όπου θυμίζει πόλη - φάντασμα δύο μέρες μετά την πύ-

ρινη λαίλαπα που «σάρωσε» την περιοχή. Τα καμένα

αυτοκίνητα έχουν απομακρυνθεί από τον κεντρικό

δρόμο, την οδό Ποσειδώνος, κι από τους γύρω δρό-

μους, ωστόσο το σκηνικό συνεχίζουν να συνθέτουν οι

στάχτες, οι λαμαρίνες από τα αυτοκίνητα και τα σπα-

σμένα γυαλιά. Οι λιγοστοί κάτοικοι που έχουν απομείνει

προσπαθούν να συνέλθουν από τον εφιάλτη

που βίωσαν, καθαρίζοντας και πλένοντας τις

αυλές του, περισώζοντας ό,τι τους απέμεινε. Τα

λόγια και οι εικόνες είναι πολύ φτωχά για να απο-

τυπώσουν την καταστροφή στις πραγματικές της

διαστάσεις. Δεν είναι μόνο το γκρίζο της στάχτης

που σκεπάζει τα πάντα κάνοντας το σκηνικό

ασπρόμαυρο. Είναι η μυρωδιά της καύτρας και

του θανάτου που έχει σκεπάσει την περιοχή και

που το νιώθεις στο κάθε σου βήμα. Σύμφωνα με

την εκτίμησης της ευρωπαϊκής υπηρεσίας, στην

έκταση που σάρωσε η πυρκαγιά που έκαψε

πάνω από 12,500 στρέμματα γης – εκ των

οποίων περίπου 2.000 στρέμματα δασικής έκτα-

σης και σχεδόν 1.000 χαμηλής βλάστησης – κα-

τοικούσαν 3.664 άνθρωποι.
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ΧΑΝΙΑ: ΈΚΛΕΨΑΝ ΤΟΥΣ ΚΟΥΜΠΑΡΑΔΕΣ ΤΟΥ ΚΗΦΑΠ
Στόχος θρασύτατων διαρρηκτών έγινε το κτίριο του ΚΗΦΑΠ «Μεγαλόχαρη» στα

Χανιά. Οι άγνωστοι προς το παρόν δράστες, έκλεψαν μεταξύ άλλων κουμπαράδες

με το σήμα του κέντρου. Σε ανακοίνωσή του, το Κέντρο προειδοποιεί τους πολίτες

ότι ενδέχεται να στηθεί εικονικός έρανος και τονίζει ότι «Σε περίπτωση που κά-

ποιος σας πλησιάσει για να σας ζητήσει χρήματα εκ μέρους του ΚΗΦΑΠ και κρα-

τάει τον κουμπαρά μας να ξέρετε ότι δεν είναι από εμάς και να ειδοποιήσετε την

αστυνομία. Το ΚΗΦΑΠ Μεγαλόχαρη δε διενεργεί εράνους στο δρόμο ή σε σπίτια

παρά μόνο σε συγκεκριμένες εκδηλώσεις οι οποίες ανακοινώνονται επίσημα».

«ΜΑΪΜΟΥ» ΚΩΦΑΛΑΛΟΙ ΕΞΑΠΑΤΟΥΣΑΝ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ
Οι δράστες προσποιούμενοι τους κωφάλαλους και επιδεικνύοντας έγγραφο με το λογότυπο

συλλόγου ατόμων με αναπηρία, αποσπούσαν από πολίτες χρήματα. Το περιστατικό συνέβη

στην Καβάλα, όπου τελικά οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβά-

λας, συνέλαβαν δύο αλλοδαπούς, μία 21χρονη και έναν 14χρονο, οι οποίοι κατηγορούνται για

απάτη. Ειδικότερα, οι δράστες προσποιούμενοι τους κωφάλαλους και επιδεικνύοντας έγγραφο

με το λογότυπο συλλόγου ατόμων με αναπηρία, αποσπούσαν από πολίτες διάφορα χρηματικά

ποσά. Κατασχέθηκαν από την κατοχή των δραστών το παραπάνω έγγραφο και το χρηματικό

ποσό των 67 ευρώ περίπου. Η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα

Πρωτοδικών Καβάλας, ενώ την προανάκριση ενήργησε το Τμήμα Ασφάλειας Καβάλας.

ΤΕΘΗΚΑΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Συνάντηση με τον δήμαρχο Πύργου κ. Γ. Λιατσή πραγματοποίησε ο πρόεδρος της

Ομοσπονδίας ατόμων με αναπηρία Δυτικής Ελλάδος και Νοτίων Ιονίων Νήσων κ. Αν-

δρέας Λίβανος με εκπροσώπους από φορείς του Νομού Ηλείας. Κατά την διάρκεια της

συνάντησης τέθηκαν ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα των

Ατόμων με Αναπηρία αλλά και την προσβασιμότητα αυτών τόσο σε δημόσιες υπηρεσίες

και κτίρια, όσο και σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Αναφερόμενος στην συ-

νάντηση ο Γ. Λιατσής τόνισε: «Ελπίζω οι συνεργάτες μου να δείξουν την ευαισθησία που

πρέπει και σε εκείνα που συμφωνούμε να γίνουν πράξη. Όλα όσα με νόμους παρουσιά-

ζονται θέλουμε να τα εξυπηρετήσουμε και ελπίζουμε να κάνουμε τα περισσότερα».  Από την πλευρά του ο Ανδρέας Λίβανος

υπογράμμισε: «Θεωρούμε ιδιαίτερα εποικοδομητική τη συνάντηση με το δήμαρχο και τους συνεργάτες του. Πιστεύουμε

ότι μπορούν να βρεθούν λύσεις στα προβλήματα που απασχολούν τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειες τους στο

δήμο Πύργου. Θα είμαστε σε συνεχή επαφή για τα θέματα που συζητήσαμε σήμερα προκειμένου να δοθούν λύσεις».

ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ: ΕΙΔΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ ΓΙΑ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ

Πρόσβαση στη θάλασσα αποκτούν τα ΑΜΕΑ στην Κυλλήνη με την τοποθέτηση ει-

δικών διαδρόμων και την προμήθεια 2 ειδικών αμαξιδίων για το σκοπό αυτό από το

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Ο πρόεδρος του ΔΤΛ Κυλλήνης και Δήμαρχος Ανδραβίδας-

Κυλλήνης κ. Ναμπίλ Μοράντ σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ Πύργου,τόνισε ότι «για πρώτη

φορά τοποθετήθηκαν ειδικοί διάδρομοι για ΑμεΑ και σαν Δ.Λ.Τ αγοράσαμε δύο ειδικά

αμαξίδια, τα οποία επιπλέουν στη θάλασσα, και αντέχουν άτομο μέχρι 120 κιλά, είναι

ασφαλή, αλλάχρειάζονται έναν συνοδό. Τα ΑμεΑ έχουν δικαίωμα, όπως κάθε άνθρω-

πος, να έχουν πρόσβαση στη θάλασσα και να κάνουν το μπάνιο τους το καλοκαίρι».

ΠΙΚΠΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ: ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ Η ΔΟΜΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
Το κείμενο αναφέρει μεταξύ άλλων: «Είναι επείγον να κινητοποιηθούμε για να

μην κλείσει το Πίκπα  Μυτιλήνης. Όπως θα κάποιοι θα ξέρετε ήδη, πρόκειται για μια

αυτόνομη δομή φιλοξενίας προσφύγων, ανοιχτή στην τοπική κοινωνία και βασισμένη

αποκλειστικά σε κινήσεις αλληλεγγύης. Το ΠΙΚΠΑ έχει φιλοξενήσει και περιθάλψει

σε ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες 30.000 πρόσφυγες από το 2012, και από

το 2015 δέχεται κυρίως τους πλέον ευάλωτους, ΑΜΕΑ, θύματα βασανιστηρίων, μο-

νογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες που έχασαν συγγενείς στην προσπάθεια τους

να φτάσουν στην Ελλάδα κ. ο. κ. Σήμερα κινδυνεύει να κλείσει μετά από έναν προφανώς ‘τηλεκατευθυνόμενο’ υγειονομικό

έλεγχο που με πρόσχημα σχισμένες σίτες, και ντεπόζιτα νερού που στάζουν, έκρινε τον χώρο …επικίνδυνο για την δημόσια

υγεία. Προφανώς πρόκειται για συντονισμένες από τοπικούς παράγοντες ενέργειες που στόχο έχουν το άμεσο κλείσιμο της

δομής με απώτερο σκοπό την τουριστική ή άλλου τύπου επιχειρηματική ‘αξιοποίηση’ του χώρου. Να σταθούμε όλοι και όλες

στο πλευρό του ΠΙΚΠΑ, το οποίο στους ζοφερούς καιρούς που ζούμε, διασώζει «το ίδιο το ανθρώπινο μέσα στον άνθρωπο».
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ΗΡΑΚΛΕΙΟ: ΜΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΜΕΑ
Μια παιδική χαρά η οποία προσφέρεται και για ΑμΕΑ ανακατασκεύ-

σασε πρόσφατα ο Δήμος Ηρακλείου και η Τεχνική Υπηρεσία. Πρόκει-

ται για την παιδική χαρά στην οδό Επιμενίδου στο κέντρο της πόλης

η οποία όπως εξηγεί στο ekriti ο αντιδήμαρχος Γιάννης Αναστασάκης,

θα είναι από τις πρώτες που θα πάρουν πιστοποίηση. Σύντομα ανα-

μένεται να εγκαινιαστεί ωστόσο είναι ήδη προς χρήση από τους πο-

λίτες. Κάποια από τα όργανα της παιδικής χαράς είναι κατάλληλα και

για ΑμΕΑ, λέει ο κ. Αναστασάκης ο οποίος εξηγεί ότι στις προτεραι-

ότητες του Δήμου βρίσκεται και αυτή η ομάδα συμπολιτών μας.

(Στη φωτογραφία η παιδική χαρά
μετά την ανακατασκευή της)

ΠΥΡΓΟΣ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ

Ολοκληρώθηκαν  τα προγράμματα ψυχοκοινωνικής στήριξης των ατόμων με αναπηρία

που υλοποίησε το ΚΕΦΙΑΠ Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας και αφορούσε σε προγράμματα

θεραπευτικής ζωγραφικής, Μουσικοκινητικής-Θεατρικής αγωγής  και κατασκευών εσωτε-

ρικού χώρου. Τα προγράμματα υλοποιηθήκαν σε συνεργασία με την ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ και με

την Ολυμπία Ράλλη Αρχιτέκτων Μηχανικός, οι οποίοι είχαν προηγούμενη εμπειρία σε δρά-

σεις που αφορούσαν παιδιά με αναπηρία. Τα προγράμματα ξεκίνησαν στις αρχές του 2018

και είχαν διάρκεια έξι μήνες, υλοποιηθήκαν  στις αίθουσες διδασκαλίας και δραστηριοτήτων του ΚΕΦΙΑΠ δύο φορές την εβδο-

μάδα  κατά τις πρωινές ώρες και απογευματινές ώρες και συμμετείχαν περίπου 20 νέοι ωφελούμενοι του ΚΕΦΙΑΠ.

ΕΣΠΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Παροχή σε ωφελούμενα άτομα (γυναίκες και άνδρες που έχουν την επιμέλεια ανη-

λίκων), θέσης φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών με αναπηρία για

το σχολικό έτος 2018-2019, σε δημόσιους και ιδιωτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Ολοκληρωμένης Φροντίδας για προνήπια με αναπηρία και Κέντρα Δημιουργικής

Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) στην Περιφέρεια Βορείου Αι-

γαίου. Η διάθεση της θέσης πραγματοποιείται προς το κάθε ωφελούμενο άτομο

μέσω «αξίας τοποθέτησης» (voucher) του τέκνου του. http://www.pepba.gr

ΡΟΔΟΣ: ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΒΙΒΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΜΕΑ “ΠΝΟΗ”

Μία όμορφη γιορτή για φιλανθρωπικό σκοπό, γεμάτη συγκινήσεις πραγμα-

τοποιήθηκε στο NAVAL Cafe Bar Restaurant με στόχο την οικονομική ενίσχυση

του συλλόγου ΑμεΑ «Πνοή» που μετέτρεψε τον χώρο σε μια φιλόξενη εστία αλ-

ληλεγγύης και ανθρωπιάς. Η ξεχωριστή αυτή βραδιά περιλάμβανε χορό, τρα-

γούδι, παραμύθι για τους μικρούς μας φίλους ενώ στους παρευρισκόμενους

δόθηκε η ευκαιρία να απολαύσουν εδέσματα και να παρακολουθήσουν την πα-

ρουσίαση του βιβλίου «12 Μήνες με την Αγάπη» της Πεμπέ Αλιέ. Την εκδήλωση

προλόγισε, εκ μέρους της Beyond Group, η κα. Εμμανουέλα Αραμπατζή δίνοντας αρχικά το λόγο στην κα. Βορεινάκη, κοινω-

νική λειτουργό, η οποία μίλησε για τα δικαιώματα των παιδιών ΑμεΑ. Εν συνεχεία, η φιλόλογος κα. Χάρις Κόντου διάβασε

αποσπάσματα από το βιβλίο. Αναμφίβολα, η πιο συγκινητική στιγμή της εκδήλωσης ήταν όταν πήρε το λόγο η κα. Πεμπέ

Αλιέ και αφιέρωσε τη δημιουργία του βιβλίου στον ανιψιό της ο οποίος ήταν το πρόσωπο που την ενέπνευσε στη συγγραφή.

ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΑΜΕΑ ΚΑΙ
ΤΥΦΛΩΝ ΠΑΡΕΔΩΣΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ!

Τα κλειδιά των κτηρίων στο Σιδηροδρομικό Σταθμό, τα οποία έχουν

διατεθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη στέγαση του Συλ-

λόγου ΑμεΑ Μεσσηνίας και του Συνδέσμου Τυφλών (Περιφερειακή

Ένωση Νότιας Πελοποννήσου) παρέδωσε σήμερα δήμαρχος Παν.

Νίκας. Προηγήθηκαν εργασίες ανακαίνισης και προσαρμογής στις ανάγ-

κες των χρηστών (ράμπες, τουαλέτες ΑμεΑ, κ.λπ.), ενώ θα ακολουθή-

σουν παρεμβάσεις για τη βελτίωση της πρόσβασης, την οριοθέτηση του

χώρου στάθμευσης κ.ά. Σημειώνεται ότι οι εργασίες καλύπτονται από το

Δημοτικό Προϋπολογισμό. Με τη μεταστέγαση των γραφείων των Συλ-

λόγων αυτών από το Ανατολικό Κέντρο, ελευθερώθηκαν χώροι, οι οποίοι θα διευκολύνουν τη λειτουργία του ΕΚΑΒ. 
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ΞΕΣΠΑ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ 11ΧΡΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 
Συν. από σελ. 1… «Μακάρι το παιδί μου αύριο το πρωί να ξυπνούσε, να είχε βγάλει χέρι και να

τους έδινε όλα τα χρήματα πίσω και με τόκους. Κι εγώ και η μητέρα της αντιμετωπίζουμε δύ-

σκολες καταστάσεις με τη μικρή και είναι άδικο όλο αυτό που γίνεται εις βάρος μας». Ο κ. Κων-

σταντίνος Ταϊγανίδης, πατέρας της 11χρονης Μαρίνας μιλά αποκλειστικά στο protothema.gr

για την απίστευτη «απαίτηση» του κράτους να επιστρέψει η οικογένεια ποσό 4.500 ευρώ,

έναντι επιδόματος που είχε χορηγηθεί στο παιδί, το οποίο γεννήθηκε με το ένα του χέρι μισό.

Οι κανόνες προσδιορισμού του ποσοστού αναπηρίας άλλαξαν και το παιδί πλέον θεωρείται

ότι έχει αναπηρία σε ποσοστό 50%. Τώρα σα να ... έφταιγε το παιδί για τους παλιούς κανόνες

η οικογένεια καλείται να επιστρέψει το επίδομα που έλαβε τα προηγούμενα χρόνια. Άλλαξαν οι νόμοι - Σας κόβουμε. «Τον Ια-

νουάριο του 2014 περνάμε πρωτοβάθμια επιτροπή του ΙΚΑ και την αναπηρία του παιδιού από το 70% το ρίχνουν στο 50%

με την αιτιολογία ότι έχει αλλάξει ο νόμος», συνεχίζει ο κ.Ταϊγανίδης. «Στη συνέχεια κάνω αίτηση να πάω στη δευτεροβάθμια

επιτροπή του ΙΚΑ και τον Μάρτιο του 2014 περνάω τη δευτεροβάθμια επιτροπή του ΙΚΑ και με φωνάζει ο γιατρός μέσα και

μου λέει: " κ. Κωνσταντίνε , έχετε όλα τα δίκια του κόσμου με το μέρος σας αλλά δεν μπορώ να σας βοηθήσω γιατί με εντολή

της κυβέρνησης και του ΔΝΤ άλλαξαν οι νόμοι και σας κόβουμε".  Για να σας δώσω να καταλάβετε , ότι επειδή το χεράκι του

παιδιού μου είναι μέχρι τον αγκώνα , έχει ένα δάχτυλο οστό μέχρι τον αγκώνα . Και μου λέει ο γιατρός πως αν δεν είχε αυτό

το κοκαλάκι θα το δίναμε το επίδομα στο παιδί σας . Και γυρίζω και του λέω :" γιατρέ είστε σοβαρός. Αυτό το κοκαλάκι είναι

που κάνει τη διαφορά και εσείς τώρα πιστεύετε ότι είναι λειτουργικό το χέρι, ότι μπορεί να πιάνει και να σφίγγει πράγματα. Με

κοροϊδεύετε" Και στη συνέχεια ο γιατρός μου λέει : " Μην ξαναπεράσετε από επιτροπή , δεν μπορώ να σας βοηθήσω , μέχρι

να βρείτε το δίκιο σας από το Θεό ". Έτσι λοιπόν σταματάω το Μάρτιο του 2014 να στέλνω το παιδί στις επιτροπές. Κυνηγούσα

μόνο τους παιδοψυχιάτρους και πήγαινα το παιδί να αθλείται για να περνάει λίγο πιο όμορφα και να ξεχνιέται. 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Συν. από σελ.1... Σε ότι αφορά αυτά τα άτομα που επαιτούν από όσο μπορούμε να γνω-

ρίζουμε δεν εκπροσωπούν κανένα φορέα η Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία  της Περιφε-

ρειακής Ενότητας Κοζάνης. Τα άτομα αυτά μας διασύρουν και θίγουν την αξιοπρέπεια

μας. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα άτομα αυτά δεν είναι καν ανάπηρα, και δεν εκ-

προσωπούν κανέναν Σύλλογο ΑμεΑ παρά μόνο τον εαυτό τους. Φυσικά υπάρχουν περι-

πτώσεις, άτομα να είναι πραγματικά ανάπηροι και να έχουν δυστυχώς «πουληθεί» από

άλλες χώρες με σκοπό την εκμετάλλευση από τα διάφορα κυκλώματα που εμπορεύονται

ανυπεράσπιστους ανθρώπους. Για τον λόγο αυτό δεν πρέπει ο κόσμος να τους δίνει χρή-

ματα, μήπως επιτέλους σταματήσουν να τα εκμεταλλεύονται οι διακινητές ανθρώπινων

ψυχών. Το ίδιο ισχύει και για την διακίνηση - πώληση διάφορων εμπορευμάτων όπως αναπτήρες, έντυπα, στυλό, χαρτομάν-

τιλα κ.τ.λ. και θίγουν στην κυριολεξία την αξιοπρέπεια μας. Αυτοί που τα διακινούν τα εν λόγω εμπορεύματα και διεξάγουν

εράνους με μπλοκάκια από «δήθεν» Σωματεία, μπορεί να εκπροσωπούν Σύλλογο «σφραγίδα» και όχι ΑμεΑ και φυσικά δεν

έχουν και την απαιτούμενη άδεια από τα αρμόδια όργανα. Η κάθε είδους μορφής επαιτείας, είτε προέρχεται από φυσικά είτε

νομικά πρόσωπα (Συλλογική επαιτεία) Εθνικής ή Τοπικής εμβέλειας, πρέπει να καταδικάζετε από το σύνολο της κοινωνίας

μας και ιδιαίτερα από εμάς τα άτομα με αναπηρία γιατί δεν είναι είμαστε αντικείμενα οίκτου και ελέους, αλλά Φορείς και κάτοχοι

δικαιωμάτων. Όσο για το παραπάνω φαινόμενο, εμάς σαν αναπηρικό κίνημα μας θίγει, ηθικά, μας διασύρει και μας προσβάλει.

Εμείς αγωνιζόμαστε καθημερινά για την αξιοπρέπεια της αναπηρίας. Αυτού του είδους τα φαινόμενα φιλανθρωπίας, εμπεριέχει

τις έννοιες της ελεημοσύνης και του οίκτου, καλλιεργεί την ανισότητα και υποβαθμίζουν τη συλλογική δράση και ακυρώνουν

τον αγώνα μας για την προάσπιση και διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας. Ο Σύλλογος καλεί τους πολίτες και τους συμπολίτες

μας να πουν το δικό τους ΟΧΙ στην εμπορία της αναπηρίας. Να πουν ΟΧΙ στην εκμετάλλευση της φιλοτιμίας και του Ελληνικού

λαού. Παρακαλούμε για τις παραπάνω περιπτώσεις την Ελληνική Αστυνομία, την Δικαιοσύνη και όποιες άλλες αρχές είναι

υπεύθυνες να επιλυθούν αυτού του θέματος, για να αποτάξουμε αυτό το φαινόμενο αυτό της επαιτείς «μας προσβάλει και

μας θίγει». Ο Σύλλογος μας καταδικάζει κατά τον πιο έντονο και κατηγορηματικό τρόπο τέτοιου είδους πρακτικές που προ-

σβάλλουν τον πολιτισμό μας και τους αγώνες του αναπηρικού κινήματος  ια μια καλύτερη και πιο ανθρώπινη κοινωνία.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΜΕΑ
Mε ΦΕΚ απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας τα πρόσωπα που

ασκούν τη γονική μέριμνα ή έχουν την επιτροπεία του ανήλικου αναπήρου.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ “το δικαίωμα της απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας των

ανηλίκων αναπήρων, του αρ. 16 του ν. 1798/1988, όπως ισχύει, δύναται να

παραχωρείται στο πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα ή έχει την επιτρο-

πεία του ανήλικου αναπήρου. Η παραχώρηση του δικαιώματος αυτού ισχύει

μέχρι και το έτος της ενηλικίωσης του αναπήρου και για ένα μόνο όχημα,

έστω και αν το πρόσωπο προς το οποίο παραχωρείται ασκεί τη γονική μέρι-

μνα ή την επιτροπεία σε περισσότερους του ενός ανηλίκους αναπήρους”.
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΟΙΦΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΕΠΑ
1. Μόνο στην περίπτωση που δεν διαθέτετε πιστοποιητικό αναπη-

ρίας με διάρκεια εφ’ όρου ζωής σας και ημερομηνία έκδοσης πριν την

01-09-2011, θα πρέπει να εξεταστείτε από το ΚΕΠΑ. Ανήκει αποκλει-

στικά σε εσάς η πρωτοβουλία για την εξέταση σας από το ΚΕΠΑ. Δεν

υπάρχει κανένας νόμος που να σας υποχρεώνει να εξεταστείτε. Απο-

τελεί δική σας απόφαση. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να σας το επιβάλ-

λει με κανέναν τρόπο. Ουσιαστικά προσέρχεστε αυτοβούλως. 2. Εάν

έχετε προγραμματισμένο ραντεβού για να εξεταστείτε από το ΚΕΠΑ,

θα πρέπει προηγουμένως να καταθέσετε έγγραφη αίτηση, με την οποία

αρχικά θα επισημαίνετε πως η νομοθεσία της Ελλάδας απαγορεύει το πιστοποιητικό αναπηρίας σας, που περιέχει

ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, να διατηρείται στο αρχείο ή στη βάση δεδομένων του ΚΕΠΑ και του ΙΚΑ/ΕΤΑΜ

ή να διακινείται με τον οποιοδήποτε τρόπο από το ΚΕΠΑ ή το ΙΚΑ/ΕΤΑΜ, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή σας.

Ακολούθως θα επισημαίνετε πως το πιστοποιητικό αναπηρίας ΚΕΠΑ ανήκει αποκλειστικά σε εσάς, τον εξεταζόμενο,

και θα πρέπει να το παραλάβετε μόνο εσείς με αυτοπρόσωπη παρουσία ή ο δικαστικός σας συμπαραστάτης. Τέλος,

θα αιτείστε την παραλαβή επίσημου εγγράφου από το ΚΕΠΑ και το ΙΚΑ/ΕΤΑΜ, το οποίο θα σας βεβαιώνει πως

έχουν πραγματοποιηθεί όλες εκείνες οι ενέργειες, σύμφωνα με το νόμο, για τη διασφάλιση των ευαίσθητων προ-

σωπικών δεδομένων σας από κάθε κακόβουλη ενέργεια τώρα και στο μέλλον. Επίσης θα σας υποδεικνύει τον

υπεύθυνο επεξεργασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σας και θα σας ενημερώνει για την τήρηση του

επιβαλλόμενου, από το νόμο, επιπέδου ασφαλείας για την προστασία τους. Θα σημειώνετε, επίσης, πως διατηρείτε

το δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη ως εξής: «Επιφυλάσσομαι κάθε νομίμου δικαιώματός μου». 3. Αν έχετε

κληθεί να εξεταστείτε από το ΚΕΠΑ, έπειτα από πρόσκληση του ασφαλιστικού σας φορέα, θα πρέπει, πριν την

εξέτασή σας, να καταθέσετε στο ΚΕΠΑ και στο ΙΚΑ/ΕΤΑΜ τις έγγραφες αιτήσεις που προαναφέρονται στο 2.

ΕΙΔΗΣΗ - «ΒΟΜΒΑ» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΈΛΛΗΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Συν. από σελ. 1… Δεν καταβάλλονται σε κάποια ΑΕΙ, λόγω του νόμου

4485/2017, τα χρήματα στους φοιτητές που προετοιμάζονται για Erasmus

από το προσεχές ακαδημαϊκό έτος, με αποτέλεσμα να βρίσκονται μετέω-

ροι και να αντιδρούν, καθώς η οικογένειά τους δεν μπορεί να τους καλύψει

το κόστος όλου του ταξιδιού. Ωστόσο, ο πρόεδρος του Ιδρύματος Κρατι-

κών Υποτροφιών – ΙΚΥ, Κυριάκος Αθανασίου, μιλώντας τη Δευτέρα

(09/07/2018) στην εφημερίδα «Η Καθημερινή» ανέφερε ότι σήμερα θα συ-

ζητήσει με τα Ιδρύματα ώστε να βρεθεί λύση. Ανάλογου περιεχομένου δήλωση έκανε στην εφημερίδα και ο

πρύτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), Γιάννης Γκόλιας. Ειδικότερη, δυσάρεστη έκπληξη πε-

ρίμενε τους φοιτητές του ΕΜΠ που προ ημερών έλαβαν από Γραφείο Erasmus + ΕΜΠ ενημέρωση ότι δεν θα

λάβουν προκαταβολικά το 80% των χρημάτων για το επικείμενο ταξίδι τους, ως είθισται έως τώρα.

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΤΡΟΧΑΙΟ: ΤΖΙΠ ΣΚΟΤΩΣΕ ΑΜΕΑ ΜΕ ΑΜΑΞΙΔΙΟ
Το τροχαίο δυστύχημα είχε θύμα έναν ηλικιωμένο, ο οποίος

εκινείτο με το ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο-μηχανάκι του επί της Λε-

ωφόρου Σπάτων-Λούτσας, Tο περιστατικό συνέβη σε από-

σταση περίπου 500 μέτρων από την πύλη του Αεροδρομίου

«Ελευθέριος Βενιζέλος», στην κατεύθυνση προς την Λούτσα.

Το αναπηρικό, μηχανοκίνητο αμαξίδιο, με οδηγό τον 78χρονο

άνδρα, εκινείτο στην δεξιά πλευρά του δρόμου όταν, υπό ακόμη

αδιευκρίνιστες συνθήκες, χτυπήθηκε από πίσω από το αυτοκί-

νητο. Αποτέλεσμα της πρόσκρουσης του ΙΧ στο αμαξίδιο ήταν

ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο του, αυτό να καταλήξει στην δεξιά

πλευρά του δρόμου, να σπάσει το κάθισμα από τον «κορμό»

του αμαξιδίου και ο ηλικιωμένος να βρεθεί στο έδαφος. Ο ηλικιωμένος άνδρας τραυμα-

τίστηκε θανάσιμα και εξέπνευσε πριν καν φθάσει επί τόπου ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το

οποίο παρέλαβε την σορό του και την μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Σπάτων.


