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ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΤΟ Κ.Ε.Α. ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ:

ΟΙ ΜΙΖΕΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ Σελ.2

Σελ. 4

Σελ. 7

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟ
ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ ΤΟ 2019
Η προστασία πρώτης κατοικίας από
πλειστηριασμούς λήγει το Δεκέμβριο
2018, και αυτό γιατί οι δανειστές φέρονται να είναι αρνητικοί στο αίτημα της κυβέρνησης να παραταθεί η ισχύς του
νόμου Κατσέλη για άλλο ένα έτος, δηλαδή έως το τέλος του 2019… Συν. σελ. 4
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ΚΑΙ ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ
Η νέα κλίμακα που αναμένεται να ισχύσει. Ειδικότερα στην αύξηση του ποσού
των αποδείξεων που πρέπει να συγκεντρώνουν οι φορολογούμενοι
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...Συνέχεια από το προηγούμενο
Ένα είναι σίγουρο που πρέπει να προλάβουμε πριν να είναι πολύ αργά. Να διατηρήσουμε
την ανθρώπινη προσωπικότητα όχι θεωρητικά με μηχανήματα που μας ξεκουράζουν και
νομίζουμε ότι κάνουν τη ζωή μας πιο άνετη. Ακόμα και τα μηχανήματα όταν δεν χρησιμοποιούνται σκουριάζουν και αχρηστεύονται. Αν κάποιος άνθρωπος σπάσει το χέρι ή το πόδι
του και το βάλει στο γύψο για κάποιο διάστημα, μετά για να ξαναβρεί τη δύναμή του, να
επανέλθει και να δουλέψει κανονικά χρειάζονται μεγάλες προσπάθειες, φυσικοθεραπείες
και διάφορες άλλες θεραπείες για να διορθώσει την αγκύλωση ή όποια βλάβη του προκάλεσε η ακινησία. Εκτός από το μυαλό, βάλτε χέρια, πόδια και ότι άλλο διαθέτετε σε φυσιολογική λειτουργία γιατί στο τέλος της διαδρομής του κάθε ανθρώπου υπάρχουν ορατά
σημάδια που δείχνουν την αλήθεια αλλά δεν διορθώνεται. Άλλος πονάει και κλαίει γι’ αυτά
που προκάλεσε στον εαυτό του κι άλλος χορεύει, γελάει και εργάζεται μέχρι τα βαθιά του
γεράματα χωρίς να παραπονιέται για τίποτα. Έχω κι εγώ παράπονα που δεν μπορώ να
κάνω περισσότερα από όσα μου επιτρέπει η σωματική μου ακεραιότητα. Κάνω όμως τα
αδύνατα δυνατά και η δύναμη της αδυναμίας όταν πολλαπλασιάζεται μου δείχνει το δρόμο
της επιτυχίας που εγώ ακολουθώ χωρίς κανένα παράπονο.. Συνέχεια στο επόμενο...

ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ - ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΟ Κ.Ε.Α. ΣΤΗΝ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος
το ΚΕΑ κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη του
Δήμου Φυλής και καταχειροκροτήθηκε από τους παρευρισκόμενους.
Ο πόλεμος δεν τελειώνει ποτέ, λέει
ο Πρόεδρος του ΚΕΑ Γ. Ρεθυμιωτάκης και ο αγώνας για μια καλύτερη
Ελλάδα ανήκει σε όλους, χωρίς διακρίσεις και μεγάλα λόγια που συνηθίζεται να ακούγονται αυτές τις
μέρες. Ζήτω στους ήρωες που έφυγαν, ζήτω όμως και σ' αυτούς που έμειναν,
χωρίς πόδια, χωρίς χέρια κρατώντας την αξιοπρέπεια, τη λεβεντιά και τη δύναμη
να βγαίνουν στην παρέλαση, όχι για τα χειροκροτήματα αλλά για τον αγώνα, την
ελευθερία και ένα καλύτερο αύριο που προσπαθούμε να φτιάξουμε όλοι..

ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ: ΟΙ ΜΙΖΕΣ
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ

Από σελ. 1... Στην

ογκώδη δικογραφία για τον Γιάννο Παπαντωνίου που διαβίβασαν
στην Βουλή οι αρμόδιοι εισαγγελείς περιγράφονταν λεπτομερώς οι διαδρομές
χρήματος μέσω ελβετικών λογαριασμών και εξωχώριων εταιρειών. Σύμφωνα με
το 16σελιδο παραπεμπτικό που συνοδεύει τον περίπου 900σελιδο φάκελο ερευνών, κοινό αντικείμενο όλων των δικογραφιών είναι το εξοπλιστικό πρόγραμμα
που αφορά στον εκσυγχρονισμό Μέσης Ζωής έξι φρεγατών τύπου S του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού. Τα σημαντικά στοιχεία έφτασαν στα χέρια της ελληνικής Δικαιοσύνης μέσω δικαστικής συνδρομής από ελβετικές και κυπριακές αρχές.
Ο κ. Παπαντωνίου φέρεται με πρόθεση, κατά παράβαση των καθηκόντων του,
να ζήτησε και να έλαβε από την γαλλική εταιρεία Thales Nederland B.V ποσό
αξίας τουλάχιστον 2.835.000 ελβετικών φράγκων, προκειμένου να προωθήσει τα
συμφέροντά της. Κλειδί στην υπόθεση φέρεται η αποκαλυπτική απολογία που
έδωσε ενώπιον των ανακριτών κατά της Διαφθοράς ο ενδιάμεσος επιχειρηματίας
και φίλος του Γιάννου Παπαντωνίου, ο οποίος είχε αναλάβει για λογαριασμό του
πρώην υπουργού να μεταφέρει χρήματα στο εξωτερικό. Σύμφωνα με όσα ομολόγησε, έλαβε τμηματικά από τον Γιάννο Παπαντωνίου 2,5 εκατομμύρια ευρώ σε
μετρητά. Τα χρήματα αυτά, όπως αποκάλυψε ο επιχειρηματίας τα παραλάμβανε
σε δεσμίδες μέσα σε κίτρινους φακέλους από το σπίτι του πρώην υπουργού στην
Κηφισιά. Στη συνέχεια πραγματοποιούνταν καταθέσεις σε μικρά ποσά σε τράπεζα
των Βορείων Προαστίων. Στη συνεχεία τα χρηματικά ποσά «έφευγαν» με προορισμό την Ελβετία όπου κατέληγαν σε τραπεζικό λογαριασμό με δικαιούχο τον
πρώην υπουργό και συνδικαιούχο τη σύζυγό του Σταυρούλα Κουράκου.

ΣΕΛΙΔΑ 2

ΚΛΟΠΗ ΚΑΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΣΤΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ

Ήταν μέρα μεσημέρι, τα εργαστήρια λειτουργούσαν εντός του κτιρίου και
μπροστά υπήρχε κόσμος. Κανένας δεν κατάλαβε ότι στην πίσω πλευρά του
κτιρίου γινόταν αυτό το κακό. Ο κλέφτης ή οι κλέφτες που προσπάθησαν να
μπουν πρώτα στην έκθεση καταστρέφοντας πόρτες και παράθυρα όπως
βλέπετε στις φωτό αφού δεν κατάφεραν να μπουν στην έκθεση, παραβίασαν
το τελευταίο εργαστήριο, αρπάζοντας μικροπράγματα. Εικόνες και διάφορα
εργόχειρα μικρής αξίας προκαλώντας όμως μεγάλες ζημιές στις υποδομές
και στο εσωτερικό του εργαστηρίου. Βαρεθήκαμε να φτιάχνουμε πόρτες και
παράθυρα που καταστρέφουν κάθε τόσο, προσπαθώντας να μας κλέψουν.
Μας έχει γίνει συνήθεια να αντιμετωπίζουμε τέτοιες καταστάσεις. Ως πότε θα
αντέξουμε άραγε; Γιατί δεν έρχονται να μας πουν τι θέλουν για να τους τα
δώσουμε εμείς, προκειμένου να αποφύγουμε τις ζημιές στο κτίριο αλλά και
τις φοβίες των μελών μας για να μη πω ανεπανόρθωτες ψυχικές βλάβες,
που κάθε φορά που ζούμε παρόμοιες καταστάσεις πολλαπλασιάζονται.
Τώρα, από την Πολιτεία δυστυχώς δεν περιμένουμε τίποτα. Για το λόγο αυτό
μπαλώνουμε επισκευάζοντας μόνοι μας ότι μπορούμε. Στην πίσω πλευρά
του κτιρίου, τα τελευταία χρόνια αντί για πόρτα έχουμε μια λαμαρίνα που
βρήκαμε πεταμένη στο δρόμο και τοποθετήσαμε μόνοι μας και όλα τα παράθυρα και οι βιτρίνες της έκθεσης είναι κολλημένα και βιδωμένα για να μην
ανοίγουν εύκολα. Το πιο δύσκολο όμως είναι να δώσουμε πάλι κουράγιο και
σιγουριά στα μέλη μας και στις οικογένειές τους που ζουν μαζί μας όλες αυτές
τις καταστάσεις. Η αστυνομία βέβαια είναι πάντα κοντά μας όταν τους καλέσουμε αλλά όταν έρχονται είναι ήδη αργά. Το πρόβλημα είναι πως θα αποκαταστήσουμε τα σπασμένα κάθε φορά.

Εμείς έχουμε μάθει να φτιάχνουμε και όχι να χαλάμε και
το αποδεικνύουμε όλα αυτά τα χρόνια με τα έργα μας

Κατά τα άλλα, όλοι μας δίνουν συγχαρητήρια, ακόμα και ο Πρωθυπουργός όπως βλέπετε στη φωτογραφία.
Αυτό που μας λείπει δεν είναι τα
συγχαρητήρια, τα χτυπήματα στην
πλάτη και τα μπράβο, είναι η σιγουριά για το αύριο και η συμμετοχή της
Πολιτείας στα προβλήματά μας που
θα έπρεπε να έχει πρωταρχικό ρόλο
ιδιαίτερα στις ευπαθείς κατηγορίες
όπως εμείς.
Γ.Ρ.

Μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις. Πολλές εικόνες μαζί, τι να είναι άραγε;;;

Η ΕΛ.ΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
«Ο ρόλος και η συμβολή της Ελληνικής Αστυνομίας στην καθημερινή ζωή των ατόμων με αναπηρία». Ημερίδα πραγματοποιήθηκε κάτω
από την ομπρέλα του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας που αφορά τα άτομα με αναπηρία
και την κοινωνική αστυνόμευση. Ήταν μια σημαντική ημερίδα η οποία
δίνει την δυνατότητα στους ανθρώπους με αναπηρία να διευκολύνονται
μέσα από τους ενστόλους, δηλαδή τους άνδρες και τις γυναίκες της
ΕΛΑΣ, με τρόπους λειτουργικούς στην καθημερινότητά τους, όλο το
24ωρο. Για παράδειγμα για τους βαρήκοους έχουμε δράσεις σε σχέση
με ένα σύστημα της κινητής τηλεφωνίας, εάν θέλουν να διευκολυνθούν,
για παροχή βοήθειας σχετικά με κάποια ανάγκη τους, ώστε να έχουν
αμέσως πρόσβαση στην ΕΛΑΣ. Παράλληλα, η Διεύθυνση Τροχαίας παρέχει διευκολύνσεις στους κινητικά ανάπηρους. Επίσης,
ενημερώθηκαν τα σχολεία, η εκπαιδευτική κοινότητα, οι γονείς και η Συνομοσπονδία των ατόμων με αναπηρία, ώστε όλο
αυτό να λειτουργήσει ως μια διαρκής ομάδα που θα παρέχει δύο ουσιαστικές δράσεις. Η πρώτη θα αφορά την διαρκή προσπάθεια της ΕΛΑΣ για να διευκολύνει τους πολίτες με αναπηρία στην καθημερινότητά τους και η δεύτερη τη συμμετοχή της
αστυνομίας στην εκπαίδευση των παιδιών και των εκπαιδευτικών, ώστε να ενημερώνει γονείς, δασκάλους και παιδιά στο πως
θα πρέπει να συμπεριφέρονται στους ανάπηρους συμμαθητές τους ή συμπολίτες τους. Όλο αυτό, εμείς σε διάφορες συνεργασίες που είχαμε και έχουμε με την ΕΛ.ΑΣ. γνωρίζουμε ότι λειτουργεί με τα καλά συναισθήματα της αστυνομίας και των σωμάτων ασφαλείας, γιατί μας το αποδεικνύει η καθημερινότητα στη ζωή των ατόμων με αναπηρία στους δρόμους και σε διάφορες
υπηρεσίες. Δεν έχει όμως αποτελεσματικότητα γιατί όταν τελειώνουν τα πολιτικά λόγια, ζούμε ξανά στην ίδια πραγματικότητα
και λειτουργούν μόνο τα καλά συναισθήματα και όχι τα παχιά λόγια, οι νόμοι και κάθε λογής πολιτικές παρεμβάσεις.

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ ΤΟ 2019
Σύμφωνα με πληροφορίες του «Πρώτου Θέματος» μετά
την τραπεζική κρίση τον περασμένο μήνα η επιφυλακτικότητα με την οποία
αντιμετώπιζαν το ενδεχόμενο να συνεχιστεί η προστασία της πρώτης κατοικίας από πλειστηριασμούς πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2018 μετατράπηκε
σε κατηγορηματική άρνηση. Επιπλέον, η ομπρέλα προστασίας από τους
πλειστηριασμούς θα κλείσει για όσους διαθέτουν ακίνητη περιουσία πολύ
χαμηλότερης αξίας από τις οφειλές τους. Μέχρι τότε εξασφαλίζεται μέσω αίτησης στο «Νόμο Κατσέλη», όπως τροποποιήθηκε από τον «Νόμο Σταθάκη». Πλέον η προστασία της πρώτης κατοικίας παρέχεται με αίτηση στο αναθεωρημένο πλαίσιο για την αντιμετώπιση όλου
του φάσματος του ιδιωτικού χρέους δίνοντας όχι μόνο τη δυνατότητα να ρυθμιστούν χρέη προς Τράπεζες, αλλά και προς
ασφαλιστικά Ταμεία, Δημόσιο, ΟΤΑ και προς λοιπούς ιδιώτες. Οι συνολικές υποχρεώσεις του αιτούντος συγκρίνονται με το
πραγματικό του εισόδημα και το επίπεδο των προστατευόμενων εύλογων δαπανών διαβίωσης και ρυθμίζονται μαζικά ούτως
ώστε τα νοικοκυριά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες να βρίσκουν λύση διαγραφών και επιμηκύνσεων για όλα τους τα προβλήματα χρέους. Οι τράπεζες καλούν το τελευταίο διάστημα δανειολήπτες που είχαν προσφύγει στον νόμο και είτε οι αποφάσεις των δικαστηρίων δεν τους δικαίωσαν είτε οι ίδιοι παραιτήθηκαν από την αίτηση που είχαν υποβάλει πριν από την
εκδίκαση της υπόθεσης, προτείνοντάς τους πακέτα ρυθμίσεων ώστε να προχωρήσουν κανονικά οι αποπληρωμές των δανείων και να μην αναγκαστούν οι ίδιες να προχωρήσουν σε ένδικα μέσα εις βάρος των δανειοληπτών. Ο αριθμός των δανειοληπτών που έχουν προσφύγει στον νόμο Κατσέλη έφτασε τις 150.258 το πρώτο τρίμηνο του 2018, με τις νέες αιτήσεις
το πρώτο τρίμηνο του έτους να έχουν ξεπεράσει τις 7.900 και το 30% των στεγαστικών να είναι υπό νομική προστασία.
Συν. από σελ.1…

ΈΡΧΟΝΤΑΙ ΔΥΟ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ 3,6 ΕΚΑΤ. ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ
Η πρώτη, έως 36 δόσεις, θα αφορά ληξιπρόθεσμα χρέη έως 3.000
ευρώ και η δεύτερη, έως 120 δόσεις, θα αφορά οφειλές έως 10.000 ευρώ. Δύο ρυθμίσεις με την καταβολή πολλών και χαμηλών δόσεων για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων χρεών στις οποίες θα μπορούν να υπαχθούν με ευνοϊκούς όρους τουλάχιστον
3,6 εκατ. οφειλετών στην εφορία (σε σύνολο 3,8 εκατ. οφειλετών) σχεδιάζει να θέσει
σε εφαρμογή από τις αρχές του χρόνου το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου
από τη μια να απαλλάξει εκατοντάδες χιλιάδες μικρο-οφειλέτες από χρέη έως 3.000
ή και έως 10.000 ευρώ και από την άλλη να μπει «ζεστό» χρήμα στα ταμεία του
Δημοσίου. Η νομοθέτηση εξόφλησης παλαιών χρεών, μέσω νέων ευνοϊκών ρυθμίσεων μπορεί να συναντά την αντίδραση
των τεχνικών κλιμακίων των θεσμών, ωστόσο αρκετές ρυθμίσεις, όπως έχει αποδειχθεί στο πρόσφατο παρελθόν, έχουν
αποβεί ιδιαίτερα αποδοτικές για τα ταμεία το Δημοσίου, καθώς έχουν συγκεντρωθεί δισ. ευρώ, όπως με τη ρύθμιση του
2015 των 120 δόσεων, αλλά και τη ρύθμιση για την οικειοθελή αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων παρελθόντων ετών.
Από σελ. 1...
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ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος. ΚΩΦΑ ή ΒΑΡΗΚΟΑ ΑΤΟΜΑ: Οι
ακούοντες δεν θα πρέπει να αλλάζουν τη συμπεριφορά τους, όταν βρίσκονται σε
περιβάλλον με κωφά ή βαρήκοα άτομα. Αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να συμπεριφέρονται φυσιολογικά, να μην είναι νευρικοί και κυρίως να μην είναι συγκαταβατικοί. Επικεντρώστε την προσοχή σας όταν συνομιλείτε με κωφά ή βαρήκοα
άτομα. Αν δεν καταλαβαίνετε τι λένε τα άτομα αυτά, ζητήστε τους να το επαναλάβουν. Μην προσποιήστε ότι καταλάβατε. Είναι πολύ σημαντικό να διευκρινίσουμε με ποιο τρόπο προτιμούν τα
άτομα να επικοινωνούν μαζί μας. Τα περισσότερα άτομα χρησιμοποιούν την ελληνική νοηματική γλώσσα. Όμως,
υπάρχουν και άλλα άτομα που προτιμούν να επικοινωνούν μέσω του γραπτού λόγου ή της χειλεανάγνωσης. Μιλάτε
αργά και καθαρά σε κωφά ή βαρήκοα άτομα. Μη φωνάζετε και μη μιλάτε μέσα στο αυτί τους. Οι εκφράσεις του
προσώπου σας και οι κινήσεις των χειλιών σας, βοηθούν τα άτομα να σας καταλάβουν. Αν εξακολουθείτε να μην είστε σίγουροι ότι σας έχουν καταλάβει, σημειώστε ό,τι θέλετε να πείτε. Εάν δεν είστε γνώστης της νοηματικής γλώσσας μην
τη χρησιμοποιείτε, γιατί ο τρόπος που τα κωφά ή βαρήκοα άτομα και οι ακούοντες
χρησιμοποιούν τις χειρονομίες και τις εκφράσεις με το σώμα, διαφέρουν τόσο σε
ταχύτητα, όσο και σε ακρίβεια. Κάθε κράτος έχει δική του νοηματική γλώσσα. Αν
λοιπόν βρεθείτε με κωφά ή βαρήκοα άτομα, διαφορετικής εθνικότητας, να θυμόσαστε ότι εκφράσεις ή λέξεις που ήδη γνωρίζετε στην ελληνική νοηματική, πιθανότατα να διαφέρουν. - ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ: Όταν απευθύνεστε σε άτομα με
αυτισμό, χρησιμοποιείτε μικρές προτάσεις που να αποτελούνται από τρεις με τέσσερις λέξεις. Τα άτομα με αυτισμό δε δέχονται αρνητικές εντολές, π.χ. προτιμήστε: «έλα μέσα», αντί για «μη βγαίνεις
έξω». Αποφεύγετε τους δυνατούς θορύβους στο χώρο που βρίσκονται άτομα με αυτισμό, τις έντονες μυρωδιές,
γενικά τα έντονα ερεθίσματα. Τα άτομα με αυτισμό δεν πρέπει να παραμένουν σε
συνωστισμένους χώρους. Τηρείτε το ίδιο πρόγραμμα για τα άτομα με αυτισμό,
αποφεύγοντας τις εκπλήξεις και τις απρόβλεπτες αλλαγές. Για να βοηθήσετε ένα
άτομο με αυτισμό να συμμετάσχει σε μια δραστηριότητα, θα πρέπει να το καθοδηγήσετε με φυσικό τρόπο και τρυφερότητα, π.χ. πιάνοντάς το από το χέρι. - ΑΤΟΜΑ
ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN: Όταν θέλουμε να μάθουμε κάτι σε ένα άτομο με σύνδρομο Down, το δείχνουμε με πράξεις και όχι με λόγια. Κάθε σωστή συμπεριφορά
πρέπει να επαινείται άμεσα και να ανταμείβεται. Όταν απευθυνόμαστε σε άτομα
με σύνδρομο Down μιλάμε καθαρά χρησιμοποιώντας απλές εκφράσεις. Ενθαρρύνουμε τα άτομα με σύνδρομο Down να συμμετέχουν σε ομαδικά παιχνίδια και
αθλήματα, τα οποία βοηθούν στην καλυτέρευση της φυσικής τους κατάστασης. Τα
άτομα με σύνδρομο Down δυσκολεύονται να κάνουν δύο πράγματα ταυτόχρονα. Οι απλές και μεμονωμένες οδηγίες
βοηθούν στο να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση αίσθημα και ικανοποίησης, όταν ολοκληρώνουν κάποια εργασία.
Όλοι μπορούμε να συμβάλουμε στην προώθηση της ισότητας και της ανθρώπινης αξίας για τα άτομα με αναπηρία.
Ας κάνουμε πράξη αυτούς τους απλούς κανόνες συμπεριφοράς στην καθημερινή μας επικοινωνία.

ΕΝΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΕΛΠΙΔΑ
ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Στην Αγία Πιτ της Ρωσσίας,
ειδικά στην περιοχή υπάρχει
μια οργάνωση στο ηλιόλουστο νησί, η οποία ασχολείται
με την ιπποθεραπεία, και
την εργασία με παιδιά με
αναπηρία σαν μια μορφή θερινής κατασκήνωσης. Και μετά από όλα αυτά μεγάλη θλίψη, χωρισμός, η προσδοκία για μια συνάντηση, και πολλές, πολλές θετικές
αναμνήσεις για μια ζωή, τόσο για εμάς όσο και για αυτούς.
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Επιχορήγηση 800.000 ευρώ για την αποκατάσταση ΑμΕΑ - Ειδικότερα, εγκρίθηκε η δέσμευση πίστωσης,
ύψους 800.000 ευρώ, για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού
εξόδων του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου να
επιχορηγηθεί ο φορέας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Προστασίας & Αποκατάστασης Αναπήρων Προσώπων» (ΕΛΕΠΑΠ), για το οικονομικό έτος 2018, για την κάλυψη μέρους της ετήσιας δαπάνης λειτουργίας
του κεντρικού καταστήματος Αθηνών και των παραρτημάτων (Θεσσαλονίκη–Χανιά–Ιωάννινα–Βόλος–Αγρίνιο).
Αυτό ορίζει η απόφαση της υπουργού Εργασίας Έφης Αχτσιόγλου, η οποία αναρτήθηκε στη «Διαύγεια».
Σε σταθερά επίπεδα, στο 19%, παρέμεινε το επίπεδο της ανεργίας στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 2018, σε σχέση
με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Το Σεπτέμβριο
του 2018 (δεν υπάρχουν στοιχεία για την Ελλάδα), η ανεργία στην Ευρωζώνη παρέμεινε σταθερή στο 8,1% σε
σχέση με τον προηγούμενο μήνα, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο από το Νοέμβριο του 2008. Στην ΕΕ η ανεργία
παρέμεινε σταθερή στο 6,7%, καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2000. Ένα χρόνο πριν,
το Σεπτέμβριο του 2017 η ανεργία στην Ευρωζώνη και στην «ΕΕ των 28» ήταν 8,9% και 7,5% αντιστοίχως. Συνολικά
το Σεπτέμβριο καταγράφονται 16,574 εκατομμύρια άνεργοι στην ΕΕ και 13,153 εκατομμύρια άνεργοι στην Ευρωζώνη.
Τουλάχιστον 56.800 είναι οι νεκροί ή αγνοούμενοι μετανάστες παγκοσμίως από το 2014, όπως δείχνει
έρευνα του Associated Press. Ο αριθμός αυτός είναι σχεδόν διπλάσιος από τον αντίστοιχο που είχε παρουσιάσει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης του ΟΗΕ (ΙΟΜ) την 1η Οκτωβρίου, ο οποίος έκανε λόγο για
περισσότερους από 28.500 ανθρώπους. Οι έρευνες του ΙΟΜ έχουν επικεντρωθεί κυρίως σε θανάτους στη Μεσόγειο, αν και οι ερευνητές του ζητούν περισσότερα στοιχεία και από άλλες περιοχές του κόσμου. Μόνο φέτος, ο
ΙΟΜ έχει καταγράψει περισσότερους από 1.900 θανάτους στα ύδατα μεταξύ Αφρικής και Ευρώπης και πάνω από
17.000 από το 2014. Συνολικά, το Associated Press εντόπισε σχεδόν 4.900 άτομα των οποίων οι οικογένειες δηλώνουν ότι απλά εξαφανίστηκαν χωρίς ίχνη στην Ευρώπη ή καθ’ οδόν προς αυτήν, συμπεριλαμβανομένων περισσοτέρων από 2.700 παιδιών, των οποίων οι οικογένειες ανέφεραν την εξαφάνισή τους στον Ερυθρό Σταυρό.
Ανθρωποθυσίες στην άσφαλτο: Οι αριθμοί είναι αποκαρδιωτικοί: 294 νεκροί, 298 βαριά τραυματίες, 5.578 ελαφρά τραυματίες. Κι αυτά μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2018. Αυτά είναι τα θλιβερά νούμερα της πραγματικότητας
που επικρατεί στους ελληνικούς δρόμους. Τα τροχαία συνεχίζουν να αφαιρούν εκατοντάδες ζωές κάθε χρόνο και
παρότι οι αριθμοί για το πρώτο εξάμηνο του 2018 εμφανίζονται ελαφρώς μειωμένοι – σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 – με μία βαθύτερη ανάλυση των στοιχείων, αποκαλύπτονται χρόνιες παθογένειες όσον αφορά στη νοοτροπία και την εκπαίδευση των Ελλήνων οδηγών. Η Τροχαία έχει καταγράψει 98.977 παραβάσεις ταχύτητας εντός
του πρώτου, αυτού, εξαμήνου. Συνολικά καταγράφηκαν 15.330 παραβάσεις του οδικού κώδικα. Ιδιαίτερη αύξηση παρουσιάζει, επίσης, ο αριθμός των οχημάτων που δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ, με το ποσοστό να φτάνει το 43,5%.
«Ο αριθμός των παράτυπων μεταναστών, οι οποίοι επιχειρούν μέσω της Μεσογείου να περάσουν στην Ευρώπη
βρίσκεται σε επίπεδα προ κρίσης» διαπιστώνει σε εκτενές δημοσίευμά της η εφημερίδα Die Welt. Ενώ το 2018,
μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, έφτασαν στην Ευρώπη μέσω της Μεσογείου περίπου 100.000 μετανάστες, σύμφωνα
με στοιχεία που δόθηκαν από το Διεθνή Οργανισμό για τη Μετανάστευση στην εφημερίδα, όλο το 2013 ο αριθμός των
μεταναστών δεν ξεπέρασε τις 89.000. Διαφορετικά από ότι συνέβαινε πριν από την κρίση, η Ισπανία αναδεικνύεται στο
σημαντικότερο πέρασμα. Ενώ το 2013 είχαν καταφθάσει στην Ευρώπη μέσω των ισπανικών ακτών μόνο 3.041 μετανάστες, φέτος έφθασαν 47.433, σχεδόν τόσοι όσοι έφθασαν στην Ιταλία, την Ελλάδα, τη Μάλτα και την Κύπρο μαζί».
Από 1/1/2019 θα αρχίσει η εφαρμογή του μέτρου για την επιδότηση των στεγαστικών δανείων η οποία θα
φθάνει ακόμα και στο 95% για οικογένειες με ετήσιο εισόδημα μέχρι 8.500 ευρώ. Με την επιδότηση του στεγαστικού δανείου που θα καλύπτει το 50% των στεγαστικών δανείων και θα μπορεί να φθάσει ακόμα και στο
95% για οικογένειες με ετήσιο εισόδημα μέχρι 8.500 ευρώ, σημαίνει ότι τα δάνεια θα εξυπηρετούνται και δεν θα
έχει ανάγκη να πληρώσει ο εγγυητής. Η εφαρμογή του μέτρου για την επιδότηση, που θα ισχύσει από την αρχή του
επόμενου έτους, γίνεται στο πλαίσιο σειράς βελτιωτικών μέτρων για την προστασία δανειοληπτών με "κόκκινα" δάνεια.
Τέσσερα εκατομμύρια πολίτες κινδυνεύουν με κατάσχεση για οφειλές προς το Δημόσιο (εφορία και ασφαλιστικά ταμεία) δήλωσε ο Συνήγορος του Πολίτη Ανδρέας Ποττάκης μιλώντας στον Νews24/7 στους 88,6 και
στην εκπομπή "Παιχνίδια εξουσίας" των Βασίλη Σκουρή και Αγγελικής Σπανού. "Η τράπεζα λειτουργεί ως το
μακρύ χέρι του εισπρακτικού μηχανισμού του Δημοσίου" σημείωσε και πρόσθεσε: "Υπάρχει εσφαλμένη εφαρμογή
της υφιστάμενης νομοθεσίας. Για παράδειγμα, διαπιστώνουμε στο ΑΤΜ ότι έχει κατασχεθεί ποσό χωρίς ειδοποίηση.
Όταν έχουμε κληρονομήσει οφειλές, μπαίνουν προσαυξήσεις χωρίς να γνωρίζουμε καν την ύπαρξη της οφειλής.
Ενημερώνουμε διαρκώς τους αρμόδιους. Διαμεσολαβούμε για ατομικές υποθέσεις και πολλές φορές έχουμε καταφέρει να άρουμε την αδικία. Πρέπει να γίνει σαφές ότι θωρακίζεται το ποσό των 1.000 ευρώ. Εχει υπάρξει κατάσχεση κάτω του ποσού του ακατάσχετου ορίου. Για να αρθεί το σφάλμα υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία του πολίτη".
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ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ
Εγκύκλιο με την οποία εμπλουτίζεται το Εθνικό Σχέδιο Δράσης,
για τις μετακινήσεις των ΑμΕΑ με τα επιβατηγά πλοία, υπέγραψε ο Υπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Φώτης Κουβέλης. Με βάση τη νέα εγκύκλιο ορίζονται μέτρα και απαιτήσεις για την ασφαλή μετακίνηση των ΑμΕΑ με
πλοία της ακτοπλοΐας. Ρυθμίζει θέματα όπως η πρόσβαση στα πλοία, η σηματοδότηση, η μετάδοση αναγγελιών, ο συναγερμός και άλλες πρόσθετες
απαιτήσεις για τη μετακίνηση των ατόμων αυτών εντός του πλοίου. Η εγκύκλιος προβλέπει ότι από την 1η Μαίου του 2019, στα πλοία θα πρέπει -μεταξύ άλλων- να υπάρχει: -Ειδικά διαμορφωμένος χώρος για την παραμονή των ΑμΕΑ. -Ο κατάλληλος εξοπλισμός για την πρόσβασή τους στα πλοία
(κατάλληλοι ανελκυστήρες και αναβατόρια). -Ειδική διαγράμμιση στο χώρο των οχημάτων για την πρόσβαση των
ΑμΕΑ από την είσοδο των πλοίων μέχρι τους ανελκυστήρες. -Ειδική σηματοδότηση των χώρων για τα ΑμΕΑ στους
κοινόχρηστους χώρους. -Ειδικό σύστημα για τη μετάδοση αναγγελιών για τα ΑμΕΑ. -Θέσεις ασφάλισης των αμαξιδίων τους. -Ορισμός κατάλληλα εκπαιδευμένων μελών από τα πληρώματα για την εξυπηρέτηση των ΑμΕΑ.

Από σελ. 1...

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΕ ΚΩΔΙΚΑ ΜΠΡΑΙΓ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
Περισσότερους από 2.127 ελέγχους ανά την επικράτεια διενήργησαν
έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2018 τα κλιμάκια ελεγκτών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για μη
κατοχή και χρήση του συστήματος POS. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι
και επιβλήθηκαν συνολικά πρόστιμα ύψους 208.500 ευρώ σε επιχειρήσεις που αφορούν τους εξής κλάδους: Εστίαση-αναψυχή (631), εμπορικές επιχειρήσεις (1.025),
επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, όπως συνεργεία, κομμωτήρια, σχολές οδηγών, γυμναστήρια κ.λπ. (249), αρτοποιεία-ζαχαροπλαστεία (144) και παντοπωλεία (78). Ειδικότερα, στο πλαίσιο των παραπάνω ελέγχων, διαπιστώθηκαν
38 παραβάσεις σχετικά με τη διάθεση επιτραπέζιου τυποποιημένου ελαιόλαδου σε καταστήματα μαζικής εστίασης και
το ύψος των σχετικών προστίμων που επιβλήθηκαν ανήλθε στο ποσό των 19.000 ευρώ. Τέλος, η Γενική Γραμματεία
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή επισημαίνει ότι οι υπεύθυνοι των καταστημάτων μαζικής εστίασης οφείλουν,
ήδη, από τη δημοσίευση της σχετικής ΥΑ/91354/17 του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, και σύμφωνα με την
παράγραφο 1 του άρθρου 70, να εξασφαλίζουν τη πληροφόρηση ατόμων με αναπηρία επί του τηρούμενου τιμοκαταλόγου. Για παράδειγμα, θα πρέπει να υφίσταται στον χώρο του καταστήματος τιμοκατάλογος στη γλώσσα Braille για
άτομα με σημαντικά προβλήματα όρασης. Ήδη, η ΓΓ έχει δώσει εντολές για τη διενέργεια των σχετικών ελέγχων.
Από σελ. 1...

ΔΩΡΕΑΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
Η «Αλλη Διάσταση» στο Γαλάτσι, εκεί που η θεραπευτική κολύμβηση ανοίγει
νέους δρόμους, για ΑΜΕΑ από 4 έως 18 ετών, η Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας του Δήμου Γαλατσίου σε συνεργασία με τον Αθλητικό & Πολιτιστικό
Οργανισμό του Δήμου Γαλατσίου υλοποιεί ΔΩΡΕΆΝ πρόγραμμα «Ειδικής Φυσικής Αγωγής και Θεραπευτικής Κολύμβησης». Τέτοιες κινήσεις από την πλευρά
των Δήμων ενισχύει το κοινό αίσθημα των πολιτών και κυρίως δίνει τη δυνατότητα από τα άτομα που το έχουν ανάγκη να απεγκλωβιστούν από τα σπίτια τους.

ΤΡΟΧΑΙΑ: 687 ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΣΕ 6 ΗΜΕΡΕΣ ΓΙΑ
ΟΔΗΓΟΥΣ ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΡΑΜΠΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΑΜΕΑ
Περίπου 700 παραβάσεις για παρεμπόδιση ραμπών διάβασης και στάθμευση σε θέσεις ατόμων με αναπηρία, ανακοίνωσε η τροχαία σε όλη τη χώρα,
από 22 έως 28 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του προγράμματος «παράβαση της
εβδομάδας», που σχεδιάστηκε και εφαρμόζεται από τη Διεύθυνση Τροχαίας
Αστυνόμευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Στο πλαίσιο αυτό,
από 587 συνεργεία Τροχαίας που συγκροτήθηκαν σε όλη τη χώρα, ελέγχθηκαν συνολικά 2.128 οχήματα και βεβαιώθηκαν 687 παραβάσεις. Οι περισσότερες σημειώθηκαν στο οδικό δίκτυο της Αττικής με 136, της Θεσσαλονίκης με 77, των Χανίων 42, του Ηρακλείου 32, των Ιωαννίνων 32 και
της Κοζάνης 24. Οι έλεγχοι, όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, με στόχο την πρόληψη
και τον περιορισμό των σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας.
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ΑΙΓΕΑΣ!!

Αστική μη Κερδοσκοπική εταιρεία

Δωρεά μηχανημάτων και χειρουργικού
εξοπλισμού στο Γενικό Νοσοκομείο
Νίκαιας – Πειραιά ‘’Άγιος Παντελεήμων’’

Δωρεά προς τα
2ο Λύκειο και 3ο
Γυμνάσιο Κορωπίου, 11 συνολικά
διαδραστικών
συστημάτων

!

Ανακαίνιση του ιερού ναού του
Αγίου Δημητρίου στην Πρίγκηπο

Στερέωση – αποκατάσταση του Ιερού Ναού
Αγίου Πέτρου στην Καστανιά της Μεσσηνιακής
Μάνης

Ανακαίνιση του Ιερού Ναού Αγίου
Δημητρίου στον Ασπρόπυργο

ΕΝΤΕΛΩΣ

!

!

!

“Στην ΑΜΚΕ Αιγέας που στηρίζει τις προσπάθειές μας τα τελευταία χρόνια προσφέρουμε τη χειροτεχνία με το άρμα του Αχιλλέα
και υπογράφουμε”, λένε τα μέλη του ΚΕΑ που θέλουν να πουν
ευχαριστώ με τον δικό τους τρόπο στην οικογένεια Μαρτίνου.

Δωρεά 8 παρακλινίων monitors και
10 τροχήλατα νοσηλείας,στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών

Παροχή εύκαμπτου ινοπτικού βρογχοσκοπίου στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό
Νοσοκομείο Αθηνών ‘’Άγιος Σάββας’’

Ανάμεσά μας, εντελώς αθόρυβα, υπάρχουν άνθρωποι και
οργανισμοί που ξεχωρίζουν για την προσφορά τους, μακριά
από τα φώτα της δημοσιότητας και τα χειροκροτήματα. Σε
ολόκληρη την Ελλάδα και ιδιαίτερα στη Δυτική Αττική έγιναν
και γίνονται μεγάλα έργα όπως εκκλησίες, σχολεία, μουσεία
και πολλά άλλα που δεν γνωρίζουμε αλλά και πολλές οικονομικές ενισχύσεις σε αθλητικούς, πολιτιστικούς και κοινωνικούς συλλόγους, σε δήμους και σε οικογένειες που έχουν
ανάγκη. Στις φωτογραφίες βλέπετε κάποιες από τις προσφορές της Α.Μ.Κ.Ε. Αιγέας και της οικογένειας του Αθανάσιου Μαρτίνου. Προσφορές αγάπης για τον συνάνθρωπο
από την οικογένεια Μαρτίνου. Εμείς από το Κ.Ε.Α., τους ευγνωμονούμε γιατί σε όλες τις δύσκολες στιγμές, μας στήριξαν και μας στηρίζουν ακόμα. Κάποτε στον κόσμο μας,
υπήρχαν οι καλές νεράιδες που με το μαγικό τους ραβδί,
έκαναν τους ανθρώπους ευτυχισμένους. Σήμερα είναι τόσο
Εργαστήρια του ΚΕΑ στην Ομόνοια που έδειξαν τον δρόμο για την διαφορετικά τα πράγματα και οι καταστάσεις που ζούμε… Η
αγορά εργασίας σε πολλά άτομα με αναπηρία που εντάχθηκαν προσπάθεια και η προσφορά όλων μας άλλο λίγο και άλλος
στο κοινωνικό σύνολο
πολύ, είναι απαραίτητη για ένα κόσμο καλύτερο.
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ΑΘΟΡΥΒΑ
Δωρεά συστήματος ψύξης
– θέρμανσης στον Ιερό
Ναό Αγ. Βλασίου
Ανακαίνιση του Τμήματος
Επειγόντων Περιστατικών,
του Ακτινολογικού και της Μονάδας Αιμοδοσίας στο κεντρικό κτίριο του Νοσοκομείου

!

!

!

!
Αποκατάσταση της Αγίας Τράπεζας
της Ιεράς Μονής Καρακάλλου στο
Άγιο Όρος

Ενίσχυση της Ιεράς Μητρόπολης του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης

Δωρεά συστημάτων ψηφιακής
ακτινογραφίας Κέντρου Υγείας Άστρους

Η εφημερίδα μας «Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΜΕΑ», προσπάθησε με πολλούς τρόπους να ανακαλύψει τα ευεργετήματα και τις προσφορές της Μ.Κ.Ο. «Αιγέας» όμως δεν
τα βρήκαμε πουθενά, δεν υπάρχουν στο ίντερνετ γιατί
όλα αυτά γίνονται μόνο για το καλό του κοινωνικού συνόλου και των ανθρώπων που τα έχουν ανάγκη. Ζητάμε
συγνώμη από την οικογένεια Μαρτίνου για την πρωτοβουλία που πήραμε να δημοσιεύσουμε αυτό το άρθρο.
Αυτά που νιώθουμε, είναι χίλιες φορές περισσότερα απ’
αυτά που βλέπουμε ή ακούμε και ο Αιγέας μας έχει αποδείξει ότι η ανταμοιβή για την προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο είναι η αποτελεσματικότητα της κάθε
κοινωνικής παροχής. Τα λόγια είναι περιττά και δεν υπάρχει περίπτωση να εκφράζουν τα καλά συναισθήματα της
οικογένειας Μαρτίνου που δεν θέλει χειροκροτήματα.
Εμείς από πλευράς μας, τους ευχαριστούμε για ότι έχουν
κάνει για τα άτομα με αναπηρία που εκπροσωπούμε και
υπογράφουν στο εργόχειρο που κατασκεύασαν με τη
βοήθεια του Αιγέα απεγκλωβίστηκαν, εντάχθηκαν στο κοινωνικό σύνολο και νιώθουν πλέον ικανοί.

Δωρεά εξοπλισμού φορητού
μηχανήματος υπερήχων στη
2η Πνευμονολογική Κλινική
του Γενικού Νοσοκομείου
Νοσημάτων Θώρακος
Αθηνών ‘’Η ΣΩΤΗΡΙΑ’’

Αποπεράτωση Ιερού Ναού
Αγίου Δημητρίου Άνω Λιοσίων
Δήμου Φυλής

ΚΕΝΤΡΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΝΑΠΗΡΩΝ

Εκπαιδευτική διαδικασία και γραμματειακή υποστήριξη στο ΚΕΑ
με την βοήθεια της ΑΜΚΕ Αιγέας
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ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΓΙΑ ΑΜΕΑ, ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑ
Τη δυνατότητα δημιουργίας επισκέψιμων μονοπατιών σε προστατευμένες
περιοχές φυσικού κάλους παρουσίασε στην εισήγησή του στην ημερίδα για τον «Προσβάσιμο Τουρισμό», ο Αντιπρύτανης του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Καθηγητής Σπύρος Συρμακέσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Αχαΐας. Την ημερίδα διοργάνωσε
η εταιρεία p-consulting.gr, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου GROWMAT– Growing
the Market in Accessible Tourism (Πρόγραμμα Erasmus+ KA2). Στην Ελλάδα το Έργο
υλοποιείται από την p-consulting.gr. Σκοπός της ημερίδας, είναι να ενημερώσει το ενδιαφερόμενο κοινό για τους στόχους του Έργου, αλλά και να ευαισθητοποιήσει σ’ ότι αφορά
την έννοια της προσβασιμότητας στον τουρισμό και της σημασίας της για τη διεύρυνση
της ελληνικής τουριστικής αγοράς, δίνοντας έμφαση στον προσβάσιμο τουρισμό και το
κοινό που έχει ανάγκη από εξειδικευμένες υπηρεσίες και υποδομές. Στην παρουσίασή του ο κ. Συρμακέσης παρουσίασε μια
σειρά από παρεμβάσεις που θα γίνουν σε περιορισμένες περιοχές σε Ελλάδα και Ιταλία στα πλαίσια του έργου e-Parks που
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Ελλάδα-Ιταλία. Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν τη δημιουργία ξύλινων μονοπατιών για τη διευκόλυνση της πρόσβασης με αναπηρικά καροτσάκια, προσθήκη ξύλινων τραπεζιών εστίασης μέχρι δέκα ατόμων με ειδικές εσοχές για αναπηρικά καροτσάκια και δυνατότητα πρόσβασης σε επιλεγμένες διευθύνσεις στο διαδίκτυο και
προτροπές για νέες τουριστικές διαδρομές. Το έργο θα ξεκινήσει το Νοέμβριο του 2018 και θα ολοκληρωθεί σε 2 χρόνια.
Από σελ .1...

ΒΟΛΟΣ:«ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΠΠΑΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΜEA
Στις εγκαταστάσεις του Ομίλου Φιλίππων Ανδραβίδας «Σπάρτακος» πραγματοποιήθηκε η
δράση «Θεραπευτική ιππασία» για τα παιδιά ΑΜΕΑ που φοιτούν στο ειδικό σχολείο Λεχαινών.
Τη διοργάνωση είχαν το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης, ο Σύλλογος Διδασκόντων του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Λεχαινών και ο Όμιλος Φιλίππων Ανδραβίδας «Σπάρτακος». Στην εκδήλωση έγινε ενημέρωση για τα οφέλη που προσφέρει η θεραπευτική αυτή δράση
στα ΑΜΕΑ από καθηγήτρια Ειδικής Φυσικής Αγωγής με εξειδίκευση στη Θεραπευτική Ιππασία.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ 1 Ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΧΟΡΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
Το 1ο σεμινάριο του ετήσιου κύκλου πιστοποίησης της μεθόδου διδασκαλίας
χορού Χ.Α. Χορός Αναπηρία – D.D. DanceDisability πραγματοποιήθηκε το Σaββατοκύριακο 6/10 και 7/10 στην Καρδίτσα, στη Σχολή Χορού Μαρίας Καραπαναγιώτη,
με εισηγήτρια τη δημιουργό της μεθόδου, τη χορογράφο – εκπαιδευτικό – χοροθεραπεύτρια και πρόεδρο των Δρυάδων εν Πλω, κα Μαρία Καραπαναγιώτη. Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο, το οποίο είχε ως θέμα «Ο Σύγχρονος Χορός βασικός
άξονας στη μέθοδο D.D.Dancedisability» δήλωσαν απόλυτα ευχαριστημένοι τόσο
από το θεωρητικό, όσο και από το πρακτικό κομμάτι της διδασκαλίας της μεθόδου.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ: ΕΝΤΑΣΣΕΙ ΑΜΕΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥ
Τα τελευταία δύο χρόνια δόθηκε η δυνατότητα στους ΚΟΙΣΠΕ να μπορούν να προσλαμβάνουν άτομα τα οποία μπορούν να διοχετεύουν επακολούθως σε άλλους οργανισμούς του δημόσιου τομέα, με σκοπό την ένταξη αυτών των ανθρώπων στην αγορά
εργασίας. Άρα, ουσιαστικά, αποτελούν ενδιάμεσο κρίκο, προκειμένου άτομα με αναπηρία, άτομα με ψυχικά προβλήματα, αλλά και άλλοι πολίτες, οι οποίοι δεν έχουν
καμία σχέση με όλα αυτά, να μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Η διοίκηση του Νοσοκομείου Καβάλας, αξιοποιώντας αυτό το θεσμικό
πλαίσιο, ζήτησε από τον ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας την κάλυψη συγκεκριμένων σημείων της
λειτουργίας του Νοσοκομείου, όπως στην καθαριότητα, στο τηλεφωνικό κέντρο και
αλλού. Υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση μεταξύ των δύο μερών, προκειμένου
να προσλάβει ο ΚΟΙΣΠΕ αυτά τα άτομα και να τα διαθέσει στο Νοσοκομείο.

ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Η ΔΕΗ ΕΚΟΨΕ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΑΠΟ ΣΠΙΤΙ ΝΕΦΡΟΠΑΘΟΥΣ, ΓΙΑ 100 ΕΥΡΩ
Χωρίς καμία προειδοποίηση η ΔΕΗ έκοψε το ρεύμα στο σπίτι του νεφροπαθή, πρώην προέδρου του Σωματείου ΑΜΕΑ Κορινθίας, Στάθη Ποτήρη. Όπως ο ίδιος καταγγέλλει, κινδυνεύει η
ζωή του, γιατί έχει τεθεί εκτός λειτουργίας το ιατρικό μηχάνημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, παρά
το γεγονός ότι ο καταναλωτής είχε φύγει από τη ΔΕΗ και είχε το ρεύμα σε ιδιωτικό πάροχο, η
ΔΕΗ βρήκε παλιό χρέος 100 ευρώ και έτσι το έκοψε. «Πήρα γύρω στις δέκα φορές σε ένα τηλέφωνο για να συνεννοηθώ και δεν απαντούσε κανείς, οπότε αναγκάστηκα να πάω εκεί. Είμαι νεφροπαθής τελικού σταδίου και η συσκευή που χρησιμοποιώ χρειάζεται οπωσδήποτε ρεύμα, εάν
δεν έχω αυτή τη συσκευή υπάρχει περίπτωση να μείνω στον ύπνο μου», λέει μεταξύ άλλων, σε απόγνωση, ο κ. Ποτήρης.
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ΠΑΤΡΑ: ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Eνημερωτική εκδήλωση για τις παρεμβάσεις και δράσεις από τον
Δήμο και τον Εμπορικό Σύλλογο για το πρόγραμμα «Ανοικτό Κέντρο
Εμπορίου», πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εμπορικού Συλλόγου. Ανακατασκευές πεζοδρομίων με ράμπες για
ΑΜΕΑ, εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων με led, ανάδειξη
και φωτισμός του Αρσακείου που θα μεταστεγαστεί και το Δημαρχείο, «έξυπνα» παγκάκια με θύρες USB, αυτόνομοι ηλιακοί φορτιστές, σημεία ελεύθερης πρόσβασης Internet με WiFi, φωτιζόμενες
«έξυπνες» διαβάσεις πεζών, αισθητήρες για τις κενές θέσεις στάθμευσης και ημιβυθιζόμενοι κάδοι για ανακυκλώσιμα υλικά. Αυτές είναι μερικές από τις παρεμβάσεις που θα γίνουν στο κέντρο της Πάτρας, στο πλαίσιο
του «Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου». Η επιλεγμένη περιοχή του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου είναι η περιοχή
μεταξύ των οδών Ρήγα Φεραίου – Μαιζώνος – Κορίνθου (από Αράτου έως Μαιζώνος) και η Κωνσταντινουπόλεως (έως και την πλατεία Αγίας Σοφίας). Η περιοχή αν και όμορη με το εμπορικό κέντρο της πόλης είναι
υποβαθμισμένη και η παρατεταμένη κρίση έχει αφήσει έντονα το σημάδια της. Μέσω και του προγράμματος
στόχος είναι η ανάπλαση και αναβάθμιση της και η εμπορική της αναζωογόνηση. Το συνολικό ύψος της χρηματοδότησης του έργου μπορεί να φτάσει μέχρι το ποσό των 1.900.000 ευρώ. Τα 1.500.000 ευρώ αφορούν
παρεμβάσεις του Δήμου και ποσό έως 400.000 ευρώ, παρεμβάσεις και δράσεις του Εμπορικού Συλλόγου.

ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΜΕΑ: ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΣΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΕΚΤΟΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Διευκρινιστική εγκύκλιο για τη χορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ για το
έτος 2018 από τις περιφερειακές ενότητες της χώρας, εκτός της Περιφέρειας
Αττικής και της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης, εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας, την οποία υπογράφει η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου. Συγκεκριμένα, καθορίζονται οι δικαιούχοι.
Για το έτος 2018, χορηγείται δελτίο μετακίνησης: Στα άτομα με αναπηρίες:
- Ελληνικής υπηκοότητας. - Υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε., καθώς και υπηκόους κρατών-μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕΟΧ). - Υπηκόους των κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε
με το Ν.Δ. 4017/59 (ΦΕΚ 246/59 τ.Α'). - Υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία, μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος. - Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Όλοι οι ανωτέρω
πρέπει να κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και να έχουν παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον
67%, με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό εισόδημά τους δεν είναι μεγαλύτερο των 23.000 ευρώ. Οι
ολικά τυφλοί και οι συνοδοί τους εξαιρούνται και λαμβάνουν δελτίο-κάρτα, ανεξάρτητα από το όριο εισοδήματός τους. Χορήγηση δελτίων στις περιφερειακές ενότητες της χώρας, εκτός από την Περιφέρεια Αττικής και την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης. Tα δελτία θα χορηγούνται στους δικαιούχους τόσο από τις αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειακών ενοτήτων στις
οποίες ανήκουν οι δικαιούχοι, όσο και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018. Κάθε
δελτίο μετακίνησης περιέχει απαραίτητα τα εξής στοιχεία: 1) Διάρκεια ισχύος, ήτοι από την ημερομηνία εκδόσεώς του μέχρι
31 Δεκεμβρίου 2018. 2) Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του δικαιούχου ή όνομα συζύγου. 3) Αριθμό και ημερομηνία γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής. 4) Ποσοστό αναπηρίας ολογράφως και αριθμητικώς. 5) Δ/νση κατοικίας και πρόσφατη
φωτογραφία του δικαιούχου. Στην πίσω πλευρά να γράφεται ιδιοχείρως ή εντύπως και να σφραγίζεται από την Υπηρεσία η
ένδειξη: «Παρέχεται δωρεάν μετακίνηση στα αστικά λεωφορεία του νομού και έκπτωση 50% στα υπεραστικά ΚΤΕΛ».

ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΡΟΜΑ ΧΤΥΠΗΣΑΝ ΚΑΙ ΛΗΣΤΕΨΑΝ ΑΜΕΑ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ
Αναστάτωση και οργή έχει προκαλέσει το νέο περιστατικό βίαιας επίθεσης σε βάρος
ηλικιωμένου από ανήλικους Ρομά ληστές, μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Λαμίας. Μάλιστα, το ανυπεράσπιστο θύμα των αδίστακτων πιτσιρικάδων αντιμετωπίζει σοβαρά
κινητικά προβλήματα! Ο άτυχος άνδρας επέστρεφε στο σπίτι του, όταν ξαφνικά όρμησαν κατά πάνω του δυο ανήλικα παιδιά που τον έσπρωξαν άγρια ρίχνοντάς τον στο
οδόστρωμα. Αμέσως μετά, και ενώ εκείνος ήταν αδύνατο να αντισταθεί, άρπαξαν την
τσάντα του μέσα στην οποία είχε μικρό χρηματικό ποσό και διάφορα πολύτιμα γι' αυτόν
έγγραφα και εξαφανίστηκαν τρέχοντας. Το θύμα έσπευσαν να βοηθήσουν περίοικοι,
που διαπίστωσαν ότι δεν είχε τραυματιστεί από την πτώση. Στην περιοχή έφτασαν αστυνομικοί που ξεκίνησαν αναζητήσεις
αλλά δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τους δυο ανήλικους που, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, φορούσαν σκούρα ρούχα.
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ΈΡΧΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ
το οικονομικό επιτελείο για τα εισοδήματα του 2019. Συγκεκριμένα η «Καθημερινή της Κυριακής» στο υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζουν ότι τα ποσοστά που ισχύουν σήμερα για την κάλυψη του αφορολόγητου
ορίου είναι ιδιαίτερα χαμηλά και δεν ανταποκρίνονται στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται από τους φορολογουμένους ετησίως. Σύμφωνα με πληροφορίες,
η προοδευτική κλίμακα που ισχύει σήμερα (από 10% έως 20% ανάλογα με το
ύψος του εισοδήματος) θα τροποποιηθεί, κάτι που σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να εμφανίζουν περισσότερες συναλλαγές με πλαστικό χρήμα. Από
το 2019 το ελάχιστο ποσό των e-αποδείξεων που θα πρέπει να συγκεντρώσουν
οι φορολογούμενοι προκύπτει (όπως και φέτος) από το ύψος του εισοδήματός
τους σε συνδυασμό με τη νέα προοδευτική κλίμακα που θα θεσμοθετηθεί: 1) 5% για εισόδημα έως 10.000 ευρώ (από 10%
σήμερα). 2) 20% για εισόδημα από 10.000,01 έως 30.000 ευρώ (από 15% σήμερα). 3) 25% για εισόδημα από 30.000,01
και άνω με το ανώτατο ποσό που θα πρέπει να συγκεντρώσει ο φορολογούμενος να ανέρχεται στις 30.000 ευρώ (από 20%).
Ωστόσο, κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών δεν αποκλείουν τα ποσοστά να κυμανθούν από 20% έως 30%, κάτι όμως που
θα αποφασισθεί από την επεξεργασία των δηλώσεων που υποβλήθηκαν φέτος και αφορούσαν τα εισοδήματα του 2017.
Συν. από σελ. 1…

«ΑΝΑΣΑ» ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΕ ΣΤΙΣ ΠΤΩΧΕΥΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Μη καταβολή του 20% οφειλόμενων φόρων ή δασμών ή τελών - Δυνατότητα εξαίρεσης από έξοδα δίκης και παράβολα. Απαλλάσσονται οι σύνδικοι πτώχευσης από την
υποχρέωση να καταβάλλουν ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, σε φορολογικές
και τελωνειακές υποθέσεις, το 20% του οφειλόμενου φόρου ή δασμού ή τέλους, προκειμένου να εισαχθεί η υπόθεση στο ακροατήριο. Θετική απόφαση για τις πτωχευμένες
εταιρείες εξέδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς απαλλάσσει τους σύνδικους
πτώχευσης από την υποχρέωση να καταβάλλουν ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, σε φορολογικές και τελωνειακές υποθέσεις, το 20% του οφειλόμενου φόρου ή δασμού ή τέλους, προκειμένου να εισαχθεί η υπόθεση στο ακροατήριο (να μην κηρυχθεί απαράδεκτη η προσφυγή). Παράλληλα, τους δίδει τη δυνατότητα να
ζητήσουν τη χορήγηση του ευεργετήματος πενίας, προκειμένου να μην καταβληθούν προβλεπόμενα παράβολα κ.λπ.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
Η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής συνεχίζει εντατικά τις δράσεις
προάσπισης Υγείας ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Η Περιφέρεια Αττικής
– Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, σε συνεργασία με τον Δήμο
Ασπροπύργου και τον Δήμο Μεγαρέων, στα πλαίσια της δράση προαγωγής υγείας πραγματοποίησε, την Κυριακή 07 και την Τρίτη 09 Οκτωβρίου
2018, εμβολιασμούς σε παιδιά Ρομά στην Νέα Ζωή του Δήμου Ασπροπύργου καθώς και στην περιοχή Βλυχό του Δήμου Μεγαρέων. Πρόκειται
για δράσεις προάσπισης υγείας σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, με την
πραγματοποίηση εμβολιασμών σε πάνω από 210 παιδιά Ρομά, καθώς και
σε σχετικές ενημερώσεις των γονέων για τις σύγχρονες μεθόδους αντισύλληψης, στο πλαίσιο του προγράμματος του Υπουργείου Υγείας «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ
ΟΛΟΥΣ» . Οι εμβολιασμοί πραγματοποιήθηκαν στο 7ο δημοτικό σχολείο Ασπροπύργου και στον χώρο του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Μεγαρέων (Παράρτημα Ρομά) με την στήριξη του προσωπικού, εθελοντών, καθώς και της υπεύθυνης του
προγράμματος κας Ελένης Σωτηροπούλου. Η Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, έχει ήδη πραγματοποιήσει κατά το παρελθόν τις ίδιες δράσεις, με στόχο την υλοποίηση τους το επόμενο χρονικό διάστημα και σε άλλους δήμους της περιοχής.

ΣΕΙΣΜΟΣ 6,5 ΒΑΘΜΩΝ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ : ΡΩΓΜΗ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΙ ΠΤΩΣΗ ΒΡΑΧΩΝ
Η σεισμική δόνηση σήκωσε
στο πόδι όλη την Δυτική Πελοπόννησο,
την Πάτρα, καθώς και την Καλαμάτα. Υπενθυμίζεται ότι από την κύρια δόνηση προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ένα μίνι τσουνάμι
20 εκατοστών, ωστόσο δεν αναφέρθηκαν
τραυματισμοί κατοίκων. Σύμφωνα μάλιστα
με τα στοιχεία από τους πίνακες του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουν σημειωθεί
περί τους 50 μετασεισμούς, με τον ισχυρότερο εξ αυτών να φτάνει στα 4,9 Ρίχτερ. «Το νησί της Ζακύνθου μετά τον ισχυρό
σεισμό μεγέθους 6,4 Ρίχτερ μετακινήθηκε τουλάχιστον κατά τρία εκατοστά προς τα νοτιοδυτικά..», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
ο διευθυντής Ερευνών στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), δρ Αθανάσιος Γκανάς.
Από σελ. 1...
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ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΥΕΙ ΠΑΝΤΟΥ
Από σελ. 1... Όποιος γλυτώνει από τη χωματερή, κινδυνεύει από τα κουνούπια, την παραβατικότητα, τις κλοπές και το ξύλο που μπορεί στα καλά
καθούμενα ακόμα και εν ώρα εργασίας να του προκύψει. Η παραβατικότητα έχει ξεπεράσει κάθε όριο και κάθε λογική, ιδιαίτερα σε περιοχές της
Δυτικής Αττικής όπως Λιόσια, Ζεφύρι, Φυλή, Ασπρόπυργο κλπ. Εκτός από
τις κλοπές σε σπίτια και καταστήματα, το τελευταίο διάστημα γίνονται και
επιθέσεις από ΡΟΜΑ και διάφορες άλλες παραβατικές ομάδες σε εργαζόμενους κάθε λογής. Τα ξηµερώµατα της 8ης Οκτωβρίου, απορριµµατοφόρο του Δήµου Φυλής την ώρα που οι εργαζόµενοι µάζευαν τα σκουπίδια
από τους κάδους, περίπου στις 5 τα ξηµερώµατα, πλησίασαν το όχημα και απειλώντας τους εργαζόµενους, επιχείρησαν να τους αφαιρέσουν κινητά, µπουφάν και πορτοφόλια. Ο οδηγός του απορριµµατοφόρου πρόλαβε και κλείδωσε τις πόρτες ενώ οι δυο εργάτες που ήταν έξω από το όχηµα και µάζευαν τα σκουπίδια, επιχείρησαν να τους
αντιµετωπίσουν. Ο ένας από τους δυο µάλιστα χτυπήθηκε στο πρόσωπο και το σώµα και µεταφέρθηκε από τους
συναδέλφους του στο Θριάσιο για προληπτικές εξετάσεις ενώ ενηµερώθηκε και η αστυνοµία για το περιστατικό.

ΑΠΕΓΚΛΩΒΙΖΟΜΑΙ! ΜΠΟΡΩ! ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ!
Πρώτος ο Δήμαρχος αλλά και οι υπηρεσίες του Δήμου, όπως και οι δημότες, αγκάλιασαν την προσπάθεια των
ΑμεΑ, επιβραβεύοντάς την. Τα άτομα με αναπηρία ήθελαν να δείξουν τι μπορούν και όχι τι δεν μπορούν να κάνουν.
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το δεκαήμερο φεστιβάλ χειροτεχνίας του Κέντρου Εργασίας Αναπήρων στο Δήμο
Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας. Μας έκανε εντύπωση η συμμετοχή των ΑμεΑ της περιοχής, που ήρθαν,
δημιούργησαν και ζωγράφισαν μαζί μας αλλά και η αγάπη του κόσμου που όπως έλεγαν όλοι, ήταν μια αξιόλογη
προσπάθεια. Στη φωτογραφία ο Δήμαρχος ήρθε με την οικογένειά του να θαυμάσει τα έργα μας, όπως και η κυρία
Πατίλη, μητέρα ατόμου με αναπηρία αλλά και η κυρία Μίλα, Πρόεδρος των Ηπειρωτών, η κυρία Γιαννούση, υπεύθυνη των ΑΜεΑ της περιοχής και πολλοί άλλοι που μας έδειξαν την αγάπη τους, χωρίς να μας πουν το όνομά τους.
Μπορεί τα έξοδα να είναι περισσότερα από τα έσοδα, όμως η ζεστασιά του κόσμου, η ικανοποίηση των μελών
μας και η αποτελεσματικότητα της προσπάθειας ενθουσίασαν, όχι μόνο εμάς αλλά και όσους μας επισκέφτηκαν. Έγινε πρόταση δημιουργίας νέου κέντρου εργασίας στην περιοχή της Φιλαδέλφειας σε συνεργασία με τη
δημοτική αρχή που θα παραχωρήσει δημοτικό χώρο και σύντομα θα έχουμε θετικά αποτελέσματα γιατί ο δήμαρχος είναι νέος, με όρεξη που θέλει να δημιουργήσει νέους ορίζοντες για όλες τις κατηγορίες και ιδιαίτερα
για τις ευπαθείς ομάδες των συμπολιτών μας.

Ο Δήμαρχος της Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας κ. Αριστείδης
Βασιλόπουλος με τον Πρόεδρο του ΚΕΑ κ. Γεώργιο Ρεθυμιωτάκη

Η κα Πατίλη με τον γιο της Κωνσταντίνο

Στιγμές δημιουργίας
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ΣΕ ΕΛΛΗΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΤΟ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Στην κορυφή των πιο καινοτόμων επιχειρηματικών projects
της Ευρώπης σκαρφάλωσε η εφεύρεση του Ελληνα ερευνητή Ιωάννη Ταρνανά στο πλαίσιο των βραβείων που απένειμε στη Βουδαπέστη το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ). Η ελληνικής
έμπνευσης Αltoida αποτελεί μία εφαρμογή η οποία μετρά την εγκεφαλική
δραστηριότητα των χρηστών σε ένα περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας, με στόχο να διαγνώσει εάν κάποιος από αυτούς ενδέχεται να παρουσιάσει Αλτσχάιμερ μέσα σε έξι χρόνια. Μάλιστα, η υπηρεσία αποτελεί μία
από τις πρώτες επικυρωμένες λύσεις που μπορούν να προβλέψουν τον
κίνδυνο εμφάνισης Αλτσχάιμερ για άτομα άνω των 50 ετών. Το όνομα του
project συνιστά «συνδυασμό» του γερμανικού alter που σημαίνει ηλικία και του αρχαίου οίδα που σημαίνει «γνωρίζω» (γνωρίζω την ηλικία μου), ενώ αποτελεί spin-off από το Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης. Εκτός από τον ίδιο, θερμά σχόλια έλαβε και
ο έτερος Ελληνας καθηγητής Γιάννης Ποντίκης, ο οποίος με το project του recover κατόρθωσε να εξασφαλίσει μία θέση
στον τελικό της διοργάνωσης μεταξύ άλλων 38 υποψηφίων, διεκδικώντας το ίδιο έπαθλο (ΕΙΤ Ιnnovators Awards). Ο θεσμός
του ΕΙΤ - Σημειώνεται ότι η ιστορία του ΕΙΤ μετράει, πλέον, δέκα χρόνια και αποτελεί μία ευρωπαϊκή πρωτοβουλία βασικός
στόχος της οποίας είναι αφενός η παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αφετέρου η δημιουργία νέων επιχειρηματιών,
μέσω της σύμπραξης πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων είτε ΜμΕ είτε πολυεθνικών όπως η Siemens,
η Philips, η Τotal και η Roche. Εντός του EIT κυριαρχούν έξι κοινότητες (κλιματικής αλλαγής, ψηφιακής τεχνολογίας, βιώσιμης
ενέργειας, πρώτες ύλες, τρόφιμα για το μέλλον, υγιής διαβίωση) από τις οποίες έχουν αναδυθεί περισσότερες από 1.250
νεοφυείς επιχειρήσεις, έχουν υποστηριχθεί πάνω από 600 νέα προϊόντα και υπηρεσίες και έχουν δημιουργηθεί περισσότερες
από 6.100 νέες θέσεις εργασίας. Οσον αφορά την Ελλάδα, θετική κρίνεται η ανταπόκριση των εγχώριων επιχειρήσεων, στα
εγκαίνια των δύο νέων κοινοτήτων καινοτομίας του ΕΙΤ που αναμένεται να λάβουν χώρα από τον Δεκέμβριο του τρέχοντος
έτους. Οι κοινότητες αυτές αφορούν την ανάπτυξη δράσεων στους τομείς της «αστικής κινητικότητας» και της «μεταποίησης
προστιθέμενης αξίας», στο πλαίσιο των οποίων πολλές ελληνικές επιχειρήσεις ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον ώστε να
ενισχύσουν το έργο του ΕΙΤ, «εκπαιδεύοντας» στους κόλπους τους νέους επίδοξους Ευρωπαίους επιχειρηματίες.
Από σελ. 1...

ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ ΚΑΙ ΗΧΩ... ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ: ΜΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ, ΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ
Από τις 21 Οκτωβρίου και για όλη τη θεατρική σεζόν, η θεατρική
εταιρία ΘΕΑΜΑ (Θέατρο Ατόμων με Αναπηρία), παρουσιάζει στο
θέατρο Από Μηχανής τη θεατρική παράσταση για μικρούς και μεγάλους «Νάρκισσος και Ηχώ και άλλες μεταμορφώσεις» του Βασίλη Οικονόμου και της Ελιάνας Περηφάνου, σε σκηνοθεσία
Ελιάνας Περηφάνου. Το ΘΕΑΜΑ είναι το πρώτο επαγγελματικό
θέατρο στην Ελλάδα αποτελούμενο από ανάπηρους ηθοποιούς
στην κύρια σύνθεσή του. Το στοιχείο της μεταμόρφωσης που αποτελεί το βασικό άξονα των τριών μύθων «Νάρκισσος και Ηχώ»,
«Αράχνη» και «Ήλιος και Φαέθων», μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ως βασικό εκπαιδευτικό εργαλείο για το σεβασμό στην ανθρώπινη
ποικιλομορφία. Σύμφωνα με τον Βασίλη Οικονόμου, ιδρυτή του ΘΕΑΜΑ, «Το παιδικό θέατρο μπορεί και πρέπει να χτίσει τη
νέα αντίληψη για τον ρόλο της αναπηρίας στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Η πολύχρονη εμπειρία του ΘΕΑΜΑ μας
επιτρέπει να το κάνουμε για πρώτη φορά πραγματικότητα». Επί σκηνής δύο ηθοποιοί με κινητική αναπηρία (χρήστης και
χρήστρια αναπηρικού και ηλεκτροκίνητου αμαξιδίου αντίστοιχα), ένας ηθοποιός που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και
με μειωμένη όραση και δύο ηθοποιοί χωρίς αναπηρία αποτελούν τη ζωντανή απόδειξη προς τη συναντίληψη, συνεκπαίδευση
και συμπερίληψη.Τρεις μύθοι της ελληνικής μυθολογίας μεταφέρουν μηνύματα και συμβολικές αξίες για την ανθρώπινη συμπεριφορά: Ο μύθος «Νάρκισσος και Ηχώ» μιλάει για την αξία της δύναμης και της αδυναμίας να δεις και να ακούσεις τον ίδιο
σου τον εαυτό. «Ο μύθος της Αράχνης» πραγματεύεται την αξία του μέτρου στο να αναδείξεις τις αρετές σου και τις ικανότητές
σου. Ο «Ήλιος και Φαέθων» μιλάει για την δύναμη της υπόσχεσης και την αξία της γνώσης ως μέσο που νικά τον παρορμητισμό. Μια επανάληψη, μια υπεροπτική κουβέντα ή μια απόφαση της στιγμής; Πώς μπορούν να αλλάξουν τις ζωές μας; Οι
ήρωες μας θα ζωντανέψουν επί σκηνής, θα δείξουν τις περιπέτειες τους, θα συνδιαλεχτούν με το κοινό και θα ακολουθήσουν
τη μοίρα τους ως τη μεταμόρφωση τους. Το ταξίδι στον κόσμο των μεταμορφώσεων ξεκινά! Συντελεστές: Σκηνοθεσία: Ελιάνα
Περηφάνου - Κείμενα- Διασκευή: Βασίλης Οικονόμου - Ελιάνα Περηφάνου - Μουσική: Ηλίας Κουρτπαρασίδης - Στίχοι τραγουδιών: Δήμητρα Τριανταφύλλου - Σκηνογραφία- Κοστούμια: Μιχάλης Σδούγκος - Υπεύθυνη επικοινωνίας: Λουκία Μάνδαλη - Παραγωγή: «ΘΕΑΜΑ» - Παίζουν: Έλη Δρίβα, Πάνος Ζουρνατζίδης, Κωνσταντίνος Λούκας, Ελιάνα Περηφάνου,
Ευαγγελία Σχοινά - Ζωντανή Μουσική: Κατερίνα-Μυρτώ Φατούρου - Διάρκεια: 60' (50' παράσταση και 10' συζήτηση)
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Η ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΤΕΤΡΑΠΛΑΣΙΑΣΕ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ
"Τη δεκαετία του 1970 αντιμετωπίζαμε 80 με 100 σοβαρούς κινδύνους"
που συνδέονταν με τις καιρικές συνθήκες κάθε χρόνο. Πέρσι ήταν περίπου
400”, ανέφερε ο γενικός γραμματέας της Διεθνούς Ομοσπονδίας του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου σε συνέντευξη που παραχώρησε
στο Γαλλικό Πρακτορείο. Ο αριθμός των φυσικών καταστροφών που σχετίζονται με το κλίμα έχει τετραπλασιαστεί από τη δεκαετία του 1970, λόγω της
υπερθέρμανσης του πλανήτη, επισημαίνουν στελέχη ανθρωπιστικών οργανώσεων, προειδοποιώντας ότι η κατάσταση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε λιμούς και μαζικές μεταναστεύσεις. Μιλώντας στο περιθώριο ενός συνεδρίου που έγινε στη Γενεύη με θέμα την
επίδραση του ανθρώπου στην κλιματική αλλαγή, άλλα στελέχη ανθρωπιστικών οργανώσεων τόνισαν ότι αν δεν
μπει ένας φραγμός στην άνοδο της θερμοκρασίας, ο κόσμος θα βρεθεί αντιμέτωπος με μετακινήσεις πληθυσμών
και με λιμό. Σύμφωνα με τον Ζερνό Λαγκάντα, που είναι υπεύθυνος για την εκτίμηση των καταστροφών που σχετίζονται με το κλίμα στο Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα, αν η θερμοκρασία του πλανήτη αυξηθεί κατά 2 βαθμούς Κελσίου, 189 εκατομμύρια άνθρωποι θα αντιμετωπίσουν διατροφική ανασφάλεια. "Αν ανέβει κατά 4 βαθμούς,
θα ξεπεράσουμε το 1 δισεκατομμύριο", είπε. Ο Λαγκάντα υπενθύμισε ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα προκαλούν
κάθε χρόνο τη μετακίνηση 22,5 εκατομμυρίων ανθρώπων και έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις εμπόλεμες χώρες,
όπως τη Συρία, την Υεμένη και τη ΛΔ του Κονγκό. Σε μια έκθεσή τους που έδωσαν στη δημοσιότητα την Δευτέρα
οι εμπειρογνώμονες της Διακυβερνητικής επιτροπής για την κλιματική αλλαγή (Giec) ζήτησαν να αναληφθεί "τάχιστα" δράση προκειμένου να περιοριστεί η άνοδος της θερμοκρασίας του πλανήτη στον 1,5 βαθμό Κελσίου.

ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΙΑ ΣΤΟ
ΜΑΤΙ: ΚΑΜΙΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΡΥΠΩΝ
Οι μετρήσεις για την ποιότητα της ατμόσφαιρας πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 10-14 Σεπτεμβρίου, από το ΕΑΑ προκειμένου να εκτιμηθεί η περιβαλλοντική
κατάσταση. Δεν παρατηρήθηκε υπέρβαση των ορίων, των αέριων ρύπων, σε επιλεγμένες περιοχές στο Μάτι, κατά τη μελέτη της ποιότητας αέρα που διενέργησε
το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), μετά την μετά την καταστροφική φωτιά
της 23ης Ιουλίου, κατ΄εντολή την Περιφέρειας Αττικής. Συγκεκριμένα οι μετρήσεις
για την ποιότητα της ατμόσφαιρας πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 10-14 Σεπτεμβρίου, από το ΕΑΑ με τη συνεργασία
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας, προκειμένου να εκτιμηθεί η περιβαλλοντική
κατάσταση που προέκυψε από την πυρκαγιά στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ραφήνας και στο 2ο Γυμνάσιο Ν. Μάκρης και
στη διασταύρωση Κυανής Ακτής & Κύπρου (Καφετέρια 'Αρτιον) στο Μάτι. Επιλέχθηκαν σημεία εντός της πληγείσας
από την πυρκαγιά περιοχής, αναφέρεται σε ανακοίνωση της Περιφέρειας, «με έμφαση σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες
και κατοικήσιμες περιοχές με στόχο τη διερεύνηση της έκθεσης του πληθυσμού στις υφιστάμενες περιβαλλοντικές συνθήκες». Καταγράφηκαν τα επίπεδα αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ10 του μαύρου άνθρακα ή αιθάλης, του μονοξειδίου
του άνθρακα, των οξειδίων του αζώτου, του διοξειδίου του θείου και του όζοντος. Με βάση τις τιμές που προέκυψαν
από τις μετρήσεις δεν παρουσιάστηκε καμία υπέρβαση των ορίων για τους θεσμοθετημένους πρωτογενείς ρύπους.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ 243 ΕΚΑΤ. ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑ
Η χρηματοδότηση θα γίνει στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ένα νέο επενδυτικό πακέτο ύψους 243 εκατ. ευρώ
από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για έργα στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE
που στηρίζουν τη φύση, το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής στη μετάβαση της
ΕΕ προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον, με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.
Ειδικότερα, θα χορηγηθούν κονδύλια ύψους 196,2 εκατ. ευρώ σε έργα στον
τομέα του περιβάλλοντος και της αποδοτικής χρήσης των πόρων, στον τομέα
της φύσης και της βιοποικιλότητας, καθώς και στους τομείς της περιβαλλοντικής
διακυβέρνησης και πληροφόρησης. Στον τομέα της δράσης για το κλίμα, η ΕΕ θα επενδύσει 46,8 εκατ. ευρώ για
να στηρίξει έργα μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογής σε αυτήν, καθώς και έργα διακυβέρνησης
και πληροφόρησης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αυτό περιλαμβάνει έμπρακτη στήριξη στα κράτη μέλη κατά τη σύνταξη των εθνικών σχεδίων τους για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030. Η χρηματοδότηση στο πλαίσιο του LIFE
θα συμβάλει επίσης στην προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας στην κλιματική αλλαγή και θα βελτιώσει
την ανθεκτικότητα των κοινοτήτων στα ακραία καιρικά φαινόμενα, από πλημμύρες και καύσωνες μέχρι λειψυδρία.
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ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Κοιν.Σ.Επ. .Ένταξης «Συνεργασία – Δημιουργία»
Από σελ.1... Αξιότιμες κυρίες, Υπουργέ Εργασίας και Αναπληρώτρια υπουργέ Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
ονομάζομαι Ρεθυμιωτάκης Γεώργιος και εκπροσωπώ το Σωματείο Αναπήρων και ατόμων με ειδικές ανάγκες
Συνεργασία Δημιουργία αλλά και την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων
«Συνεργασία – Δημιουργία», από το 2012 με αριθμό ΑΜΚΕ: Α00010. Από το 2012 έως και σήμερα έχουμε
βαρεθεί να ακούμε κούφια λόγια και υποσχέσεις για χρηματοδοτήσεις, για παροχές και διάφορα άλλα όπως
διαβουλεύσεις, συναντήσεις, συζητήσεις κτλ. Πάντα, πιστεύαμε ότι η Πολιτεία θα στηρίξει τις κοινωνικές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τις πιο ευάλωτες ομάδες που έχουν ανάγκη φροντίδας και υπηρεσιών. Κατά περίεργο
τρόπο όμως, έχουμε καταντήσει πολιτικά εργαλεία για ορισμένους που μας χρειάζονται για να κάνουν την
δουλειά τους. Δηλαδή, όλα αυτά τα χρόνια, αντί να βοηθηθούμε, βοηθάμε το πολιτικό μας σύστημα ή κάποιους που κρύβονται πίσω απ’ αυτό για προσωπικά συμφέροντα. Αγαπητές κυρίες υπουργοί, το τελευταίο
διάστημα έχουν ξεσπάσει σοβαρά σκάνδαλα και γίνονται μεγάλες ενέργειες διαμαρτυρίας από πολλές κοινωνικές επιχειρήσεις για την αποκατάσταση της μεγάλης αδικίας που γίνεται εις βάρος των πραγματικά δικαιούχων. Η αποτελεσματικότητα των κοινωνικών επιχειρήσεων περιορίζεται σε θεωρητικές και όχι πρακτικές
δράσεις και τα χρήματα του ελληνικού λαού πηγαίνουν σε λάθος κατεύθυνση ανεξέλεγκτα και με απευθείας
αναθέσεις. Το μεγαλύτερο ποσοστό χρηματοδοτήσεων δίδεται σε φορείς και ΜΚΟ που δεν εκπροσωπούν
την ψυχική υγεία, αλλά διαχειρίζονται την ψυχική υγεία και το κίνημα αναπήρων και όχι σε όσους δικαιούνται
βοήθειας για να λειτουργήσουν με αξιοπρέπεια στο πλαίσιο της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Ήθελα να
‘ξερα τη στιγμή που έχει ξεσηκωθεί το δικαστικό και πολιτικό σύστημα κλείνοντας ακόμα και υπουργούς φυλακή για τις μίζες ή το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, πως γίνεται να συνεχίζεται όλο αυτό το πάρε – δώσε
με τους ανθρώπους που έχουν μπάρμπα στην Κορώνη; Θέλουμε να μην ντρεπόμαστε που είμαστε Έλληνες
και να νιώθουμε υπερήφανοι. Μπορεί να είμαστε ανάπηροι και ανήκουμε στις ευάλωτες κατηγορίες, δεν είμαστε όμως ανίκανοι και θέλουμε να το αποδείξουμε με κάθε τρόπο. Όλη αυτή η σκανδαλολογία μας εμποδίζει να εκφραστούμε δημιουργικά απέναντι στο εχθρικό πολιτικό μας σύστημα.Το παραπάνω κείμενο
εκτός από εμάς το υπογράφουν και οι ενώσεις στις οποίες συμμετέχουμε όπως, ο Περιφερειακός Μηχανισμός ΚΟΙΝΣΕΠ Αττικής και η Δυναμική Ένωση Φορέων Κ.Α.Λ.Ο. Για τη σύνταξη: Ρεθυμιωτάκης Γεώργιος
/ Συνυπογράφουν • Περιφερειακός Μηχανισμός Κοιν.Σ.Επ. Αττικής • Δυναμική ένωση Φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΡΟΤΣΙΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
Η κοινωνική προσφορά του ομίλου Σκλαβενίτης, καθημερινώς πολλαπλασιάζεται με αξιόλογες παροχές όπως και
η τοποθέτηση αναπηρικών αμαξιδίων στα σούπερ μάρκετ για
να μπορούν τα άτομα με κινητικά προβλήματα να έχουν πρόσβαση και να αυτοεξυπηρετούνται. Πραγματικά είναι λίγες οι
κοινωνικές παροχές που φτάνουν στους δικαιούχους. Είναι
τόσο απλές μα τόσο αποτελεσματικές οι πραγματικές ανάγκες των ευπαθών ομάδων που αν όλοι οι επιχειρηματικοί
κλάδοι μέσω της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ακολουθούσαν το παράδειγμα του Ομίλου Σκλαβενίτης, προσθέτοντας
ένα λιθαράκι ο καθένας, ο κόσμος μας θα ήταν καλύτερος.
Τα άτομα με διάφορες αναπηρίες έχουν ανάγκη την ελευθερία κινήσεων η οποία τους δίνει τη δυνατότητα να διεκδικούν, να συναλλάσσονται και να εντάσσονται στο κοινωνικό
σύνολο χωρίς εμπόδια. Μονάχα τότε θα μπορούμε να πούμε ότι είμαστε όλοι ίδιοι και δεν υπάρχει διαφορετικότητα.
Ευχαριστούμε τον όμιλο Σκλαβενίτη γιατί κάθε μέρα, μας δείχνει την καλή διάθεση και το κοινωνικό προφίλ του.
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