ΕΤΟΣ 16

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 180

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ
ΚΟΨΕ - ΡΑΨΕ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σελ. 16

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΤΙΜΗ 0,01 EURO

ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ
«ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ» - ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ
ΜΕΤΑ ΤΟ «ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ»
Κυβέρνηση και τράπεζες συστήνουν επιτροπή η
οποία θα εξετάσει τις πραγματικές ανάγκες σε ό,τι
αφορά την ένταξη «κόκκινων» δανειοληπτών σε ένα
καθεστώς πραγματικής προστασίας ως προς την
πρώτη κατοικία. Οδηγός για την αποτίμηση.. Συν. σελ. 2

ΣΤΑ 630 ΕΥΡΩ Ο ΝΕΟΣ ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ – ΠΟΣΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΘΑ ΔΟΥΝ ΑΥΞΗΣΗ ΕΩΣ 120 ΕΥΡΩ
Η αύξηση θα επηρεάσει ανοδικά τα επιδόματα του ΟΑΕΔ και
την προστασία της μητρότητας. Με υπουργική
απόφαση... Συν. Σελ.12

11% ΤΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ

ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Μόλις ένα στα τρία πεζοδρόμια στην Αθήνα διαθέτουν ράμπες για την μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία!...Συν. σελ. 7 Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών,
το φετινό ποσό της επιδότησης αυξάνεται σε
Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑΣ ΚΑΙ σχέση με αυτό που δόθηκε πέρυσι… Συν. σελ. 4
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΔΩΡΕΑΝ ΘΑ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ

Εθνικιστικά και ακροδεξιά κόμματα σε ολόκληρη την Ευρώπη
κερδίζουν διαρκώς εκλογικό
έδαφος, με τη Γηραιά Ήπειρο
να παρακολουθεί αμήχανη τις
εξελίξεις βλέποντας...Συν.σελ.14

ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ
Ο Ι Κ Α Ρ Κ Ι Ν Ο Π Α Θ Ε Ι Σ . . . Σελ.4

ΑΜΕΑ - ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Σελ. 9

Να δοθεί το κοινωνικό μέρισμα και στα άτομα με αναπηρία

Το νέο άνοιγμα της πλατφόρμας για το κοινωνικό μέρισμα (από 17 έως 21 Ιανουαρίου) θα πρέπει να ισχύσει και για τα άτομα με
αναπηρία και να μπορούν να κάνουν εκ νέου αιτήσεις, όχι μόνο οι ίδιοι αλλά και μέλη των οικογενειών τους. μεγάλο κομμάτι αυτής
της ιδιαίτερα ευάλωτης ομάδας φέτος όπως και πέρυσι, δεν μπόρεσαν να λάβουν το κοινωνικό μέρισμα αφού η πλατφόρμα τους πέταγε έξω, καθώς συνυπολόγιζε στο εισόδημά τους το αναπηρικό επίδομα. Μετά την ΚΥΑ όμως που δημοσιεύθηκε στις 28 Δεκεμβρίου
και ορίζει ότι πλέον: «ο ποσό προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση ή
κράτηση χαρτοσήμου, δεν κατάσχεται, ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, ιδιώτες ή πιστωτικά ιδρύματα
και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα».
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...Συνέχεια από το προηγούμενο
Τα περισσότερα διπλώματα βέβαια τα πήραν με μέσον ή τα αγόρασαν με χρήματα και οι επιστήμονες αυτοί είναι το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα που προκαλεί ασθένειες, ύποπτες οικονομικές συναλλαγές και διάφορα άλλα. Όταν ένας άνθρωπος δεν έχει τα προσόντα και την
ικανότητα να ανέβει ψηλά και αναρριχείται σε θέσεις που δεν του ταιριάζουν με μη θεμιτές προσπάθειες θα φάει το κεφάλι του αλλά θα κάνει και μεγάλο κακό σε αυτούς που θα τον εμπιστευτούν. Αυτή λοιπόν η αναρρίχηση της ανικανότητας σε πολιτικές, σε φαρμακευτικές, σε
θρησκευτικές και σε οικονομικές επιστήμες είναι η μεγάλη ασθένεια της σημερινής εποχής. Αγαπητοί αναγνώστες, σιγά σιγά αλλάζουν όλα, ο πολιτισμός με τις σημερινές επιστήμες κάνει τη ζωή
μας πιο εύκολη, όμως κανένας δεν σκέφτηκε αν σε λίγο ο άνθρωπος έχει περισσότερο εμπιστοσύνη στα ψηφιακά μηχανήματα και όχι στον εαυτό του. Αν κάποιος πάει σε πολλούς γιατρούς για
την ίδια ασθένεια, θα του βγάλουν όλοι διαφορετικές διαγνώσεις. Αν όμως ρωτήσουν χίλιους υπολογιστές για κάτι συγκεκριμένο θα δώσουν όλοι την ίδια απάντηση. Και αναρωτιέμαι, πρέπει να
έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας ή στα μηχανήματα; Τώρα για τις υπόλοιπες επιστήμες, μπορούμε να πούμε πολλά. Το πιο επικίνδυνο και το πιο σοβαρό όμως είναι ότι όλα ξεκινούν εκ του
πονηρού, δηλαδή ποιος θα κοροϊδέψει ποιον με ελάχιστες εξαιρέσεις...Συνέχεια στο επόμενο

Έφυγε ο δημοσιογράφος
Γιώργος Μαργαρίτης
Ο Γιώργος Μαργαρίτης, αγωνίστηκε μαζί μας
από την ίδρυση του Φορέα μας με όλες του τις δυνάμεις προσφέροντας ανιδιοτελώς την αγάπη και
τις γνώσεις του, δημοσιογραφώντας στην ΦΩΝΗ
ΤΩΝ ΑΜΕΑ, προωθώντας το έργο μας σε παγκόσμιο επίπεδο. Αγαπούσε τόσο πολύ αυτό που
έκανε και παρά του ότι η υγεία του δεν του επέτρεπε τα τελευταία χρόνια να κάνει πολλά πράγματα, αυτός επιμένοντας προσπαθούσε να ξεγελάσει ακόμα και τον εαυτό του για να βοηθήσει τους άλλους.
Ήταν ένα σπάνιο είδος ανθρώπου που είχε σαν σκοπό να βοηθάει και να συμπαραστέκεται στους άλλους. Ο Γιώργος, έφυγε εντελώς ξαφνικά σε πολύ μικρή
ηλικία και άφησε πίσω του την σύζυγο, τον γιο του, τους συνεργάτες και τους φίλους που θα τον θυμούνται πάντα. Έχει αφήσει πίσω του μια μεγάλη, δημιουργική ιστορία που θα μας θυμίζει την ύπαρξή του. Φίλε Γιώργο καλό ταξίδι

ΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ «ΚΟΚΚΙΝΑ
ΔΑΝΕΙΑ» - ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑ ΤΟ «ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ»
των πραγματικών αναγκών
θα είναι οι βάσεις δεδομένων των πιστωτικών
ιδρυμάτων. Η Επιτροπή αυτή, η σύσταση της
οποίας είχε αποφασιστεί στη συνάντηση του
πρωθυπουργού με τις τράπεζες, αναμένεται να
συγκροτηθεί άμεσα, με δεδομένο πως οι θεσμοί
θα είναι στη χώρα μας στις 20 Ιανουαρίου. Άλλωστε, η δίμηνη παράταση του
νόμου Κατσέλη για τα φτωχά νοικοκυριά θέτει από μόνη της το χρονικό περιθώριο για τις αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν σε ό,τι αφορά την προστασία της
πρώτης κατοικίας και το νέο θεσμικό πλαίσιο. Σύμφωνα με την «Ναυτεμπορική»
οι αποφάσεις θα πρέπει να είναι έτοιμες αλλά και να έχουν περάσει από τη βάσανο των θεσμών ώστε το καινούργιο θεσμικό πλαίσιο να έχει πρόβλεψη τόσο
για το minimum της προστασίας όσο και για τις προϋποθέσεις των νοικοκυριών
που θα ενταχθούν στην προστασία αυτή. Σύμφωνα λοιπόν με το αποτέλεσμα
των εργασιών αυτών, θα αποφασιστούν οι παράμετροι και τα όρια προστασίας
της πρώτης κατοικίας των οφειλετών, αλλά και το πόσο θα είναι δυνατό οι τράπεζες να προχωρούν ακόμη και σε γενναίο κούρεμα των ιδιωτικών οφειλών σε
ειδικές περιπτώσεις. Σύμφωνα με τα όσα είχαν αποφασιστεί στη σύσκεψη με τον
πρωθυπουργό, σημειώνεται ότι θα δημιουργηθεί μία ηλεκτρονική πλατφόρμα
που θα χρησιμεύει στην επιλεξιμότητα οφειλετών οι οποίοι μπορούν και πρέπει
να ενταχθούν σε καθεστώς προστασίας και επομένως ευεργετικής ρύθμισης.
Συν. από σελ. 1...

ΣΕΛΙΔΑ 2

Αφιερωμένο Στους Καρκινοπαθείς: «Μην Καταπίνετε Αμάσητο Ότι
Σας Πουλάνε, Ο Καλύτερος Κριτής Είναι Το Ένστικτό Σας»!!!
Αφιερωμένο σε όλους εκείνους που παλεύουν με τον καρκίνο: Μην καταπίνετε αμάσητο ότι
σας πουλάνε, ο καλύτερος κριτής είναι το ένστικτό σας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας! Να
σας αγαπάτε ! Να δίνετε μέχρι εκεί που μπορείτε, να μην αισθάνεστε τύψεις όταν ξεμένετε
από ενέργεια και δεν μπορείτε να βοηθήσετε κάποιον άλλο. Η ενέργειά σας είναι πολύτιμη.
Να έχετε χρόνο για τον εαυτό σας, να μιλάτε μαζί του, να του ασκείτε κριτική, να τον χαϊδεύετε,
να τον μαλώνετε,να είστε πάντα σε επαφή με το είναι σας. Μη χαραμίζετε τη ζωή σας με ενοχές, κόμπλεξ και ανελέητα… ΑΝ… Μην υποτιμάτε τον εαυτό σας, μην επιτρέπετε σε ΚΑΝΕΝΑΝ
να σας υποτιμάει, λογοκρίνει, μειώνει. Μην έχετε στη ζωή σας ανθρώπους που σας βάζουν
σε διαδικασία να απολογηθείτε. Η ζωή σας είναι δικιά σας! ΟΧΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ! Να κάνετε ότι
γουστάρετε ! Να ζείτε όπως γουστάρετε ! Να μη σας στιγματίζει καμία ταμπέλα ! Να είστε
ΕΣΕΙΣ και να λέτε : “Χέστηκα σε ποιόν αρέσω, εγώ θα είμαι αυτός που θέλω!” Να διαφέρετε!
Μην ξοδεύετε δευτερόλεπτο με ανθρώπους που δεν σας εκτιμούν. Μην είστε ζητιάνοι αγάπης,
ζητιάνοι ενδιαφέροντος! Αν σας αγαπάει κάποιος θα είναι στη ζωή σας. Αν θέλει να σας δει,
θα σας δει ! Αν θέλει να σας βρει, θα σας βρει. Μην καταπίνετε αμάσητο ότι σας πουλάνε, ο καλύτερος κριτής είναι
το ένστικτό σας! Μη θεωρείτε λογικό, δεδομένο, αυτονόητο ότι πρέπει να αντέξετε μια ζωή που σας επέβαλαν άλλοι!
Να παλεύετε την αξιοπρέπειά σας, τα δικαιώματά σας για τη ζωή ΣΑΣ ! Μη φοβάστε τα συναισθήματά σας! Δεν είναι
κακό να φοβάσαι, να κλαις, να λυγίζεις. Αφού είσαι άνθρωπος, ΝΙΩΘΕΙΣ. Μη φοβάστε να ερωτευτείτε! Ο έρωτας είναι
πηγή ζωής! Μην παραμελείτε την υγεία σας! Ειδικά αν είστε γονείς είναι εγκληματικό αν το κάνετε. Προδίδουμε τα
παιδιά μας αν δεν προστατεύουμε την υγεία μας. Βγάλτε από τη ζωή σας τον εγωισμό. Είναι καταστροφικός! Τυφλώνει! Να αγαπάτε με όλη σας την ψυχή και να έχετε δίπλα σας ανθρώπους που σας αγαπάνε για αυτό που είστε!
Να αγαπάτε την ευάλωτη πλευρά σας ! Αν υπάρχουν στη ζωή σας άνθρωποι που δε δέχονται-αγαπάνε τη σκοτεινή
, ευάλωτη ,παιδική πλευρά σας, να τους πετάτε έξω από τη ζωή σας ! Να αγαπάτε τη ζωή για να σας αγαπάει και
αυτή !! Ορμήστε στη ζωή! Μην περιμένετε την ιδανική στιγμή! ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΔΑΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ! ΔΕ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ
ΠΟΤΕ! Όσο την περιμένεις έχεις χάσει τη μισή ζωή σου στο περίμενε. Μην έχετε δεδομένη τη ζωή σας, ούτε τους
ανθρώπους σας. Να λέτε ασταμάτητα σ’ αγαπάω, συγνώμη, ευχαριστώ. Μην κάνετε μακροπρόθεσμα σχέδια. Βάλτε
κοντινούς στόχους. Είναι ανόητο να σχεδιάζουμε τη ζωή μας. Χάνουμε το τώρα. Δε γράφουμε εμείς το σενάριο της
ζωής μας. Η ζωή θα μας δείξει τι ρόλο θα παίξουμε. Να είστε μαχητές! Να είστε ονειροπόλοι! Να είστε άτακτοι. Η
αταξία του μυαλού σας χτίζει την προσωπικότητά σας, τη μοναδικότητά σας! ΖΗΣΤΕ! ΤΩΡΑ! ΣΗΜΕΡΑ. για να
έχετε αύριο. Αφιερωμένο σε εκείνους που δίνουν μάχη με τον καρκίνο.
Της Χρύσας Κατσιτοπούλου

Με όλη μας την αγάπη θέλουμε να ευχηθούμε σε όλους τα
καλύτερα και να σας υπενθυμίσουμε ότι ο κόσμος έχει αγαθά,
χρειάζεται όμως γνώση, αν την καλλιεργήσουμε θα το ανταποδώσει..

Αφιερωμένο στους ψυχικά και
σωματικά αρρώστους, στον
συνάδελφο και φίλο Κώστα
Βαρσάμη, στου αγωνιστές
και στους κεκοιμημένους
Η Παναγιά μαζί μας
Μια Παναγία στρατηγός εσέ φυλάει που δεν πονάει

Ιωάννης Σ. Λαζάρου
Παναγία Στρατηγός

Είναι η αγάπη μέσα στον αιώνα η νηνεμία στης καρδιάς σου τον χειμώνα
Του ορφανού μητέρα που έχει λείψει και μια πυξίδα σ’ αυτούς που ψάχνουν λύση
Παρηγοριά σε ένα πένθος δίχως τέλος και γιατρικό σε ασθενικό κορμί με βέλος
Μεσίτρα σε ψυχές που έχουν λυγίσει και αναζητούν ένα Θεό κάποιοι σε κρίση
Μια Παναγία μοιάζει Ανάσα Φως Ελπίδα που ήρθε απαλά με προσευχή σε καταιγίδα
Και αν τη ζωή σου τη μικρή έχεις μαυρίσει αν είσαι εταίρα πειρατής με πάθη ζήσει
Εκείνη δίπλα στέκει με ένα χάδι σε κοινωνία που σε στέλνει σε ένα άδη
Κόντρα σε πειρασμούς δοκιμασίες και μια κίρκη Ανάχωμα ομοιάζει μα και κρύπτη
Που Αγκαλιάζει μια ψυχή κατατρεγμένη Από ένα κόσμο υποκριτή που σε αρρωσταίνει
Μάνα αδερφή χρόνια χαμένη Φίλοι πατέρας σε ζωή ερειπωμένη
Και δίνει απλά ότι ποθείς και σου στερήσαν
Ό νει ρα σ χέδι α κα ι όπλα σ ε μ ι α μ ά χη Π ο υ τ η ν κ ερδί ζει μ ε υπο μ ο νή κα ι α γά πη
μ ε μ ι α μ ετά νο ι α ει λ ι κ ρι ν ή κα ι α γ ώνα κα ι α ς ο μ ο ι ά ζει ς μ ε μ ι κρο ύλα α ν εμ ώνα

ΔΩΡΕΑΝ ΘΑ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ
Από σελ. 1... Νέο

διευρυμένο πλαίσιο για τη χορήγηση φαρμάκων σε καρκινοπαθείς
με μηδενική συμμετοχή διαμορφώνει το υπουργείο Υγείας, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή στο αμέσως επόμενο διάστημα μέσω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ. Η διεύρυνση αφορά τα φάρμακα που σχετίζονται με τις
επιπλοκές της ασθένειας ή με τις παρενέργειες της θεραπευτικής αγωγής (π.χ. φάρμακα υποστηρικτικά της χημειοθεραπείας ή ακτινοθεραπείας, αντιεμετικά, αντιθρομβωτικά, αναλγητικά, κορτιζονούχα σκευάσματα, αντιβιοτικά για λοιμώξεις που
συνδέονται με τη χημειοθεραπεία κτλ.), τα οποία θα χορηγούνται πλέον και αυτά με
μηδενική συμμετοχή, όπως δηλαδή χορηγούνται και τα αντικαρκινικά φάρμακα για τη
θεραπεία της κύριας νόσου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, με την αλλαγή αυτή προκύπτει μια σημαντική οικονομική ανακούφιση της ευαίσθητης και ιδιαίτερα ευάλωτης ομάδας των ασθενών με ογκολογικά προβλήματα, υλοποιώντας τη βασική πολιτική επιλογή της εγγυημένης
και ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών στα αναγκαία φάρμακα, με σταδιακή μείωση της συμμετοχής τους στο κόστος.

ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Συγκεκριμένα, από 0,125€ ανά λίτρο πετρελαίου θέρμανσης
που ήταν πέρυσι, το φετινό ποσό αυξάνεται στο 0,160 € ανά λίτρο πετρελαίου
θέρμανσης. Επιπλέον, τα περιουσιακά κριτήρια για τους δικαιούχους αυξάνονται από 100.000€ σε 130.000€ για τους άγαμους και από 200.000€ σε 250.000€
για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες. Τέλος, μετά τη μεταρρύθμιση του Κλεισθένη, νέοι Δήμοι χαρακτηρίστηκαν ως «ορεινοί», με αποτέλεσμα
να εντάσσονται στην αμέσως ανώτερη κλιματική ζώνη και να δικαιούνται περισσότερα λίτρα επιδότησης. Συγκεκριμένα, με βάση την υπουργική απόφαση:
1. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι τα φυσικά πρόσωπα που έχουν: Α) Ετήσιο
συνολικό οικογενειακό εισόδημα 12.000€ για άγαμο, 20.000€ για έγγαμο και 22.000€ για μονογονεϊκές οικογένειες, το
οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000€ για κάθε τέκνο. Β) Ακίνητη περιουσία, η αξία της οποίας δεν υπερβαίνει το ποσό των
130.000€ για τους άγαμους και το ποσό των 250.000€ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες.
Συν. από σελ. 1…

ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΛΑ ΣΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ – ΈΡΧΕΤΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΥ ΘΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ- ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Μία ειδική εφαρμογή έξυπνου συστήματος πάρκινγκ έρχεται στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και αναμένεται να λύσει τα χέρια των οδηγών. Ηδη ολοκληρώθηκε η διαβούλευση για το έργο του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής για την
ελεγχόμενη στάθμευσης στον ιστότοπο www.promitheus.gov.gr. Στόχος του
προγράμματος είναι η επίλυση της καθημερινής αναζήτησης θέσης στάθμευσης, η οποία αποτελεί έναν από τους βασικούς επιβαρυντικούς παράγοντες του
κυκλοφοριακού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η ειδική εφαρμογή αναμένεται να ενημερώνει τους οδηγούς σε πραγματικό χρόνο για τις κενές θέσεις
στάθμευσης και θα τους κατευθύνουν σε αυτές, ενώ θα «προστατεύει» τις θέσεις των ΑµεΑ από το παράνομο παρκάρισμα. Η ανίχνευση της κατάστασης
των θέσεων στάθμευσης θα πραγματοποιείται από εξειδικευμένους αισθητήρες
που θα τοποθετηθούν στο οδόστρωμα ή/και από οπτικούς αισθητήρες. Το σύστημα θα περιλαμβάνει ειδικές προδιαγραφές τόσο για τους µόνιµους κατοίκους όσο και για τους ευάλωτους χρήστες, όπως
είναι τα άτονα μειωμένης κινητικότητας. Ειδικά για τα άτομα µε Αναπηρία , το σύστημα θα φροντίζει για τη διασφάλιση της
διαθεσιμότητας των θέσεων στάθμευσης με ειδικούς αισθητήρες. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα δίνει τη δυνατότητα καταχώρισης και διαχείρισης των ειδικών ομάδων χρηστών (µόνιµοι κάτοικοι περιοχής, ΑµεΑ, δικαιούχοι ειδικών τιµολογίων κ.λπ.).

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΜΕΑ 2018
Παρατείνεται η ημερομηνία λήξης, όπως ορίζεται στην παρακάτω σχετική Διευκρινιστική Εγκύκλιο, για την ανανέωση και την χορήγηση νέων Δελτίων μετακίνησης στα άτομα με αναπηρία
έως την 28 Φεβρουαρίου 2019 από τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας (ΑΔΑ: Ω0ΛΑ465Θ1ΩΒΘΜ). 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), έως την 28 Φεβρουαρίου 2019 (παράταση). 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) Διεύθυνση κατοικίας και πρόσφατη φωτογραφία του δικαιούχου.
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Νέοι άνθρωποι μπαίνουν μπροστά στη Δυτική Αττική
Λιάκος Ευάγγελος: «Θέλουμε αξιοπρέπεια και ισότητα για όλους»
Το 2019 είναι μια νέα χρονιά στην οποία ελπίζουμε για αλλαγές προς το καλύτερο και πολιτικές
αλλαγές που θα γίνουν με εκλογές. Σε αυτή τη χρονιά, βλέπουμε νέους ανθρώπους της περιοχής
μας να ξεχωρίζουν και να μπαίνουν μπροστά στα δύσκολα, κοντά στους ανθρώπους που έχουν
ανάγκη, όπως ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες. Ένας νέος άνθρωπος
που ασχολείται με την κοινωνική και πολιτική δράση και αποδεικνύει με πράξεις ότι είναι κοντά μας
είναι ο Ευάγγελος Λιάκος. Ήταν υποψήφιος βουλευτής Περιφέρειας Αττικής το 2015 και με το «σπάσιμο» της εκλογικής περιφέρειας, με αυτόνομη εκλογική περιφέρεια την Δυτική Αττική, συνεχίζει να
ασχολείται ενεργά με τις ανάγκες της περιοχής μας. Μιλήσαμε με τον Ευάγγελο Λιάκο, είχαμε μια
εποικοδομητική κουβέντα για όσα μας απασχολούν. Ερώτηση: Ποια είναι η γνώμη σας για όσα
αντιμετωπίζουμε τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες στην περιοχή της Δυτικής Αττικής; Ευάγγελος
Λιάκος: Θα ξεκινήσω θετικά, με ευχές για την νέα χρονιά, με ελπίδα. Εύχομαι λοιπόν καλή χρονιά
σε εσάς και τους αναγνώστες σας, να γίνουν πραγματικότητα οι ευχές σας και οι ανάγκες σας, να
έχουμε όλοι μια πιο φωτεινή χρονιά. Δυστυχώς όμως, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, ερχόμαστε αντιμέτωποι με εικόνες ντροπής όσον
αφορά τα δικαιώματα των ΑμΕΑ στη Δυτική Αττική. Λείπουν τα βασικά, στερούνται τα αυτονόητα για την καθημερινή τους ζωή, η
πολιτεία τους αντιμετωπίζει ως πολίτες β’ κατηγορίας. Ερ.: Γιατί όμως πιστεύετε ότι υπάρχει αυτή η κατάσταση σήμερα; Ευάγγελος Λιάκος: Αναμφίβολα, σε μεγάλο βαθμό είναι θέμα γενικότερης νοοτροπίας της κοινωνίας μας. Όταν οι συμπολίτες μας δε
σέβονται τη διαφορετικότητα, τις διαφορετικές ανάγκες των ατόμων με ειδικές ανάγκες, όταν παρκάρουν κλείνοντας ράμπες για
ΑΜΕΑ, στα καθημερινά που βλέπουμε, τότε τι μπορούμε να πούμε… Όμως «το ψάρι
βρωμάει από το κεφάλι». Είναι και οι πολιτικές οι κεντρικές που μειώνουν τα ΑΜΕΑ
κάνοντας τα πάντα δύσκολα, μειώνοντας επιδόματα και δικαιώματα. Τα τελευταία
χρόνια ακόμα περισσότερο, χάνονται ζωτικής σημασίας δικαιώματα για τους ανθρώπους αυτούς, με ειδικές ανάγκες, χρόνιες παθήσεις, βλάβες ή εξασθενήσεις, ελέω
περικοπών και μνημονίου. Έχουν γίνει δραματικές περικοπές στα επιδόματα και τις
συντάξεις αναπηρίας όπως και στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, καθυστερήσεις
στην καταβολή των προνοιακών επιδομάτων, έχουν επιβληθεί αυστηρότεροι κανόνες
στον καθορισμό ποσοστών αναπηρίας. Η σημερινή κυβέρνηση της αλληλεγγύης και
του αριστερού ηθικού πλεονεκτήματος προέβη σε βάρβαρες πολιτικές απέναντι και
σε αυτούς τους ανθρώπους, με αποτέλεσμα να πληρώνουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι χρονίως πάσχοντες, οι οικογένειές τους, τα αναγκαία για την καθημερινή ζωή
τους φάρμακα, θεραπείες, εξετάσεις και τεχνικά βοηθήματα. Ερ.: Τι θα μπορούσε
λοιπόν να γίνει σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής για να αλλάξουν όλα αυτά;
Ευάγγελος Λιάκος: Για εμένα προσωπικά αλλά και για τον πολιτικό χώρο όπου
ανήκω, την Νέα Δημοκρατία, η υγεία είναι προϋπόθεση ευημερίας και αυτονόητο το
δικαίωμα στη ζωή με αξιοπρέπεια. Θέλουμε και επιδιώκουμε προσβάσιμη υγεία, με
ανθρώπινες συνθήκες για όλους, όχι πανάκριβες ιατρικές υπηρεσίες για αυτούς που
μπορούν να τις πληρώνουν και τριτοκοσμικές συνθήκες για τους οικονομικά αδύναμους. Χρειάζεται να γίνει αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες. Δηλαδή,
κατ’ οίκον διανομή φαρμάκων για συγκεκριμένες ομάδες ασθενών όπως και τα
Άτομα με Ειδικές Ανάγκες προκειμένου να σταματήσει η απαράδεκτη σημερινή ταλαιπωρία να περιμένουν 3 και 4 ώρες σε κάποια
εξειδικευμένα φαρμακεία του ΕΟΠΠΥ προκειμένου να πάρουν ειδικά φάρμακα. Επίσης, πρέπει να οριστεί να γίνονται ραντεβού
με γιατρούς του ΕΟΠΥΥ εντός 24 ωρών για ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού, πολίτες άνω των 65 ετών και τα Άτομα με Ειδικές
Ανάγκες. Τα ΑΜΕΑ αποκτούν απόλυτη προτεραιότητα στον προγραμματισμό των ραντεβού με γιατρούς του ΕΟΠΠΥ μέσω της
υιοθέτησης του βρετανικού συστήματος που προτείνει το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, σύμφωνα με το οποίο ένα ποσοστό
των ημερήσιων ραντεβού κάθε γιατρού αφορά αυτές τις ομάδες πληθυσμού. Το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε κοντά τους με ουσιαστικές και αποτελεσματικές πολιτικές. Να συμπαραστεκόμαστε ειλικρινά και στην πράξη όχι μονο στα
ΑμεΑ αλλά και στις οικογένειές τους, στους αφανείς ήρωες που στηρίζουν τα ΑμεΑ, ειδικά τα παιδιά με αναπηρία, και κάνουν
απίστευτες υπερβάσεις προκειμένου να εξασφαλίσουν στα άτομα αυτά, στα παιδιά αυτά, τη δυνατότητα να ζήσουν μια όσο το
δυνατόν πιο φυσιολογική ζωή. Να δώσουμε τη δυνατότητα στα ΑμεΑ για πραγματική ένταξη στην κοινωνική και την επαγγελματική
ζωή. Ως άνθρωποι, οφείλουμε κάθε μέρα να σεβόμαστε όλους τους συνανθρώπους μας, να αναγνωρίζουμε τις
ανάγκες τους, να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα τους. Νιώθουμε την ανάγκη κινητοποίησης υπέρ των δικαιωμάτων αξιοπρέπειας και ευημερίας των ατόμων με αναπηρία. Πρέπει να πολεμήσουμε στη ρίζα οποιαδήποτε διάκριση, οποιοδήποτε στερεότυπο μπορεί να υπάρχει ακόμη σήμερα απέναντι στα ΑμεΑ. Γιατί εκτός από ίσες
ευκαιρίες, τα άτομα με ειδικές ανάγκες αξίζουν κάτι το οποίο δεν κοστίζει τίποτα, και αυτό είναι η αξιοπρέπεια.
Λίγα λόγια για τον Ευάγγελο Λιάκο - O Λιάκος Ευάγγελος γεννήθηκε το 1989 και μεγάλωσε στον Ασπρόπυργο. Φοίτησε στα
σχολεία της πόλης του, σε ένα οικογενειακό περιβάλλον με έντονα τα στοιχεία της κοινωνικής ευαισθησίας. Με παππού δάσκαλο
και πατέρα, τον Δήμαρχο Ασπροπύργου Γεώργιο Λιάκο, ασχολήθηκε από μικρή ηλικία με κοινωνικά ζητήματα. Το 2006 εισήχθη
στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.). Το 2012 συνέχισε τις σπουδές του με
στροφή στα οικονομικά, στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που ολοκλήρωσε το 2014 και
σήμερα συνεχίζει τις σπουδές του στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. Τεχνοοικονομικά Συστήματα. Το 2012 εκπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις στην Πολεμική Αεροπορία. Εργάζεται από το 2012
ως σήμερα ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων, σε ειδικά χρηματοοικονομικά θέματα. Αρχικά στην πολυεθνική εταιρεία PWCκαι από
το 2016 ως ελεύθερος επαγγελματίας. Από το 2016 είναι Διευθυντής της Πολιτικής Ακαδημίας της ΟΝΝΕΔ, σκοπός της οποίας
είναι να παρέχει επιμόρφωση και εξειδίκευση σε νέους σε ζητήματα πολιτικής, εκφράζοντας μια παραγωγική γενιά Ελλήνων. Το
Σεπτέμβριο του 2015, σε μια κρίσιμη χρονιά για την πατρίδα μας, μετά από πρόταση του Ευάγγελου Μεϊμαράκη και της ΟΝΝΕΔ,
αποφάσισε να συμμετέχει στις εθνικές εκλογές, ως υποψήφιος βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στην Περιφέρεια Αττικής. Γ.Ρ.
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Δίκτυο ΑμΕΑ για τη Μεσαιωνική Πόλη Από τη Διεύθυνση Μεσαιωνικής του δήμου Ρόδου: Διαγωνισμός για το
έργο «Δημιουργία δικτύου ΑμΕΑ στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου» προϋπολογισμού 650.000 ευρώ θα πραγματοποιηθεί από το δήμο. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν προσφορές ηλεκτρονικά μέχρι και τις 15
Ιανουαρίου 2019. Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν στις 20 του ίδιου μήνα. Το έργο χρηματοδοτείται από το αναπτυξιακό πρόγραμμα ειδικού σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020 και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 14 μήνες.
Από τα ΚΕΠ τα κουπόνια απεριόριστων διαδρομών για τα ΑΜΕΑ - Από τον ΟΑΣΘ ανακοινώνεται
ότι τα άτομα με αναπηρία, που δικαιούνται κουπόνι απεριόριστων διαδρομών, μπορούν να προμηθεύονται τις κάρτες τους από τα ΚΕΠ. Η διάθεση των καρτών θα ολοκληρωθεί στις 28 Φεβρουαρίου.
Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας: Νέες θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ, προβλέπονται στο
σχέδιο που συμφωνήθηκε σε συνάντηση ανάμεσα στον αρμόδιο για την Δημοτική Αστυνομία εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο κ. Κώστα Χατζηγεωργίου και εκπροσώπους Δομών ΑΜΕΑ. Πρόκειται
για θέσεις στάθμευσης μπροστά από δημόσια κτίρια, υπηρεσίες, τράπεζες, στο Άλσος, στο Κοιμητήριο
κλπ. Ο ακριβής αριθμός και η χωροθέτηση των θέσεων θα ανακοινωθούν μετά την έγκριση τους από τα
αρμόδια όργανα και η όλη διαδικασία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός του επόμενου μήνα. Εφόσον
χωροθετηθούν οι συγκεκριμένες θέσεις στάθμευσης θα προορίζονται αυστηρά και μόνο για ΑΜΕΑ.
Διευκρινίσεις για την καταβολή των προνοιακών παροχών σε άτομα με αναπηρία, του επιδόματος στεγαστικής και του επιδόματος ομογενών, που από 1/1/2019 είναι αρμοδιότητα του Οργανισμού, αλλά και
του επιδόματος παιδιού οι αιτήσεις για το οποίο πήραν παράταση μέχρι τις 15 Ιανουαρίου, δίνει ο διοικητής
του ΟΠΕΚΑ Στέλιος Πλιάκης μιλώντας στην ΕΡΤ και στην εκπομπή «Μαζί το Σαββατοκύριακο». Όπως είπε η
προθεσμία για την υποβολή νέων αιτήσεων, καθώς και για τροποποιήσεις αιτήσεων που έχουν ήδη υποβληθεί,
αναφορικά με το Επίδομα Παιδιού 2018, παρατείνεται έως και τις 15 Ιανουαρίου 2019, για τεχνικούς λόγους.
Ο Παναθηναίκός ΑΜΕΑ είναι αποφασισμένος να κάνει άνοιγμα σε όλο και περισσότερα αθλήματα, ένα εκ
των οποίων είναι και το μπάσκετ με αμαξίδιο, τμήμα το οποίο θέλει να ενισχύσει. Ο Παναθηναϊκός ΑΜΕΑ στελεχώνει το τμήμα μπάσκετ με αμαξίδιο και στην προσπάθεια του αυτή καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους παίκτες αλλά και εθελοντές που θέλουν να σταθούν δίπλα σε αυτό το εγχείρημα. Όσοι αθλητές ή εθελοντές επιθυμούν
να λάβουν μέρος μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλ. 2107712400 ή στο mail info@panathinaikosamea.gr.
Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ εγκρίθηκε ποσό, ύψους 150 εκατ. ευρώ, για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης
σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την επιχορήγηση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), προκειμένου καλυφθούν δαπάνες χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με
αναπηρία. Αυτό ορίζει απόφαση της υπουργού Εργασίας, Έφης Αχτσιόγλου, η οποία αναρτήθηκε στη «Διαύγεια».
Άνοιξε η ηλεκτρονική εφαρμογή στο ΤΑΧΙS για την υποβολή των αιτήσεων καταβολής του επιδόματος για το πετρέλαιο θέρμανσης στους δικαιούχους για τη χειμερινή περίοδο 2018-2019. Οι δικαιούχοι μπαίνοντας στην ειδική εφαρμογή μέσω της ιστοσελίδας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων «www.aade.gr» με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών στο TAXIS, μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, αφού συμπληρώσουν τα στοιχεία που τους ζητούνται. Υπενθυμίζεται ότι για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν έως 15.01.2019, η πληρωμή θα γίνει έως 15.02.2019. Για τις αιτήσεις που θα
υποβληθούν από 16.1.2019 έως 31.5.2019, η πληρωμή θα γίνει έως 28.6.2019. Σε περίπτωση απόρριψης
της αίτησης, παρέχεται το δικαίωμα στον αιτούντα να υποβάλει αίτηση επανεξέτασης μέχρι 15.7.2019 και,
σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο αιτών είναι δικαιούχος, τότε το επίδομα καταβληθεί έως 11.10.2019.
Το ηλεκτρονικό εμπόριο αναμένεται να ξεπεράσει το όριο των 5 δισ. ευρώ, με αναπτυξιακή προοπτική και τα επόμενα χρόνια. Μόνο το 40% του πληθυσμού πραγματοποιεί ηλεκτρονικές αγορές,
όταν τα αντίστοιχα ποσοστά σε ώριμες online ευρωπαϊκές αγορές ξεπερνούν το 70-75%. Το 2019
περίπου 4 εκατομμύρια Έλληνες αναμένεται να αγοράσουν online προϊόντα/υπηρεσίες αξίας πάνω από
5 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την ετήσια μελέτη "προοπτικών ηλεκτρονικού εμπορίου" που διεξάγει κάθε
χρόνο το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΟΠΑ.
Toν δρόμο για το Ελεγκτικό Συνέδριο αναμένεται να πάρει μέχρι το τέλος Ιανουαρίου η σύμβαση
για τις πρόδρομες εργασίες της Νέας Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας. Τα έργα κόστους 48εκατ.ευρώ
(ποσό με ΦΠΑ), αλλά με την έκπτωση περίπου 21 εκατ. ευρώ εκτιμάται από την Αττικό Μετρό ότι θα
ξεκινήσουν μέχρι το τέλος Μαρτίου (ίσως και μέχρι το Πάσχα) και σύμφωνα με την προκήρυξη αναμένεται
να διαρκέσουν περίπου 30 μήνες, δηλαδή χοντρικά μέχρι το τέλος του 2021. Ο κύριος όγκος εργασιών
είναι η μετατόπιση δικτύων οργανισμών κοινής ωφέλειας, τυχόν αρχαιολογικές εργασίες (θεωρούνται δεδομένες ειδικά στην περιοχή του κέντρου) και προετοιμασία των εργοταξίων της κύριας εργολαβίας.
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ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Οι χώροι στάθμευσης για τα οχήματα ατόμων με αναπηρία είναι ένα σημαντικό στοιχείο στην
αλυσίδα πρόσβασης γιατί παρέχει στους δικαιούχους την διευκόλυνση της άνετης στάθμευσης.
Η στάθμευση από μη δικαιούχους είναι παράνομη και στερεί το δικαίωμα της ισότιμης συμμετοχής των ΑμεΑ στη ζωή. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 61. Η του Περί Οδών και Οικοδομών Νόμου,
για χώρους στάθμευσης με χωρητικότητα μέχρι 100 οχήματα απαιτείται ποσοστό 10% επί του
συνολικού αριθμού, να είναι κατάλλημα διαμορφωμένο για οχήματα αναπήρων. Όταν ο συνολοικός αριθμός υπερβαινει τα 100 τότε το ποσοστό γίνεται 5%. Δηλαδή π.χ. για χώρο στάθμευσης 150 οχημάτων, τότε έχουμε 10+5=15 οχήματα. Οι χώροι στάθμευσης για τα Άτομα με
Αναπηρία (ΑμεΑ) έχουν διαστάσεις 5μ x 3,30μ. Δηλαδή ο χώρος στάθμευσης για οχήματα αναπήρων είναι κατά 1 μέτρο πλατύτερος για να επιτρέπει στον χρήστη τροχοκαθίσματος να συναρμολογεί το τροχοκάθισμά του και να μεταφέρεται σε αυτό. Γι αυτό, αν άλλο αυτοκίνητο
σταθμεύσει σε μέρος του χώρου αυτού, ουσιαστικά ακυρώνει τον χώρο στάθμευσης αναπήρων.

11% ΤΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ
Συν. από σελ. 1…Συγκεκριμένα,

από τα 24.000 πεζοδρόμια,
μόνο τα 8.000 έχουν υποτυπώδεις ράμπες, πολλές από τις
οποίες βρίσκονται σε κακή κατάσταση. Την ίδια στιγμή, από
τις κλήσεις που κατέγραψε η Δημοτική Αστυνομία το 2017,
περίπου το 11%, αφορούσε παράνομη στάθμευση σε ράμπες για άτομα με κινητικά προβλήματα.Τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τους τα Άτομα με Αναπηρία συζήτησε ο υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων Κώστας
Μπακογιάννης κατά την επίσκεψή του σήμερα στα γραφεία
του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών. Αναφερόμενος στα προβλήματα που δημιουργούνται κυρίως με τις ράμπες των
πεζοδρομίων, ο κ. Μπακογιάννης ανέφερε ότι στόχος είναι να αυξηθεί ο αριθμός των πεζοδρομίων που διαθέτουν ράμπες
και αυτές να είναι απολύτως λειτουργικές και χωρίς εμπόδια από τραπεζοκαθίσματα ή άλλες παρεμβάσεις οι οποίες δυσκολεύουν την διέλευση ή την καθιστούν αδύνατη. Εκτός από τις διαπλατύνσεις, στο σχεδιασμό του συνδυασμού «Αθήνα Ψηλά»
είναι και η χάραξη ολοκληρωμένων διαδρομών για πρόσβαση στην πόλη των Ατόμων με Αναπηρίες. Ιδιαίτερη έμφαση θα
δοθεί σε σημεία άμεσου ενδιαφέροντος, όπως είναι τα νοσοκομεία και άλλες δομές που θεωρούνται βασικής προτεραιότητας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της παράταξης, στόχος είναι ακόμη η αξιοποίηση της τεχνολογίας προς όφελος των ανθρώπων με
κινητικά προβλήματα. Δηλαδή η ψηφιακή αποτύπωση των διαδρομών με χάρτες και χρονομέτρηση αποστάσεων. Παράλληλα,
με μηχανισμούς ειδοποίησης στα σημεία όπου εμποδίζεται η μετακίνηση και η πρόσβαση, θα μπορεί να υπάρχει άμεση παρέμβαση της Δημοτικής Αστυνομίας και της Τροχαίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις κλήσεις που κατέγραψε η Δημοτική
Αστυνομία το 2017, το 11% περίπου, αφορούσε παράνομη στάθμευση σε ράμπες για άτομα με κινητικά προβλήματα.

ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Αυξημένες υποχρεώσεις, σε σχέση με τους ιδιωτικούς σταθμούς, προβλέπονται για την ΕΡΤ, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση. Υπουργική Απόφαση προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί
ελεύθερης λήψης θα πρέπει, μεταξύ των ωρών 17.00 έως 23.00: • Να μεταδίδουν δελτία Ειδήσεων στην ελληνική νοηματική γλώσσα με ταυτόχρονη
αναγραφή υποτίτλων, διάρκειας τουλάχιστον επτά λεπτών ημερησίως. Επίσης, στα κεντρικά δελτία Ειδήσεων θα πρέπει να διασφαλίζεται η ροή όλων
των εθνικών και διεθνών ειδήσεων με τη μορφή κυλιόμενων τίτλων με χαμηλή ταχύτητα. • Να μεταδίδουν ενημερωτικές και ψυχαγωγικές εκπομπές, ελληνικές σειρές, ντοκιμαντέρ κ.ά., με
αναγραφή υποτίτλων, για τουλάχιστον τέσσερις ώρες την εβδομάδα. • Να μεταδίδουν στην ελληνική νοηματική
γλώσσα με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων τις δημόσιες ανακοινώσεις εξαιρετικής πολιτικής σημασίας (π.χ. διαγγέλματα του Προέδρου της Δημοκρατίας). • Να μεταδίδουν ανακοινώσεις για έκτακτα γεγονότα, όπως φυσικές καταστροφές, στην ελληνική νοηματική γλώσσα με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων. Στην περίπτωση της ΕΡΤ, λόγω
και της αποστολής της, προβλέπονται αυξημένες υποχρεώσεις μετάδοσης προγράμματος προσβάσιμου στα ΑμεΑ,
όπως ημερήσιο 14λεπτο δελτίο Ειδήσεων στην ελληνική νοηματική γλώσσα με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων.
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ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΑ
ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΕ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Δήλωση της επιτρόπου κ. Τίσεν μετά την προσωρινή συμφωνία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν
σε προσωρινή συμφωνία επί της πρότασης της Επιτροπής για μια ευρωπαϊκή
πράξη για την προσβασιμότητα, η οποία θα καταστήσει πολλά προϊόντα και υπηρεσίες καθημερινής χρήσης προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρία. Η επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας του Εργατικού
Δυναμικού, κ. Μαριάν Τίσεν, επικρότησε τη συμφωνία με την ακόλουθη δήλωση:
«Σήμερα κάναμε ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση μιας δικαιότερης
και πιο κοινωνικής Ευρώπης. Μετά τη σημερινή προσωρινή συμφωνία η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να καταστεί πιο προσβάσιμος χώρος διαμονής και εργασίας για τα άτομα με αναπηρία. Συγκεκριμένα,
συμφωνήσαμε σχετικά με τη θέσπιση κοινών απαιτήσεων προσβασιμότητας για βασικά προϊόντα και υπηρεσίες, όπως τηλέφωνα, υπολογιστές, τερματικά πληρωμής ή τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, τραπεζικές υπηρεσίες, ηλεκτρονικές επικοινωνίες,
συμπεριλαμβανομένου του αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης 112, πρόσβαση σε υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, ηλεκτρονικά βιβλία, ηλεκτρονικό εμπόριο και ορισμένα στοιχεία των υπηρεσιών μεταφορών. Η ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα θεσπίζει τη μεγαλύτερη αγορά του κόσμου για προσβάσιμα προϊόντα και υπηρεσίες. Αυτό θα έχει θετικό
αντίκτυπο στις ζωές περισσότερων από 80 εκατομμύρια Ευρωπαίων με αναπηρία. Επίσης, θα καταστεί πιο εύκολο και πιο
ελκυστικό για τις επιχειρήσεις να πωλούν προσβάσιμα προϊόντα και υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το εξωτερικό.
Με τη συμφωνία της σχετικά με την ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδεικνύει τη σταθερή
δέσμευσή της για την εφαρμογή της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΕ
ΠΑΡΑΛΥΣΗ Η ΣΟΒΑΡΑ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Γιατί να ψάχνεις που -στο καλό- έχεις βάλεις το τηλεκοντρόλ, αν μπορείς να
αλλάξεις κανάλι στην τηλεόραση απλώς «πατώντας» το με το μυαλό σου;
Αυτός είναι ο απώτερος στόχος της Samsung, που αναπτύσσει ένα σύστημα,
το οποίο θα επιτρέπει στους θεατές να χειρίζονται την «έξυπνη» τηλεόραση με
τον εγκέφαλό τους, αλλάζοντας κανάλια ή την ένταση του ήχου. Κατ’ αρχήν, το
«εγκεφαλικό τηλεκοντρόλ» προορίζεται για ανθρώπους με σοβαρές κινητικές
δυσκολίες, όπως οι τετραπληγικοί, οι οποίοι θα πρέπει να φορούν στο κεφάλι
τους μια νευροπροσθετική «κάσκα» με 64 ηλεκτρονικούς αισθητήρες και μια
συσκευή καταγραφής της κίνησης των ματιών τους. Η κάσκα συνδέεται με έναν
υπολογιστή και αυτός με την τηλεόραση. Το σύστημα, που χρησιμοποιεί μια διεπαφή εγκεφάλου-υπολογιστή, προκειμένου
να μετατρέψει -με τη βοήθεια λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης- τις σκέψεις του χρήστη σε ηλεκτρονικές εντολές προς την
τηλεόραση, αναπτύσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Pontis, σε συνεργασία με το Κέντρο Νευροπροσθετικής της Ελβετικής Ομοσπονδιακής Πολυτεχνικής Σχολής της Λωζάνης (EPFL). Διάφορες ερευνητικές ομάδες ανά τον κόσμο εργάζονται ήδη πάνω σε ακόμη πιο εξελιγμένες διεπαφές εγκεφάλου-μηχανής, που θα καθιστούν περιττές τις συσκευές τύπου
κράνους. Μία τέτοια πρωτοβουλία αναπτύσσει η εταιρεία Neuralink του Ίλον Μασκ της Tesla και της Space X. Η τεχνολογία
αυτή βρίσκεται ακόμη στα πρώτα βήματά της, αλλά μπορεί μια μέρα να αντικαταστήσει τα πληκτρολόγια, τις οθόνες αφής
και τους φωνητικούς ψηφιακούς βοηθούς, αφού δεν αποκλείεται όλες οι συσκευές να ελέγχονται πια με τη σκέψη.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΝΑ
ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΤΟ 2019
Το Ε.Α.Κ (EDF) ξεκίνησε συλλογή υπογραφών στο διαδίκτυο
ζητώντας μέτρα από όλα τα κράτη της ΕΕ. Σκάλες στα εκλογικά
κέντρα. Πολλές, πολύπλοκες οδηγίες. Δυσανάγνωστα ψηφοδέλτια. Οι υποψήφιοι που ψηφίζουν εκ μέρους τυφλών. Στέρηση
του νομικού δικαιώματος της ψήφου στα άτομα με νοητική αναπηρία. Αυτά τα συνηθισμένα ζητήματα θα εξακολουθούν να εμποδίζουν τα άτομα με αναπηρία να ψηφίζουν το 2019.
Πάνω από 80 εκατομμύρια άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν συνήθως προβλήματα που λύνονται εύκολα στις εκλογές.
Σε μια εποχή όπου η αποχή, ο σκεπτικισμός και η πολιτική απάθεια είναι υψηλότερες από ποτέ, είναι απαραίτητη η
παροχή προσβάσιμων εκλογών. Θα δείξει ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εξακολουθούν να ενδιαφέρονται για τους πολίτες τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, ξεκίνησε συλλογή υπογραφών για τις «Ευρωεκλογές για όλους». Λέμε στους ηγέτες ότι θέλουμε μια Ευρώπη ίσων. Λέμε στους ηγέτες ότι πρέπει
να κάνουν την Ευρώπη πιο δημοκρατική. Λέμε στους ηγέτες ότι 80 εκατομμύρια ευρωπαϊκές φωνές είναι σημαντικές.
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ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Από σελ. 1… Περισσότεροι από έναν στους
10 Έλληνες αντιμετωπίζει κάποια σοβαρή
μορφή αναπηρίας, ενώ ένας στους τέσσερις
συμπολίτες μας υποφέρει από πρόβλημα
υγείας που του προκαλεί τουλάχιστον μέτριο
περιορισμό στις δραστηριότητές του. Σε
πρώτο άκουσμα τα ποσοστά αυτά μπορεί να
φαντάζουν υπερβολικά υψηλά αν αναλογιστεί κάποιος τον προσωπικό του οικογενειακό και φιλικό περίγυρο. Οι αριθμοί, όμως,
όπως στις περισσότερες περιπτώσεις
έχουν διαφορετική άποψη. Η έλλειψη υποδομών προσβασιμότητας για ΑμεΑ και η έλλειψη σεβασμού αναφορικά με τις ανάγκες
τους στη χώρα μας, καθώς και ο κοινωνικός και επαγγελματικός αποκλεισμός από
τον οποίον υποφέρουν, εγκλωβίζει τους
συνανθρώπους μας με αναπηρίες στο σπίτι
καθιστώντας τους «αόρατους» πρωτίστως για τους ίδιους τους τούς εαυτούς, ό,τι
και αν αυτό σημαίνει. Οι αριθμοί αποκαλύπτουν το τεράστιο χάσμα στα επίπεδα
απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία σε σύγκριση με τα άτομα χωρίς αναπηρία
στη χώρα μας, αλλά και τον μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας που αντιμετωπίζουν.
Επιπλέον 8,5 στους 10 ανθρώπους με αναπηρίες αναφέρουν ότι στην εργασία
τους δεν τους έχουν παρασχεθεί οι αναγκαίες προσαρμογές. ΠΗΓΗ: ΕΘΝΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
Ο πρώτος υπαίθριος χώρος ψυχαγωγίας και παιχνιδιού για
Άτομα με Αναπηρίες, εγκαινιάστηκε στην Αγία Σκέπη Παλαιού
Φαλήρου. Τα παιδιά με αναπηρίες μπορούν επιτέλους να παίξουν σε έναν ειδικά διαμορφωμένο γι’ αυτούς χώρο, αλλά και να
αθληθούν παρέα με τους συνοδούς τους στο γήπεδο μπάσκετ,
το ποδηλατοδρόμιο και το γήπεδο μπότσε –του επίσημου αγωνίσματος των Special Olympics Στα εγκαίνια ο δήμαρχος Παλαιού
Φαλήρου Διονύσης Χατζηδάκης παρέδωσε τον 14.800 τ.μ. χώρο
στα πιο special παιδιά. Το έργο υλοποιήθηκε με πόρους του
δήμου Παλαιού Φαλήρου και το συνολικό του κόστος ανέρχεται
στα 23.500 ευρώ. Ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, ο πρόεδρος
των Special Olympics Hellas, πολλοί δήμαρχοι Αττικής και η περιφερειάρχης Ρένα Δούρου βρίσκονταν εκεί για να κόψουν την
κορδέλα και δουν την παιδική χαρά να γεμίζει για πρώτη φορά!

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΗΣ ΜΗΛΟΥ: ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΑ
ΜΕΛΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ
Με τη δύναμη ενός συμβόλου που φιλοξενείται στο Λούβρο, το εμβληματικό μουσείο της Γαλλίας, η μη κυβερνητική οργάνωση Handicap International «χάρισε» χέρια
στην ακρωτηριασμένη Αφροδίτη της Μήλου για να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τα ΑμεΑ. Η ΜΚΟ Handicap International εξόπλισε στο Παρίσι αρκετά αγάλματα της
γαλλικής πρωτεύουσας με προσθετικά μέλη 3D εκτύπωσης για να «προσελκύσει την προσοχή και να ευαισθητοποιήσει το μεγάλο κοινό» για τους περίπου 100
εκατομμύρια συνανθρώπους μας που χρειάζονται ορθοπεδικές συσκευές και προϊόντα σε όλο τον κόσμο. Η διεθνής μη κυβερνητική οργάνωση εξόπλισε μέσα σε σταθμό
του παρισινού μετρό αυτή η αναπαραγωγή του αγάλματος που εκτίθεται στο μουσείο του Λούβρου. Και αναμένεται να συνεχίσει την «παρέμβασή» της σε άλλα έργα
που βρίσκονται στα πάρκα της πρωτεύουσας.
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Κ ΡΗ ΤΗ : Μ ΙΑ Σ Η Μ Α Ν ΤΙΚ Η ΔΟΜΗ Γ ΙΑ Π Α ΙΔΙΑ Μ Ε Α Ν Α Π Η ΡΙΑ
Υπεγράφη στον Δήμο Ιεράπετρας μεταξύ του Δημάρχου, κ. Θεοδοσίου Καλαντζάκη και του αναδόχου εργολάβου, παρουσία του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Μάνου Λουτσέτη και του ειδικού συνεργάτη του Δημάρχου, κ. Κων/νου
Περβολαράκη, η σύμβαση υλοποίησης για το έργο «Νέο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ)». Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 798.635,92€ και αφορά στην ανέγερση νέου κτιρίου για
την μετεγκατάσταση του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία
Ιεράπετρας (Κ.Δ.Α.Π-Μ.Ε.Α Ιεράπετρας). Το έργο έχει βραβευτεί από το Best City
Awards 2017 στην κατηγορία κτίρια, αειφόρος αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, και στοχεύει να αποτελέσει πρότυπο δομής στήριξης παιδιών και ατόμων με αναπηρία.

ΖΑΚΥΝΘΟΣ: ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΑΠΗΡΙΑ
Σε απολογιστική συνέντευξη τύπου προχώρησε ο Φιλόξενος Αθλητικός
Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία στην αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε. Ζακύνθου και αναφέρθηκε τόσο για τις επιτυχίες των αθλητών του σε στίβο,
κολύμβηση και άλλα αθλήματα όσο και για τα μεγάλα προβλήματα που
αντιμετωπίζει λόγω των ελλείψεων στις υποδομές. Ο προπονητής του τμήματος στίβου για τον Φιλόξενο κ. Βασίλης Καλύβας, αναφέρθηκε στο τεράστιο θέμα των υποδομών που αντιμετωπίζουν οι αθλητές του. «Οι
προπονήσεις των Ατόμων με Αναπηρία εμπεριέχουν ούτως ή άλλως μια
δυσκολία από το ζήτημα που αντιμετωπίζει ο κάθε αθλητής. Το θέμα είναι οι αγωνιστικοί χώροι και οι περιβάλλοντες χώροι
κατά πόσο έχουν τις συνθήκες να φιλοξενήσουν άτομα με αναπηρία. Στη Ζάκυνθο έχουμε αυτό το πρόβλημα γενικότερα και
ειδικά στους αγωνιστικούς χώρους και στο γήπεδο του στίβου που μας απασχολεί, παρά το γεγονός ότι έχει ετοιμαστεί και
χρησιμοποιείται ο τάπητας του ταρτάν και έχουμε ένα ικανοποιητικό επίπεδο προπονήσεων, σε αντίθεση με τα προηγούμενα
χρόνια που έτρεχαν οι αθλητές σε χώμα. Παρόλα αυτά ο αγωνιστικός χώρος δεν είναι προσβάσιμος. Μόνο και μόνο ότι η
κεντρική είσοδος αποτελείται από μια μεγάλη σκάλα στερεί από πολλούς ανθρώπους την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν
τον αγωνιστικό χώρο. Από εκεί και πέρα χρειάζεται υποδομή. Ακόμα και το πάρκινγκ είναι επικίνδυνο σε πολλές περιπτώσεις.
Χρειάζεται σχεδιασμός και καλύτερες υποδομές και περιμένουμε να γίνουν σε συνέχεια της βελτίωσης του αγωνιστικού χώρου».

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και
ΤΑ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης Ευγενία Φωτονιάτα, υπέγραψε την ένταξη
της Πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για πρόσβαση ΑμεΑ σε παραλίες του
Δήμου Αλεξανδρούπολης» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης
της επιχειρηματικότητας» του Ε.Π. Η πράξη συνίσταται στην δημιουργία των κατάλληλων
ελαφρών, μη μόνιμων, υποδομών για την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ και άλλων κατηγοριών ατόμων με κινητικά προβλήματα στον ευρύτερο χώρο τεσσάρων παραλιών κολύμβησης του
Δήμου Αλεξανδρούπολης όσο και στο χώρο κολύμβησης Πρόκειται για παραλίες με ελεύθερη πρόσβαση σε όλους τους πολίτες και συγκεκριμένα σε Δελφίνι, Καλαμάκι, Αγία Παρασκευή, Κυανή Ακτή. Η συνολική δημόσια δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 236.441,20 ευρώ.

ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΓΡΙΑΣ ΒΟΛΟΥ
Το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγριά Βόλου
(ΚΦΑΑΒ) λειτουργεί από τον Μάρτιο του 2008, υπό την εποπτεία του
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στις εγκαταστάσεις της πρώην Παιδόπολης, στην Αγριά Βόλου. Η δυναμικότητα της δομής ανέρχεται στα
30 άτομα. Το Κέντρο χρηματοδοτείται στην παρούσα φάση από το
Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης,
μέσω του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Από την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου έως σήμερα έχουν φιλοξενηθεί περισσότεροι
από 1400 ασυνόδευτοι ανήλικοι, ηλικίας 12 - 18 ετών, κυρίως από τη
Συρία, την Παλαιστίνη, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν, καθώς και από
αφρικανικές χώρες. Πρωταρχικός σκοπός της δομής είναι η εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης των φιλοξενούμενων ασυνόδευτων ανηλίκων (στέγαση, ολοήμερη σίτιση, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, πρόσβαση σε υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, νομική συνδρομή για την έκδοση
νομιμοποιητικών εγγράφων, εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, εγγραφή στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα κ.α.), με απώτερο στόχο να παρασχεθούν στους ανηλίκους όλα τα απαραίτητα εφόδια για την ομαλή ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία.
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ΟΙ ΠΑΤΡΙΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΟΥ ΦΤΙΑΧΝΟΥΝ ΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΑΓΟΡΩΝ
ΠΟΥ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Ένα αυτόματο καρότσι αγορών που θα βοηθά άτομα με κινητικά προβλήματα
να κάνουν τις αγορές τους απροβλημάτιστα αναπτύσσει η ομάδα TOBEA (γνωστή
από την εγκατάσταση των seatrack στις παραλίες) και η Εργαστηρίου Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εφαρμογών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
των ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Το καροτσάκι θα κλειδώνει με ασφάλεια στο αναπηρικό
όχημα και θα διαθέτει τάμπλετ όπου μπορούν να σημειώνονται οι αγορές, θα οδηγεί στον κατάλληλο διάδρομο του σούπερ μάρκετ όπου βρίσκονται τα επιθυμητά
προϊόντα, αλλά ακόμη και βραχίονα πρόσβασης σε όσα από αυτά βρίσκονται στα
ψηλότερα ράφια, την δυνατότητα διαβάσματος των barcode και της αυτόματης
κοστολόγησης του ποσού που πρέπει να πληρώσει ο χρήστης στο ταμείο. Το καρότσι EQUAL (=ίσος), εκτιμάται ότι θα είναι
διαθέσιμο σε περίπου 3 χρόνια και θα επιτρέπει σε άτομα με κινητικά προβλήματα να κινούνται και να ψωνίζουν σε ένα
σούπερ μάρκετ με την ίδια άνεση και ευκολία που το κάνουμε όλοι. Οι χρήστες θα μπορούν να κατευθύνουν το καρότσι με
ένα απλό τηλεχειριστήριο , ενώ θα διαθέτει και αισθητήρες απόστασης περιμετρικά του για να υπολογίζουν τα εμπόδια.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΣΚΥΛΟΣ DRONE ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ
Ηλεκτρονικοί σκύλοι καθοδηγούν τους τυφλούς, ειδικά γάντια απτικής ανάδρασης τους επιτρέπουν
να ψηλαφίσουν την Ακρόπολη και τον Λευκό Πύργο, απτικο-ακουστικοί χάρτες τους ξεναγούν με ασφάλεια στις γειτονιές της πόλης. Είναι ενδεικτικά κάποια από τα βοηθήματα για άτομα με τύφλωση, που
έχει υλοποιήσει ή αναπτύσσει αυτή την περίοδο το Εργαστήριο Προσβασιμότητας και Υποστήριξης
Ατόμων με Αναπηρία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. «Στοχεύουμε να είμαστε πρωτοπόροι διεθνώς»,
λέει ο καθηγητής εκπαίδευσης Ατόμων με Πρόβλημα Όρασης στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Διευθυντής του Εργαστηρίου, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, περιγράφοντας τον ηλεκτρονικό σκύλο - οδηγό, ένα drone που σχεδιάζεται με ειδικές προδιαγραφές,
ώστε να παρέχει στον χρήστη του πληροφορίες για τη θέση του, να τον ενημερώνει για τα χαμηλά, ψηλά και κρεμαστά εμπόδια
που υπάρχουν στην πορεία του, αλλά και να του δίνει τη δυνατότητα να κινείται, τόσο σε άγνωστες περιοχές, όσο και σε προκαθορισμένες πορείες που επιλέγει. Τα παραπάνω γίνονται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» με το έργο «Υπηρεσίες Υποστήριξης Ατόμων και Φοιτητών με Αναπηρία στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας».

ΚΟΖΑΝΗ: 155 ΑΘΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Σε 155 αθλητές και αθλήτριες των Αθλητικών Σωματείων και Αθλητικών Σωματείων
Ατόμων με Αναπηρία της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης που διακρίθηκαν σε πρώτες
θέσεις σε Παγκόσμιο, Ευρωπαϊκό, Βαλκανικό και Πανελλαδικό επίπεδο, απονεμήθηκε
ειδική τιμητική πλακέτα κατά την διάρκεια βράβευσης σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποίησε η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Η εκδήλωση βράβευσης μετά από ομόφωνη
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, πραγματοποιήθηκε στο
Εκθεσιακό Κέντρο στα Κοίλα Κοζάνης για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης ενώ θα
ακολουθήσουν αντίστοιχες και σε Γρεβενά, Φλώρινα και Καστοριά. Όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θόδωρος Καρυπίδης η βράβευση είναι η ελάχιστη
αναγνώριση για τις σημαντικές επιδόσεις και διακρίσεις των αθλητών που προάγουν το
αθλητικό ιδεώδες και κάνουν γνωστή την περιοχή, αναφέροντας χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων: «Κάνουμε το ελάχιστο
μπροστά σ’ αυτό το μεγαλειώδες που κάνουν οι αθλητές μας μέσα σε μία δύσκολη περίοδο. Το έχουμε ανάγκη μέσα από
τις δικές σας επιδόσεις να δείχνουμε στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο την Ελλάδα που θέλουμε, και την
Ελλάδα αυτή με τις επιδόσεις σας την ανεβάζετε ψηλά, με τις επιδόσεις σας ανεβάζετε ψηλά και την Περιφέρειά μας».

ΓΕΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΡΑΜΠΑΣ ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΠΙΤΙ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΣΤΟΝ ΈΒΡΟ
Ηλεκτρική ράμπα σε σπίτι στελέχους στον Έβρο τοποθέτησε το ΓΕΣ στα πλαίσια
μέριμνας του προσωπικού η οποία θα συνεχιστεί και το 2019. «Με γνώμονα τη
βελτίωση της καθημερινότητας του προσωπικού, το Γενικό Επιτελείο Στρατού, ολοκλήρωσε πρόσφατα την τοποθέτηση ηλεκτρικής ράμπας, για άτομο με κινητικά
προβλήματα σε οικία στελέχους, στην περιοχή του νότιου Έβρου. Η μέριμνα για το
προσωπικό μας θα αποτελέσει και το 2019 βασικό άξονα των σχεδιαζόμενων δραστηριοτήτων με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του προσωπικού μας».
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ΥΠΟΘΕΣΗ ΡΙΧΑΡΔΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΟΙ 7 ΑΠΟ ΤΟΥΣ
8 ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΧΡΥΣΟΥ
Ελεύθερος είναι μετά το δικαστικό βούλευμα ο ενεχυροδανειστής Ριχάρδος Μυλωνάς,
που είχε κριθεί προφυλακιστέος για την υπόθεση χρυσού. Ο ενεχυροδανειστής κατέβαλε
εγγύηση 200.000 ευρώ, ενώ του απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα. Ελεύθεροι είναι
και άλλοι έξι κατηγορούμενοι, ενώ δεν έχει ακόμη αποφυλακιστεί ο Τούρκος που φερόταν
ως συναρχηγός. «Φιάσκο» χαρακτήρισε ο «γνωστός ενεχυροδανειστής» Ριχάρδος Μυλωνάς την επιχείρηση της ΕΛΑΣ για το λεγόμενο κύκλωμα λαθρεμπορίας χρυσού. «Πέντε
χρόνια εξάγω στην Τουρκία, και έχει επωφεληθεί το κράτος. Στέλνω χρυσό και έρχονται λεφτά στην Ελλάδα... Έκανα πολύ καλό
στο ελληνικό κράτος. Πέντε χρόνια που εξάγω οι Τούρκοι την πατήσανε, όχι η Ελλάδα... Δεν χρωστάω ούτε 1 ευρώ στο ελληνικό
κράτος» σημείωσε μιλώντας στον ΣΚΑΪ, μετά την αποφυλάκισή του. «Μας βγάλανε όλους μια οργάνωση, και δεν γνωρίζαμε ο
ένας τον άλλον (...) παρακολουθούσαν 130 ενεχυροδανειστήρια, βάζοντας τα δικά μου σαν ένα συν άλλα 129» σχολίασε.

ΣΤΑ 630 ΕΥΡΩ Ο ΝΕΟΣ ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ –
ΠΟΣΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΘΑ ΔΟΥΝ ΑΥΞΗΣΗ ΕΩΣ 120 ΕΥΡΩ
εξαγγελίες της αρμόδιας υπουργού αλλά και του ίδιου του πρωθυπουργού αναμένεται το αμέσως επόμενο διάστημα θα καθοριστεί το ακριβές ποσό
για το νέο κατώτατο μισθό. Σήμερα, ο κατώτατος μισθός (το ποσό είναι για άγαμο
νεοπροσλαμβανόμενο εργαζόμενο) διαμορφώνεται στα 586 ευρώ. Σύμφωνα με την
εφημερίδα «Το Βήμα» η αύξηση στον κατώτατο μισθό θα είναι της τάξεως του 7%
- 8%, δηλαδή περίπου 41 με 47 ευρώ, κάτι που διαμορφώνει το νέο κατώτατο μισθό
στα 630 ευρώ το μήνα. Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα συμπαρασύρει ανοδικά και όλα τα επίδοματα και τα βοηθήματα
που χορηγεί ο ΟΑΕΔ στους ανέργους, αλλά και την παροχή προστασίας της μητρότητας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, 550.000
εργαζόμενοι θα λάβουν αύξηση στις αποδοχές τους, ήδη από το Φεβρουάριο αφού στόχος της κυβέρνησης είναι η υπουργική
απόφαση να εκδοθεί μέσα στον Ιανουάριο. Σημαντική αύξηση θα δουν οι εργαζόμενοι ηλικίας έως 25 ετών. Για αυτούς τους
εργαζομένους ισχύει σήμερα ο υποκατώτατος μισθός, που όμως, σύμφωνα με τις εξαγγελίες, θα καταργηθεί και θα εξισωθεί
με τον κατώτατο μισθό. Έτσι, για αυτή την κατηγορία εργαζομένων η αύξηση μισθού αναμένεται να αγγίξει τα 120 ευρώ.
Από σελ. 1...

ΈΡΧΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΣΕ 5.000 ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΩΣ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ
Ποδαρικό για το νέο έτος κάνουν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί ακινήτων με
επισπεύδουσες τις τράπεζες μετά την ανάπαυλα των εορτών. Ήδη για την εβδομάδα 7 - 11 Ιανουαρίου είχαν προγραμματιστεί να διεξαχθούν 682 πλειστηριασμοί
ακινήτων οφειλετών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «eauction» που διατηρεί
ο συμβολαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών-Πειραιώς... Να σημειωθεί ότι έχουν ήδη
αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ώστε να πάρουν σειρά για τη διεξαγωγή
τους μέχρι στα τέλη Ιουλίου περίπου 5.000 πλειστηριασμοί στους οποίους καθημερινά θα προστίθενται ολοένα και περισσότεροι. Σύμφωνα με εκτιμήσεις τραπεζικών παραγόντων φέτος αναμένεται να διεξαχθούν περίπου 30.000
πλειστηριασμοί για περίπου 40.000 ακίνητα, στα οποία περιλαμβάνονται διαμερίσματα, οικόπεδα, κτήματα, βιομηχανικά κτίρια κ.λ.π. Ωστόσο για τις τράπεζες το
μεγάλο στοίχημα για φέτος είναι να βάλουν μπροστά και πλειστηριασμούς πρώτων κατοικιών για οφειλέτες τους, οι οποίοι
είχαν εξαιρεθεί πέρυσι, κι αυτό ώστε να μειώσουν δραστικά το στοκ των κόκκινων στεγαστικών τους δανείων... Από την άλλη
τροχοπέδη στην όλη διαδικασία των πλειστηριασμών προκαλεί το γεγονός του μειωμένου ενδιαφέροντος αγοραστών καθώς 8
στα 10 ακίνητα που βγήκαν πέρυσι σε πλειστηριασμό(περίπου 20.000 ακίνητα) παρέμειναν στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών.

ΣΤΕ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Νόμιμη και σύμφωνη με τις συνταγματικές επιταγές είναι η λειτουργία των καταστημάτων
τις Κυριακές, έκρινε κατά πλειοψηφία με απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας
(ΣτΕ), απορρίπτοντας σχετικές προσφυγές που είχαν καταθέσει η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας καθώς και 28 ακόμα φορείς. Αξίζει να σημειωθεί πως η λειτουργία των καταστημάτων κατά τις Κυριακές ήταν απαίτηση των
δανειστών και είχε γίνει δεκτή από την ελληνική κυβέρνηση, τον Απρίλιο του 2017. Τώρα,
η απόφαση που έλαβε το ΣτΕ (Δ΄ Τμήμα) έρχεται σε αντίθεση με απόφαση που είχε λάβει
για το ίδιο θέμα, πριν από δυο χρόνια, η Ολομέλεια του ίδιου δικαστηρίου. Κατά το ΣτΕ,
μάλιστα, η συγκεκριμένη απόφαση έχει ως σκοπό την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, καθώς αποσκοπεί στην τόνωση του τουρισμού, βασικού τομέα της εθνικής οικονομίας. Αντίθετα, οι δικαστές που μειοψήφησαν υποστήριξαν ότι η επίμαχη υπουργική απόφαση για την λειτουργία των καταστημάτων κατά τις Κυριακές παραβιάζει την συνταγματική αρχή της
αναλογικότητας, τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και την 106 διεθνή σύμβαση εργασίας του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας.
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ΠΩΣ ΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙ ΑΡΑΓΕ;

Παραμονή Πρωτοχρονιάς στην οδό Κρητικού Πελάγους έξω από το γερμανικό σουπερμάρκετ Lidl έμεινε από
μηχανική βλάβη το αυτοκίνητο του Σωτήρη, ο οποίος αντιμετωπίζει πολύ σοβαρό πρόβλημα κινητικής αναπηρίας
(παραπληγικός), δεν μπορούσε να κάνει τίποτα περισσότερο από το να ενημερώσει την εταιρεία θα τον μετέφερε
στο σπίτι του ή στο συνεργείο. Την ώρα που το αυτοκίνητο
της εταιρείας έφτασε τυχαία περνούσα και είδα τον Σωτήρη τον οποίο χαιρέτησα και τον ρώτησα τι συμβαίνει.
Τίποτα μου λέει ο Σωτήρης, έμεινα με το αυτοκίνητό μου
και ήρθε η εταιρεία να με μεταφέρει. Χρειάζεσαι κάτι, τον ρώτησα. Όχι μου είπε, θα τα καταφέρω.
Έφυγα, πήγα σε επαγγελματική μου δουλειά που κράτησε περίπου μισή ώρα. 'Όταν επέστρεψα,
είδα τον Σωτήρη σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, να προσπαθεί να πείσει τον οδηγό που θα τον
μετέφερε ότι δεν μπορεί να κατέβει από το αυτοκίνητο λόγω αναπηρίας γιατί δεν είχε ούτε καν το
αναπηρικό του αμαξίδιο για να κινηθεί. Ο οδηγός, ανένδοτος σε απόσταση από τον Σωτήρη, μιλούσε
με την εταιρεία η οποία πράγματι θα μπορούσε να μεταφέρει τον οδηγό εφόσον έμπαινε μπροστά στο φορτηγό που θα τους
μετέφερε. Πως όμως να μετακινηθεί; Έκλαιγε ο Σωτήρης και η ψυχολογική του κατάσταση έδειχνε πως ήταν έτοιμος να καταρρεύσει. Ανένδοτος ο οδηγός με τον υπερβάλλοντα επαγγελματικό ζήλο του, δεν έπαιρνε ούτε συζήτηση. Δεν θέλω να κατηγορήσω τον οδηγό για την ανάρμοστη και απάνθρωπη συμπεριφορά του, ούτε την εταιρεία που εισπράττει χρήματα από
ανθρώπους που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει λόγω διαφόρων καταστάσεων. Ξέχασα λοιπόν τις δουλειές μου και παρακάλεσα
τον οδηγό του φορτηγού να βοηθήσει να μπει ο Σωτήρης στο δικό μου αυτοκίνητο για να τον πάω σπίτι του. Περιττό να περιγράψω τον τρόπο που μας βοήθησε. Θέλω όμως να χτυπήσω το καμπανάκι στις εταιρείες και στους ανθρώπους που δεν
έχουν βρεθεί στη θέση του Σωτήρη γιατί δεν θα το άντεχαν ούτε ένα λεπτό και να τους ενημερώσω ότι μετά από ένα σοβαρό
τροχαίο ατύχημα, ο Σωτήρης βρέθηκε σ' αυτή τη θέση και προσπαθεί ξανά να ενταχθεί στο κοινωνικό σύνολο με οποιονδήποτε
τρόπο μπορεί. Κανείς δεν πρέπει να εμποδίζει ή να δυσκολεύει τέτοιες προσπάθειες. Οι νόμοι και το Σύνταγμα των Ελλήνων
μας θέλουν ίδιους με τα ίδια δικαιώματα, χωρίς διαφορετικότητα, όλα νομικά είναι κατοχυρωμένα, πρακτικά όμως αν τα δικαιώματα της κάθε κατηγορίας έφταναν στον προορισμό τους, κάποιοι θα πήδαγαν από τα μπαλκόνια. Σας ευχαριστούμε
πολύ, σας ευχόμαστε καλή χρονιά και να ξέρετε ότι άνθρωποι που αντιμετώπισαν παρόμοιες καταστάσεις, είναι πολύ πιο
χρήσιμοι και πολύ πιο αποτελεσματικοί από κάποιους άλλους που μας προβληματίζουν σήμερα. Γ. ΡΕΘΥΜΙΩΤΑΚΗΣ

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ:
ΝΑ ΣΠΑΜΕ ΤΑ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΣΤΙΣ ΡΑΜΠΕΣ;
H ταινία του ταλαντούχου Παπαδουλάκη “Ο αδερφός μου”, έκανε τον
γύρο του διαδικτύου. Ένας νέος καταφεύγει στην αυτοδικία για να αντιμετωπίσει την ελληνική βαρβαρότητα: τον αποκλεισμό των ΑμΕΑ από τα
απλά. Ανατριχιάζεις, καταλαβαίνοντας ότι έχεις φτάσει σε αυτό το σημείο:
να χαίρεσαι με τη βία και να τη δικαιολογείς. Η ταινία, παίχτηκε για
πρώτη φορά στο φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους στη Δράμα, και είναι δημιούργημα του Θοδωρή Παπαδουλάκη, ενός ταλαντούχου και βραβευμένου σκηνοθέτη, τον οποίο γνωρίσαμε τηλεοπτικά απ’ τις σειρές «Το Νησί»,
«Μπαμπά μην τρέχεις» και «Η λέξη που δεν λες». Eνας νέος που αρχίζει
να γκρεμίζει και να σπάει όσα εμποδίζουν την ελεύθερη διέλευση των
ΑΜΕΑ στην καθημερινότητα της πόλης του: τα τραπεζοκαθίσματα που έχουν κλείσει το μισό πεζοδρόμιο και το αμάξι
που έχει παρκάρει στη ράμπα.. Γιατί; Γιατί κάνουν τη ζωή της ΑΜΕΑ αδελφής του στην πόλη δύσκολη. Ο νεαρός συλλαμβάνεται και καταλήγει στη φυλακή. Είναι λογικό και είναι απόρροια της ζούγκλας την οποία ζούμε μέσα στις πόλεις,
μια ζούγκλα που η πολιτεία δεν αποφασίζει να διορθώσει αποφασιστικά και αποτελεσματικά, παρά αφήνει να θεριεύει
και μας περιβάλλει όλο και πιο ασφυκτικά. Όταν λοιπόν η ανομία και η ατιμωρησία βασιλεύουν γύρω σου, και κανείς
δεν το διορθώνει, αρχίζεις και νιώθεις οργή, αηδία, απελπισία. Και τα αισθήματα αυτά γεννούν βία μέσα σου. Βλέπεις
τον άλλο να παρκάρει πάνω σε ράμπα, και θα ήθελες να του σκάσεις το λάστιχο. Δεν το κάνεις, αλλά το σκέφτεσαι. Ο
πρωταγωνιστής του Παπαδουλάκη, το έκανε. Κι έχω την αίσθηση, ότι δεν το έκανε μόνο για την αδελφή του, το έκανε
για όλους μας. Eπραξε εκείνο που έχουμε οι περισσότεροι στο μυαλό μας, εκείνη τη βίαιη επιθυμία που γεννά μέσα
μας η κατάσταση που βιώνουμε κάθε μέρα στους δρόμους. Την οπτικοποίησε, και μας την έδωσε στο πιάτο. Για να
ικανοποιηθούμε, αλλά και για να νιώσουμε απαίσια. Γιατί, πέρα απ’ την ενδόμυχη απόλαυση, εκείνο που τελικά σου
μένει σαν επίγευση είναι μια πικρία. Νιώθεις χάλια. Αυτός ήταν και ο στόχος του βίντεο και όχι να μας παρακινήσει να
σπάμε τραπεζοκαθίσματα και αμάξια σε ράμπες. Ο Παπαδουλάκης έβαλε στην οθόνη το πιο βαθύ, σκοτεινό μέσα μας
και το άφησε να εκφραστεί ελεύθερα μέσα στο ρεαλιστικό φόντο της πολιτείας όπου ζούμε. Σαν ένα θεριό που βγήκε
απ’ το κλουβί και βρέθηκε σ’ ένα δρόμο, αγριεμένο. Για να μας πει τελικά: σου αρέσει όλο αυτό; Εσύ είσαι. Εγώ. Εμείς.
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ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΙΑ ΑΜΕΑ - ΤΕΧΝΗΤΗ
ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Ρεπορτάζ: ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΟΥ
- www.taxydromos.gr

Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στον Βόλο «νοσοκόμα» - ρομπότ για την
υποβοήθηση ηλικιωμένων με κινητικά προβλήματα και κινητικά αναπήρων
Μία ρομποτική καρέκλα, που θα είναι σε θέση να σηκώνει από τον καναπέ
τον ανήμπορο ηλικιωμένο ή τον άνθρωπο με κινητική αναπηρία, να τον βάζει
να κάθεται πάνω της και να τον πηγαίνει για παράδειγμα στην τουαλέτα, θα
είναι έτοιμη μέσα στους επόμενους έξι μήνες με τη χρήση τεχνικών τεχνητής
νοημοσύνης.Το πρόγραμμα πάνω στο οποίο δουλεύει αυτή την περίοδο
ομάδα επιστημόνων τεχνητής νοημοσύνης υπό τον διακεκριμένο Ελληνα καθηγητή πληροφορικής και τεχνολογίας υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο του Οχάιο και διευθυντή κέντρου για βοηθητικές τεχνολογίες
για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες των ΗΠΑ, Νικόλαο Μπουρμπάκη, εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί ως πρωτότυπο μέσα στους
επόμενους έξι μήνες και παρουσιάστηκε στον Βόλο, στη διάρκεια του συνεδρίου τεχνητής νοημοσύνης που φιλοξενήθηκε στο ξενοδοχείο «Volos Palace». Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε υπό την «ομπρέλα» του Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών των ΗΠΑ (IEEE) και στη διάρκειά του ανακοινώθηκαν όλες οι εξελίξεις και η πρόοδος που έχει γίνει στον τομέα της τεχνητής
νοημοσύνης που τίθεται στην υπηρεσία του προκειμένου να διαγνώσει την ασθένεια, να αντιμετωπίσει την αναπηρία ή και την αδυναμία κίνησης και εξυπηρέτησης των ηλικιωμένων, να καταστήσει τα σπίτια και τις πόλεις «έξυπνες». Ο κ. Μπουρμπάκης τόνισε ότι
η ρομποτική καρέκλα που μπορεί στη συνέχεια να εξελιχθεί σε «νοσοκόμα» - ρομπότ που θα έχει τη μορφή ενός προσφιλούς προσώπου του ατόμου που δέχεται τις φροντίδες, βρίσκεται ακόμη σε πειραματικό στάδιο. «Αυτή την περίοδο δημιουργούμε τα χέρια
της καρέκλας που θα βοηθήσει τον άνθρωπο να σηκωθεί και να καθίσει στη ρομποτική καρέκλα», ανέφερε. Η καρέκλα θα έχει κάμερες, αναγνώριση φωνής, ομιλία και θα βοηθά σε σταθερή βάση τον άνθρωπο που έχει ανάγκη σε καθημερινές λειτουργίες του.
Θα είναι μία ακούραστη νοσοκόμα που σε αντίθεση με τους ανθρώπους που υπόκεινται σε κούραση σωματική και ψυχολογική και
πολλές φορές δεν βοηθούν τον ασθενή, θα προσφέρει άοκνα τις υπηρεσίες της και με σταθερότητα. Με τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης
δημιουργούνται επίσης πρόσθετα ανθρώπινα μέλη για όσους έχουν ακρωτηριαστεί. Τα μέλη αυτά μπορούν να κάνουν κινήσεις με
εντολές που θα δέχονται μέσω ομιλίας ή με σήματα που θα λαμβάνουν απευθείας από τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Η ομάδα επίσης
του κ. Μπουρμπάκη, ολοκλήρωσε και παρέδωσε σε ινστιτούτο της Αμερικής ήδη από το 2010 ένα σύστημα που μπορεί να δώσει
«μάτια» στους ανθρώπους με αναπηρία όρασης. «Τυφλός» λέγεται το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, μέσω του οποίου προσαρμόζονται κάμερες σε μαύρα γυαλιά, οι οποίες λαμβάνουν εικόνες από τον χώρο και τα πρόσωπα, τις επεξεργάζονται, τις στέλνουν
στον υπολογιστή που βρίσκεται σε ένα σακίδιο που φορά στην πλάτη ο άνθρωπος με αναπηρία όρασης και μέσω ενός ακουστικού
ακούει τι υπάρχει γύρω του, λαμβάνοντας με τον ήχο «εικόνα» από το περιβάλλον και τους ανθρώπους. «Για παράδειγμα μπορεί ο
τυφλός να ρωτά, «είναι εδώ ο τάδε;». Και η κάμερα να σαρώνει τον χώρο, να τον εντοπίζει, να δίνει την πληροφορία πού κάθεται, αν
μιλά, αν είναι εμφανώς στενοχωρημένος και στη συνέχεια να οδηγεί μέσω δονήσεων τον τυφλό προς το μέρος του ατόμου που αναζητά. Ετσι δεν θα έχουμε την εικόνα ενός τυφλού να κάθεται με το μπαστούνι του σε μια γωνία μιας αίθουσας περιμένοντας κάποιος
να τον προσεγγίσει, αλλά ενός ανθρώπου που θα μπορεί να κινείται και να επικοινωνεί μέσα στον χώρο», εξηγεί ο κ. Μπουρμπάκης.
Τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης εξελίσσονται επίσης και στον τομέα της ρομποτικής χειρουργικής αλλά και στη διάγνωση για παράδειγμα παθήσεων του εντέρου που μπορεί να γίνει καταπίνοντας μία… κάψουλα. Όταν η κάψουλα βγει από τον οργανισμό θα έχει
κάνει πλήρη διάγνωση για τυχόν παθήσεις του εντέρου προκειμένου στη συνέχεια να εφαρμοστεί θεραπεία. Τεχνητή νοημοσύνη
για την εξοικονόμηση ενέργειας. Στο ίδιο συνέδριο, ο Βολιώτης επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστήμιου του Τέκας, Μίλτος Αλαμανιώτης παρουσίασε τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης για την εξοικονόμηση ενέργειας. Σύμφωνα με τον κ. Αλαμανιώτη στο μέλλον
οι πόλεις και τα σπίτια θα είναι «έξυπνα», θα διαθέτουν δηλαδή παντού αισθητήρες και τεχνολογίες πληροφορικής που θα είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους και θα λειτουργούν αυτόνομα. Το σπίτι θα αποφασίζει για το πότε θα ζεσταθεί το νερό μέσω ηλιακού με γνώμονα την ηλιοφάνεια, αν θα προμηθευτεί ηλεκτρικό ρεύμα κι από ποιον πάροχο με βάση την τιμή που θα συμφέρει, πότε θα
λειτουργήσει το καλοριφέρ. Κι αν όλα αυτά φαίνονται πολύ μακρινά, ο κ. Αλαμανιώτης επισημαίνει ότι ήδη τα καινούρια σπίτια δημιουργούνται με υποδομές για την λειτουργία υπολογιστών, την υποδοχή αισθητήρων και συστημάτων τηλεπικοινωνιών.

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΔΕΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

τα φαντάσματα του παρελθόντος να βγαίνουν και πάλι στην επιφάνεια. Στελέχη ακροδεξιών και
εθνικιστικών κομμάτων σε ολοένα και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες καταλαμβάνουν κρίσιμα κυβερνητικά
πόστα. Άλλα μετατρέπονται στις κύριες αντιπολιτευτικές φωνές των χωρών τους. Κόμματα που άλλοτε βρίσκονταν
στο περιθώριο του πολιτικού τοπίου της Ευρώπης, γιγαντώνονται σήμερα και να αποτελούν ισχυρά ρεύματα στις
ευρωπαϊκές κοινωνίες, εκμεταλλευόμενα τον φόβο και την ανασφάλεια των πολιτών. Παρόλο που καλύπτουν ένα
ευρύ πολιτικό φάσμα, υπάρχουν κοινά στοιχεία ανάμεσά τους, όπως η εχθρότητα απέναντι στη μετανάστευση, η
αντι-ισλαμική ρητορική και ο ευρωσκεπτικισμός. «Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη βιώνει μια βαθιά και μεσοπρόθεσμα
αξεπέραστη, πάρα πολύ οργανική κρίση.Οποτεδήποτε στην ιστορία εμφανίστηκαν παρόμοια φαινόμενα, ο κόσμος
αναζητά διεξόδους. Αυτό που προτάσσεται όμως από την επίσημη πολιτική είναι ένας τοίχος, ένα αδιέξοδο, ένα
μέλλον παρατεταμένης φτώχειας, ιδιωτικοποιήσεων των πάντων, περικοπής των κοινωνικών υπηρεσιών, περικοπές σε όλα τα φάσματα της δημόσιας ζωής», δηλώνει στο newsbeast.gr ο Σεραφείμ Σεφεριάδης, αναπληρωτής
καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου.
Συν. από σελ. 1...
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ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ: Η ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΑΝΑΒΕΙ ΦΩΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
Όσο περισσότερο θα ανεβαίνει η θερμοκρασία στην λεκάνη της Μεσογείου, όχι μόνο θα πληθαίνουν οι φωτιές που απειλούν τις χώρες της
περιοχής, αλλά θα γίνονται όλο και πιο επικίνδυνες, επισημαίνει νέα
εφιαλτική μελέτη. Κοινός παρανομαστής όλων των παραπάνω είναι φυσικά ο ίδιος ο άνθρωπος. Η αύξηση της θερμοκρασίας που προκαλείται
από την ανθρώπινη δραστηριότητα αναμένεται να αυξήσει δραματικά
τις καμένες εκτάσεις λόγω φωτιάς στη Μεσόγειο, σύμφωνα με νέα μελέτη ερευνητών του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης, σε συνεργασία
με άλλα ερευνητικά ιδρύματα. Το εφιαλτικό αυτό σενάριο μπορεί να
αποτραπεί μόνο με τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη
στον 1,5 βαθμό Κελσίου σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα.
Και τούτο διότι οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο της υπερθέρμανσης, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η αύξηση των καμένων εκτάσεων. «Για να φτάσουμε σε αυτό το συμπέρασμα, συνδυάσαμε τις περιφερειακές προβλέψεις για το κλίμα με διάφορα εμπειρικά μοντέλα που συνδέουν τις καμένες εκτάσεις από τις θερινές πυρκαγιές
με τους βασικούς κλιματολογικούς παράγοντες», σημειώνει ο Μάρκο Τούρκο, επικεφαλής της μελέτης. Οι περίοδοι των πυρκαγιών τη διετία 2017 και το 2018 ήταν ασυνήθιστα έντονες σε αρκετές περιοχές της Ευρώπης, με μεγάλες και φονικές πυρκαγιές σε Ελλάδα, Πορτογαλία, ακόμη και Σουηδία. Όλες αυτές οι φωτιές συνδέονται με μεγάλες ξηρασίες και κύματα καύσωνα
ενώ προκάλεσαν οικονομικές και οικολογικές καταστροφές, αλλά πάνω από όλα κόστισαν τη ζωή σε πολλούς ανθρώπους.

SOS ΕΚΠΕΜΠΕΙ Η WWF: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΕΧΑΣΕ ΤΟ
60% ΤΩΝ ΑΓΡΙΩΝ ΖΩΩΝ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 40 ΕΤΩΝ
Ο πληθυσμός των θηλαστικών, των πτηνών, των ερπετών, των αμφίβιων και
των ψαριών μειώθηκε κατά 60% από το 1970 ως το 2014, τονίζει η οργάνωση
στην δωδέκατη, ετήσια έκθεσή της. «Είμαστε η πρώτη γενιά που γνωρίζει ότι καταστρέφουμε τον πλανήτη μας και η τελευταία που μπορεί να κάνει κάτι για αυτό»,
προειδοποίησε η WWF στην ετήσια έκθεσή της που δημοσίευσε σήμερα, τονίζοντας ότι ο πληθυσμός των άγριων ζώων μειώθηκε κατά 60% σε διάστημα 40 ετών.
Οι προσπάθειες που καταβάλλονται για να σωθεί η φύση δεν αρκούν και χρειάζεται «μια παγκόσμια συμφωνία», κατά το πρότυπο της Συμφωνίας του Παρισιού
για το Κλίμα, προκειμένου να επιβιώσει ο πλανήτης μας, τονίζει το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση στην έκθεσή του “Living Planet”. Ο πληθυσμός των θηλαστικών,
των πτηνών, των ερπετών, των αμφίβιων και των ψαριών μειώθηκε κατά 60% από το 1970 ως το 2014, τονίζει η οργάνωση
στην δωδέκατη, ετήσια έκθεσή της, που δημοσιεύθηκε με τη συνεργασία της Ζωολογικής Εταιρείας του Λονδίνου και βασίζεται
στην παρακολούθηση 16.700 πληθυσμών (4.000 ειδών). Η περιοχή της Καραϊβικής/ Λατινικής Αμερικής εμφανίζει τη χειρότερη εικόνα με την εξαφάνιση του 89% του πληθυσμού των άγριων ζώων σε διάστημα 44 ετών. Η Βόρεια Αμερική και
η Γροιλανδία είναι στην καλύτερη κατάσταση με μόλις το 23% των άγριων ζώων να έχει χαθεί. Η περιοχή της Ευρώπης,
της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής καταγράφει απώλειες σε ποσοστό 31%. Η πρώτη εξήγηση για τη δραματική μείωση των πληθυσμών των άγριων ζώων είναι η απώλεια του φυσικού τους περιβάλλοντος, η εκτεταμένη γεωργία, οι εξορύξεις, η αστικοποίηση, ενέργειες που ενισχύουν την αποψίλωση των δασών και μολύνουν το έδαφος.

ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ: 600.000 ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ
ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ
Σύμφωνα με έκθεση του ΠΟΥ, το 93% των παιδιών κάτω των 15 ετών εισπνέουν
τόσο μολυσμένο αέρα που θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία και την ανάπτυξή
τους. Η μόλυνση του αέρα, τόσο η εσωτερική όσο και η εξωτερική, οδηγεί κάθε
χρόνο στον θάνατο περίπου 600.000 παιδιά ηλικίας κάτω των 15 ετών λόγω
οξέων λοιμώξεων των αναπνευστικών οδών, προειδοποίησε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Η μόλυνση του αέρα είναι "ο νέος καπνός", υπογραμμίζει ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Τέντρος
Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς, στον ιστότοπο του οργανισμού. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ,
περίπου το 91% των κατοίκων του πλανήτη εισπνέουν μολυσμένο αέρα, με αποτέλεσμα περίπου 7 εκατομμύρια θανάτους
κάθε χρόνο. "Αυτή η κρίση δημόσιας υγείας αποτελεί αντικείμενο αυξημένης προσοχής, όμως μια κρίσιμη πτυχή συχνά παραβλέπεται: πώς η μόλυνση του αέρα επηρεάζει ιδιαίτερα τα παιδιά", αναφέρει στην έκθεσή του ο ΠΟΥ. Το 2016, η μόλυνση
του αέρα στο εσωτερικό των νοικοκυριών και στο εξωτερικό προκάλεσε τον θάνατο 543.000 παιδιών ηλικίας κάτω των πέντε
ετών και 52.000 παιδιών ηλικίας από 5 έως 15 ετών λόγω οξέων λοιμώξεων του αναπνευστικού, σύμφωνα με την έκθεση.
Ένας από τους λόγους για τους οποίους τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
είναι ότι αναπνέουν πιο γρήγορα από τους ενήλικους και άρα απορροφούν περισσότερους ρύπους, σημειώνει ο ΠΟΥ.
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ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ: ΚΟΨΕ - ΡΑΨΕ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από την Τρίτη 8 Ιανουαρίου
2019 θα λειτουργήσει στο Κέντρο Εργασίας Αναπήρων, το
Κόψε - Ράψε. Είναι μια νέα
δράση που θα δώσει εργασία
και θα εξυπηρετεί όχι μόνο
τους ανθρώπους που έρχονται σαν πρόσφυγες από διάφορα κράτη του κόσμου αλλά
και τους συμπολίτες μας που
θέλουν να μεταποιήσουν, ράψουν, ξηλώσουν ή επιδιορθώσουν κουρτίνες, ρούχα και
ότι χρειάζονται. Το ΚΕΑ αγκαλιάζει προσπάθειες που
πραγματικά έχουν όχι μόνο αποτελεσματικότητα αλλά και
κοινωνικό αντίκτυπο. Όλοι είμαστε ίδιοι όπως και ότι και
αν είμαστε. Οι μετανάστες που ζουν στη χώρα μας και
ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες έχουν τις ίδιες ανάγκες μ'
εμάς. Αξίζει τον κόπο αυτές οι προσπάθειες να στηρίζονται
από όλους γιατί τα οφέλη αλλά και τα συναισθήματα είναι
αμοιβαία και ανταποδοτικά. Σε αυτή την προσπάθεια συνεργαζόμαστε με το Δίκτυο Αλληλέγγυας Συμβουλευτικής
το οποίο έχει αναλάβει την εκπαίδευση των μεταναστών
ή και προσφύγων καθώς και το Mentoring των απασχολούμενων και την επίλυση των προβλημάτων τους.
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