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ΕΝΑ ΜΠΡΑΒΟ ΕΙΝΑΙ ΧΙΛΙΑ ΜΠΟΡΩ
Συνεργαστείτε μαζί μας για να ανακαλύψετε ότι: Αναπηρία δεν σημαίνει ανικανότητα και πρέπει όλοι να αγκαλιάζουμε τέτοιου είδους προσπάθειες απεγκλωβισμού και συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας.
Από 8 έως και τις 31 Αυγούστου θα σας περιμένουμε όλους στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μετρό στο Σύνταγμα.
Δεν είμαστε οι κηδεμόνες των αναπήρων, είμαστε τα Άτομα με Αναπηρία που έχουμε μετατρέψει την αδυναμία σε
δύναμη γιατί η εργασία είναι για εμάς το καλύτερο φάρμακο που γιατρεύει όλες τις αδυναμίες και αναπηρίες του
κόσμου. Στα εργαστήρια που λειτουργούν στις εγκαταστάσεις μας τα ΑμεΑ απεγκλωβίζονται και συμμετέχουν στη
ζωή με τον δικό τους ιδιαίτερο και δημιουργικό τρόπο. Σε αυτή την προσπάθεια εκτός από την ΣΤΑ.ΣΥ. και τους
εθελοντές που μας στηρίζουν, ζητάμε και την συμμετοχή και αγάπη του κόσμου για να αποδείξουμε τι μπορούμε
και όχι τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Συνεργαστείτε μαζί μας, με σκοπό την αξιοποίηση και ανάδειξη των δυνατοτήτων για την ένταξη και βελτίωση των συνθηκών εργασίας που αφορούν τις ευπαθείς κατηγορίες και την προώθησή τους στην αγορά εργασίας. Επιβραβεύστε την προσπάθεια των ατόμων με αναπηρία γιατί ένα μπράβο
είναι χίλια μπορώ. Στα εγκαίνια της όλης προσπάθειας που θα γίνουν την Πέμπτη 8 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι
θα παραβρεθεί και ο Ευρωβουλευτής μας Στέλιος Κυμπουρόπουλος. Σας ευχαριστούμε όλους από καρδιάς.
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ΣΕΙΣΜΟΣ

ΈΓΙΝΑΝ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΑ ΕΡΓΟΧΕΙΡΑ

Υφ. Εργασίας Νότης Μηταράκης:
Άμεση ανασύσταση του φακέλου για
το πόρισμα της ενοποίησης των κανόνων για τις συντάξεις αναπηρίας

Η εφημερίδα και το
Κέντρο μας εύχονται
σε όλους Καλό Καλοκαρί Καλές Διακοπές.
Σελ.2

e-shop

....Συνέχεια από το προηγούμενο
Οι περισσότεροι νομίζουν ότι φταίει κάποιος άλλος και με το σκεπτικό αυτό, δημιουργούν αντιπαλότητες στον κύκλο τους πολλαπλασιάζοντας προβλήματα που ο εγωισμός δεν τους αφήνει να
δουν. Κατά τ’ άλλα όλοι έχουμε ανθρώπινη μορφή, ακόμα και όταν συμπεριφερόμαστε σαν ζώα.
Μια αληθινή, ξεχωριστή ιστορία είναι η ζωή του καθενός γεμάτη καλοσύνες και κακίες. Όλα είναι
ανταποδοτικά, κάποια στιγμή η καλοσύνη το ανταποδίδει με καλοσύνη, το ίδιο και η κακία, το ανταποδίδει με κακία. Κανένας δεν μπορεί να τα βάλει με τον εαυτό του και για το λόγο αυτό, βρίσκει
πολλές δικαιολογίες. Κανένας δε λέει ότι είναι κακός, όλοι νομίζουμε ή πιστεύουμε ότι είμαστε οι
καλύτεροι. Όταν καταλάβουμε ότι δικαιολογία σημαίνει ενοχή, είναι αργά, έχουν γίνει τα λάθη που
κατευθύνουν και βαραίνουν την προσωπικότητα και έχουν δημιουργήσει τον χαρακτήρα που εκτός
από το να δικαιολογείται είναι δύσκολο να κάνει περισσότερα για τους άλλους αλλά και για τον εαυτό
του. Στερνή μου γνώση να σ’ είχα πρώτα, έλεγαν οι παππούδες μας, όταν προσπαθούσαν να διδάξουν τα παιδιά και τα εγγόνια τους και να τους δείξουν τη σωστή διαδρομή της ζωής. Σήμερα η
ζωή είναι εντελώς διαφορετική από χθες, αύριο κανένας δεν ξέρει τι θα γίνει..Συνέχεια στο επόμενο

ΣΕΙΣΜΟΣ: ΈΓΙΝΑΝ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΤΑ ΕΡΓΟΧΕΙΡΑ
Μετά τον σεισμό του '99, που δεν
έμεινε τίποτα όρθιο και τα καταφέραμε δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Το μόνο που πρέπει να
φοβόμαστε είναι τον εαυτό μας και
τους ανθρώπους με αδυναμίες
που εκμεταλλεύονται τέτοιες καταστάσεις. Παρακάτω υπάρχουν
αποσπάσματα από τον αείμνηστο
γραμματέα του Συλλόγου μας που
είχε γράψει τότε το ποίημα του Σεισμού με "Ένα τσουβάλι όνειρα".
Θα συναντηθούμε στην κόλαση
γιατί ο παράδεισος από πληροφορίες που έχουμε είναι γεμάτος και
όλα αυτά τα ταρακουνήματα που
γίνονται είναι γεμάτα παραδείγματα που λίγοι βλέπουν αλλά όλοι αισθάνονται.
Αυτό που έγινε ήταν μπόρα και πέρασε, αυτό που μετράει από δω και πέρα
είναι η πίστη μας στο Θεό και στον εαυτό μας που πρέπει αντί να φοβάται το
μέλλον, να το σχεδιάζει με καλύτερο τρόπο προστατεύοντας όχι μόνο τον εαυτό
του αλλά και όλους τους άλλους. Αν θυμάμαι καλά, σε όλες τις μεγάλες καταστροφές σεισμούς, πλημμύρες, θεομηνίες κτλ. κάποιοι γίνονται πλούσιοι και κάποιοι πεθαίνουν από ανέχεια, στις ίδιες γειτονιές βλέποντας ο ένας τον άλλον,
άλλοι κάνουν ότι δεν βλέπουν και άλλοι προσπαθούν να επιβιώσουν αλλά και
να βοηθήσουν όπως μπορούν. Βλέποντας τις φωτογραφίες παρακάτω, θα καταλάβετε τι έγινε στο Κέντρο Εργασίας Αναπήρων. Παρόλα ταύτα, φτωχοί άνθρωποι πιο ταλαιπωρημένοι από μας, ήρθαν ζητώντας να τους βοηθήσουμε με
τη δωρεάν διανομή τροφίμων που κάνουμε ανά διαστήματα. Φανταστείτε τι
ανάγκες έχει ο κόσμος. Για μας δεν ενδιαφέρθηκε κανείς γιατί είμαστε δυνατοί και η αναπηρία δεν μας εμποδίζει να αντιμετωπίσουμε
παρόμοιες ή και χειρότερες καταστάσεις. Μπορεί να είμαστε ανάπηροι δεν είμαστε όμως ανίκανοι και το αποδεικνύουμε άλλη μία φορά,
αντιμετωπίζοντας και επιδιορθώνοντας όλη
αυτή την κατάσταση. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με τον Δήμαρχο Φυλής Χρήστο
Παππού, υπήρξε ενδιαφέρον και δεσμεύτηκε
ότι θα είναι κοντά μας για τις επιδιορθώσεις του
χώρου και θα κάνει ό,τι μπορεί από την πλευρά
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Δήμαρχε, σ' ευχαριστούμε και σε περιμένουμε γιατί κι άλλες
φορές που σε χρειαστήκαμε ήσουν κοντά μας.
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«ΑΠΟΘΗΚΗ ΨΥΧΩΝ» ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΠΑΙΔΩΝ

ΛΕΧΑ ΙΝ ΩΝ Γ ΙΑ 4 4 ΑΤΟΜ Α Η ΛΙΚ ΙΑ Σ 9 - 4 7 ΕΤΩΝ !
Το Κέντρο Περίθαλψης Παίδων (ΚΕΠΕΠ) Λεχαινών είναι μια προνοιακή μονάδα, η οποία φιλοξενεί άτομα με σοβαρή αναπηρία και έχει βρεθεί στο επίκεντρο καταγγελιών για καθηλώσεις παιδιών.Με αφορμή μία νέα καταγγελία για τον περιορισμό παιδιού σε αμαξίδιο, η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) αναδεικνύει το ζήτημα της υποστελέχωσης της δομής, την οποία χαρακτηρίζει «αποθήκη ψυχών». Τα στοιχεία είναι συγκλονιστικά:
φιλοξενούνται 44 «παιδιά» ηλικίας από 9 έως 47 ετών, ενώ ο κανονισμός θέτει ανώτατο την ηλικία των 18 ετών. Τα άτομα φιλοξενούνται σε δύο ορόφους. Στον έναν όροφο φιλοξενούνται 27 παιδιά και στον άλλο 17 πιο βαριά περιστατικά. Στη δομή υπηρετούν
μόνο 5 νοσηλευτές και 9 βοηθοί θαλάμου για 44 άτομα χωρισμένα σε δύο τμήματα. Αυτό σημαίνει ότι ανά βάρδια υπάρχει ένας νοσηλευτής και δύο βοηθοί σε κάθε όροφο του ιδρύματος. Υπάρχουν και άλλοι τέσσερις επικουρικοί νοσηλευτές, οι συμβάσεις των
οποίων όμως λήγουν. Τρεις από το σύνολο του νοσηλευτικού προσωπικού αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας και είναι
απαλλαγμένοι από Υγειονομική Επιτροπή. Τη νύχτα, για τους 44 φιλοξενούμενους της δομής στους δύο ορόφους κάνουν βάρδια
δύο νοσηλευτές, που πολλές φορές γίνεται ένας λόγω των συχνών διακομιδών παιδιών με έκτακτα προβλήματα υγείας σε Γενικά
Νοσοκομεία της περιοχής. Γιατροί δεν υπάρχουν στο Κέντρο, ούτε καν ψυχίατρος, εδώ και τέσσερις μήνες. Η ομάδα έργου
που έχει αναλάβει την αποϊδρυματοποίηση των παιδιών είναι ανενεργή, σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ. Οι μόνοι γιατροί που
επισκέπτονται τη δομή, είναι δύο αγροτικοί γιατροί για κάποιες ώρες, τρεις φορές την εβδομάδα. «Οι διακομιδές παιδιών
στα Γενικά Νοσοκομεία είναι συχνότατες. Η έλλειψη ψυχιάτρου είναι ανυπέρβλητο εμπόδιο αφού πολλά παιδιά αντιμετωπίζουν ψυχικές διαταραχές, χωρίς να μπορούν να αντιμετωπιστούν» αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ. Το προσωπικό του ΚΕΠΕΠ Λεχαινών και η ΠΟΕΔΗΝ ζητούν από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, προσλήψεις προσωπικού και λειτουργία
κτηρίου – κορμού που θα υποδέχεται νέες εισαγωγές, καθώς και την ανάπτυξη κοινοτικών δομών αποϊδρυματοποίησης.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΙΑ 3500 ΠΑΙΔΙΑ ΦΤΩΧΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Περισσότερα από 3.500 παιδιά από οικογένειες με εισόδημα κάτω του ορίου της φτώχειας
καθώς και παιδιά με αναπηρια, θα έχουν από τη νέα σχολική χρονιά πρόσβαση σε δημόσιους
και ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς με απόφαση του περιφερειάρχη
Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας, τα προγράμματα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2019-2020» και «Εναρμόνιση
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για το σχολικό έτος 2019-2020, ΑμΕΑ», συνολικού προϋπολογισμού 3,61 εκατ. ευρώ. Τα δύο προγράμματα αφορούν συγκεκριμένα στην παροχή σε ωφελούμενα άτομα (γυναίκες
και άνδρες που έχουν την επιμέλεια ανηλίκων) που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας, θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων και παιδιών για το σχολικό έτος 2019 – 2020, σε δημόσιους και ιδιωτικούς Βρεφικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, Παιδικούς Σταθμούς, Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. ΜεΑ) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για το χρονικό διάστημα από 2 Σεπτεμβρίου 2019 – 31 Ιουλίου 2020. Συνολικά, από το 2015 περισσότερα από 17.200 παιδιά οικογενειών κάτω του ορίου της φτώχειας και παιδιά με ειδικές ανάγκες σε όλη τη Θεσσαλία,
ωφελήθηκαν από τα προγράμματα της Περιφέρειας και τοποθετήθηκαν σε βρεφονηπιακούς, παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ.

ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΔΟΣΕΙΣ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Ο ΕΝΦΙΑ
Το πλάνο για τον ΕΝΦΙΑ προβλέπει μείωση του
φόρου 10% μεσοσταθμικά και αναμένεται να ευνοήσει
περισσότερο όσους έχουν μικρή ακίνητη περιουσία.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας «Τα Νέα»,
το 2020 ο φόρος ακινήτων, ο οποίος ζημίωσε πρωτίστως τη μεσαία τάξη θα
μειωθεί κατά 20%, μείωση η οποία θα ισχύσει για όλους τους ιδιοκτήτες ακινήτων ανεξάρτητα από το ύψος της ακίνητης περιουσίας τους. Η τρίτη φάση
της μείωσης -εκ νέου, ύψους 10%- αναμένεται να δρομολογηθεί για το
2021. Η συγκεκριμένη ελάφρυνση θα αφορά, και πάλι, όλους τους ιδιοκτήτες ανεξάρτητα από την αξία της ακίνητης περιουσίας τους. Το «κούρεμα» του ΕΝΦΙΑ θα συνοδευτεί από περαιτέρω ελαφρύνσεις. Το πλάνο
για τη σταδιακή μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30% εκτιμάται ότι θα συμπεριληφθεί στο πρώτο φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης Μητσοτάκη,
το οποίο θα έρθει στη Βουλή μέχρι τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου.
Στο εν λόγω νομοσχέδιο εντάσσονται και φορολογικές ελαφρύνσεις: Πάγωμα για μια τριετία του ΦΠΑ κατά τις μεταβιβάσεις νεόδμητων ακινήτων - Αναστολή για ακόμη μια τριετία του φόρου υπεραξίας στις
αγοροπωλησίες ακινήτων - Έκπτωση φόρου ίση με το 40-50% της δαπάνης για ενεργειακή λειτουργική ή αισθητική αναβάθμιση των κτιρίων.
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ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Την προστασία με συγκεκριμένα μέτρα και πολιτικές μία από τις μεγαλύτερες πληθυσμιακά ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι τα άτομα
με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους, ζητά με επιστολή από τον νέο υπουργό Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα η ΕΣΑμεΑ.
Με το υπόμνημά της, η ΕΣΑμεΑ καταθέτει το πλαίσιο των μέτρων που
πρέπει να ληφθούν άμεσα, έτσι ώστε να υπάρξει προστασία των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και
των οικογενειών τους, όπως επιτάσσει και η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την
οποία η χώρα μας μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλό της επικύρωσε με τον Ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012),
και ως εκ τούτου οφείλει να θέσει σε εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο. Μεταξύ άλλων προτείνονται: 1) Απαλλαγή από
την ειδική εισφορά αλληλεγγύης όλων των ατόμων με αναπηρία με ποσοστό τουλάχιστον 50%, ανεξαρτήτως κατηγορίας αναπηρίας και των οικογενειών που βαρύνονται φορολογικά με άτομα με βαριά αναπηρία, 2) Καμία
μείωση του αφορολόγητου ορίου για κανένα πολίτη. 3) Απαλλαγή όλων των ατόμων με αναπηρία με ποσοστό
αναπηρίας τουλάχιστον 50% ανεξαρτήτως κατηγορίας αναπηρίας και των οικογενειών που βαρύνονται φορολογικά με άτομα με βαριά αναπηρία από τον ΕΝΦΙΑ, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για την πρώτη κατοικία, καθώς
και τη θέσπιση ειδικού καθεστώτος προστασίας των ατόμων με αναπηρία στον ΕΝΦΙΑ. 4) Μείωση φόρου από
ιατρικές δαπάνες. 5) Προστασία από πλειστηριασμό της πρώτης κατοικίας. ΠΗΓΗ: medlabnews.gr - iatrikanea

ΈΩΣ ΤΕΛΗ ΟΚΤΩΒΡΗ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΜΕΑ
Η χορήγηση ή ανανέωση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2019
λήγει στις 31 Οκτωβρίου 2019. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τους
δικαιούχους Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ είναι: 1) Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου (δίνεται από την υπηρεσία) 2) Φωτοτυπία γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής, όπου θα αναγράφεται το
παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και θα αναφέρεται
η διάρκεια αυτής ή απόφαση ΚΕ.Π.Α. 3) Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση ΑμεΑ (επίδομα) από τις αρμόδιες υπηρεσίες πρόνοιας των δήμων ή το διατροφικό επίδομα από τις Περιφερειακές Ενότητες ή από τον ΟΠΕΚΑ, δικαιούνται κάρτα χωρίς την προσκόμιση γνωμάτευσης. Η πιστοποίηση
γίνεται με βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Επιδοματούχων από τους δήμους ή τις Περιφερειακές ενότητες ή τον
ΟΠΕΚΑ. 4) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας 5) Εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. (φορολογικού
έτους 2018). Οι δικαιούχοι οι οποίοι, με υπεύθυνη δήλωσή τους, δεν επιθυμούν την προμήθεια του σχετικού
δελτίου για το αστικό ΚΤΕΛ αλλά μόνο για το υπεραστικό, δεν υποχρεούνται να προσκομίζουν φορολογική δήλωση. Για νέους δικαιούχους απαιτούνται όλα τα παραπάνω και επιπλέον δυο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.

ΙΕΡΕΑΣ ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΝΑ ΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΟΤΙ «ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ» ΚΑΙ ΓΙ’ ΑΥΤΟ «ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΦΤΥΣΟΥΝ»
Το περιστατικό έλαβε χώρα στις στρατιωτικές κατασκηνώσεις του Κέντρου
Αποκατάστασης Απωλειών Υγείας (ΚΑΑΥ) Λεπτοκαρυάς και αφορούσε
ομάδα έξι παιδιών από την παρακείμενη κατασκήνωση «Νηρηίδες» του
υπουργείου Εργασίας που τα τελευταία χρόνια έχει παραχωρηθεί στο Κέντρο
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΚΚΠΠΚΠ). Οπως
διηγούνται και καταγγέλλουν οκτώ συνοδοί (τα στοιχεία τους στη διάθεση των
αρμοδίων) το περιστατικό έγινε την Κυριακή 28 Ιουλίου έπειτα από απόφαση
«στο πλαίσιο ένταξης των παιδιών και κοινωνικοποίησης, να πάμε να παρακολουθήσουμε τη λειτουργία της υπαίθριας εκκλησίας που βρίσκεται μέσα στα ΚΑΑΥ Λεπτοκαρυάς. Την ώρα της Θείας Κοινωνίας παραχωρήσαμε προτεραιότητα στους εκκλησιαζόμενους για να μην τους φέρουμε σε δύσκολη θέση και όταν επιτέλους ήρθε η ώρα να
κοινωνήσουν τα παιδιά μας, ο παπάς αρνήθηκε να τα κοινωνήσει με τη δικαιολογία ότι δεν αντιλαμβάνονται». Στη
συνέχεια, όπως λένε, «φτάνοντας εξοργισμένοι στην κατασκήνωση, παραθέσαμε στην πρόεδρο του ΚΚΠΠΚΠ τα
γεγονότα και χωρίς να χάσει χρόνο πήγε στον διοικητή της μονάδας των ΚΑΑΥ για να διευθετήσει το θέμα. Το
ζήτημα πήρε μεγάλη έκταση, φτάνοντας μέχρι και τον ταξίαρχο, ο οποίος και επισκέφθηκε την κατασκήνωσή μας
με σκοπό να μας γνωρίσει και να ζητήσει συγγνώμη για την απαράδεκτη συμπεριφορά του παπά. Το κείμενο αυτό
είναι μια προσπάθεια αφύπνισης της συνείδησης και ενσυναίσθησης της κοινωνίας απέναντι στα άτομα με αναπηρία
που αποτελούν τον αδύναμο κρίκο της!». Η πρόεδρος του ΚΚΠΠΚΠ, Συλβάνα Καρασαββίδου, επιβεβαιώνει με δηλώσεις της στην «Εφ.Συν.» τα καταγγελλόμενα, τονίζοντας ότι, «παρά την παρέμβαση του ταξίαρχου που είπε ότι θα
γίνει αναφορά γι’ αυτό στον υπουργό Αμυνας, ο ιερέας παρέπεμψε στον δεσπότη (τον μητροπολίτη Κίτρους Πλαταμώνος Γεώργιο, στον οποίο όμως θα φτάσει και η καταγγελία του Κέντρου), ενώ ακόμη και μετά την παρέμβαση του
στρατηγού ο ιερέας δεν μεταπείστηκε». Οπως τονίζει η κ. Καρασαββίδου, «πρώτη φορά ζω κάτι τέτοιο, το σοκ είναι
μεγάλο και μόνο η συγγνώμη των ανώτερων αξιωματικών μάς έκανε να νιώσουμε ότι η προσπάθειά μας δεν πάει χαμένη, αφού στην αρχή η απογοήτευση ήταν τόσο μεγάλη για τον μηδενισμό της προσπάθειας μας γι’ αυτά τα παιδιά».
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ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Η αναπηρία του υπόχρεου και της συζύγου λαμβάνεται από τη δήλωση ή
τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους ή από τα αρχεία
των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή την Εφαρμογή των Δ.Ο.Υ. «Καταχώρηση Αναπηριών». Η αναπηρία των τέκνων, λαμβάνεται από την Εφαρμογή των Δ.Ο.Υ.
«Καταχώρηση Αναπηριών» ή από τα αρχεία των ΚΕ.Π.Α. ή, εφόσον το τέκνο υποβάλει
δήλωση φορολογίας εισοδήματος, από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος αυτού του
οικείου φορολογικού έτους. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η μείωση χορηγείται με υπόδειγμα από τη Δ.Ο.Υ., απαιτείται, πριν τη χορήγηση της έκπτωσης, η καταχώρηση της
πληροφορίας για την αναπηρία στην εφαρμογή «Καταχώρηση Αναπηριών» των Δ.Ο.Υ.
Για την πιστοποίηση της αναπηρίας εφαρμόζονται τα ισχύοντα στη φορολογία εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους.
Χορηγείται πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) Το «συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό
εισόδημα» του προηγούμενου έτους δεν έχει υπερβεί τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο
και κάθε εξαρτώμενο μέλος και β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα πλήρους ή
ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ο υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα
της οικογένειάς του δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα. Η πλήρης απαλλαγή αφορά περίπου 70.000 νοικοκυριά.
σβαση των ΑμεΑ, με απόλυτο
σεβασμό στα ευαίσθητα δεΜετά από τις πολλές δεκάδες αναφορές που υποβάλαμε
δομένα της υγείας τους,
στα μέσα Μαΐου, στον Συνήγορο του Πολίτη, ενδεχομένως
στους τομείς του Πολιτισμού,
περισσότερες από εκατό ή εκατόν είκοσι, για το θέμα της
της Ψυχαγωγίας, του ΑθλητιΚάρτας Αναπηρίας, φαίνεται ότι μέσα από τη μεγαλύτερη διασμού και των Μεταφορών.
δικτυακή κοινότητα για ΑμεΑ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ πεΦυσικά, θα αναγνωρίζεται
τύχαμε αυτό που εδώ και είκοσι τρία χρόνια δεν πέτυχε
από κάθε χώρα-μέλος της ΕΕ
κανένας άλλος φορέας: Την αποτελεσματική παρέμβαση εκ
που θα συμμετέχει στο σύστημα. Προς το παρόν εφαρμόζεμέρους του ΣτΠ, ο οποίος απηύθυνε επιστολή στον Υπουργό
ται μόνο από: το Βέλγιο, την Κύπρο, την Εσθονία, τη ΦινΕπικρατείας, Συντονιστικό Μηχανισμό για την Αναπηρία. Το
λανδία, την Ιταλία, τη Μάλτα, τη Σλοβενία, τη Ρουμανία.
αποτέλεσμα από αυτό θα είναι, ενδεχομένως από την ερχόΑνδρέας Μπαρδάκης - Ακτιβιστής για τα δικαιώματα
μενη Κυβέρνηση (αφού είμαστε σε περίοδο προ βουλευτικών
των ΑμεΑ και για την προστασία από το Παθητικό Κάεκλογών), να νομοθετηθεί η Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας
πνισμα, Δημιουργός της μεγαλύτερης διαδικτυακής
και στην Ελλάδα, η οποία θα διασφαλίσει την ισότιμη πρόκοινότητας για τα ΑμεΑ «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ».
Από σελ. 1...

Η ΚΑΡΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΙΔΡΥΕΙ ΤΜΗΜΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Σε ακόμα μια εξαιρετική κίνηση προβαίνει ο Παναθηναϊκός ΑμεΑ που δημιουργεί
τμήμα κολύμβησης. Πρόκειται για ακόμα ένα βήμα στη σωστή κατεύθυνση που ταιριάζει
απόλυτα με τις αξίες του Παναθηναϊκού! Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Ο Παναθηναϊκός ΑμέΑ
συνεχίζει την δράση του στον αθλητισμό και κάνει άνοιγμα και στον χώρο της κολύμβησης. Υπεύθυνος του εγχειρήματος αναλαμβάνει ο ομοσπονδιακός προπονητής ΑμεΑ και
παράλληλα τεχνικός του Παναθηναϊκού, Παναγιώτης Παϊπέτης. Στους αγώνες Κολύμβησης συμμετέχουν αθλητές και αθλήτριες με: κινητικές αναπηρίες και με ολική ή μερική
απώλεια όρασης. Στους κολυμβητές με κινητικές αναπηρίες η ταξινόμηση σε κατηγορίες είναι σχετικά πιο περίπλοκη. Ανάλογα
με τον τύπο της αναπηρίας, εξετάζεται ο βαθμός μυϊκής δύναμης, ο συντονισμός κινήσεων ή το εύρος της κίνησης και, στη
συνέχεια, αξιολογείται μέσα στο νερό η λειτουργική δυνατότητα και ο περιορισμός κινήσεων στα διάφορα στυλ κολύμβησης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα: 6941597775 και 6946318023 , στο mail info@panathinaikosamea.gr καθώς και στη σελίδα στο fb Παναθηναϊκός ΑμεΑ στον ακόλουθο σύνδεσμο facebook.com/Παναθηναϊκός-ΑμεΑ.

ΜΙΑ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Η παράσταση “Ερωτευμένα Άλογα”, της ομάδας «Εν δυνάμει» σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου, επιχειρεί, μετά από πολύμηνη έρευνα, να καταγράψει την πορεία ενός
«…αχ!», ενός επιφωνήματος που συνοδεύει τον κεραυνοβόλο έρωτα, την απόρριψη,
την ανάταση, την οδύνη αλλά και την ηδονή. Μια παράσταση για τον έρωτα, αυτή την
“αναπηρία”, που εξουσιάζει, τορπιλίζει, δυναμιτίζει, τρελαίνει, φλέγει. Μια παράστασηύμνος στην πηγαία ζωτικότητα, στη γενετήσια ορμή, σε όλες τις αισθήσεις που έχουν
περιχαρακωθεί από μια αυστηρά ορθολογιστική αντίληψη της ζωής. Μια παράσταση
που σαν καλπασμός ξεπερνά τους κοινωνικούς φραγμούς και παραμερίζει εμπόδια
για να μιλήσει για το ά-λογο, το ένστικτο, το απαγορευμένο, τη φαντασία, την ψυχή.
Μια παράσταση που τελικά επιμένει στην αναζήτηση του ολοκληρωτικού και αμφίδρομου έρωτα. Συντελεστές: Σύλληψη & Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Ελένη Δημοπούλου - Σκηνοθεσία: Ελένη Ευθυμίου.
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ΤΟ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟ ΣΤΕΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 20 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ
Τα νούμερα που βλέπετε δεν είναι παραπληνητικά. Δεν είναι καλή η συνταγή ή τα υλικά
ταλαιπωρημένα; «Ανθίζει» το παραεμπόριο, με την αγορά να χάνει σε ετήσια βάση περίπου
15 εώς και 20 δισ ευρώ, ενώ τα κέρδη που χάνει το δημόσιο υπολογίζονται σε 4 δισ. ευρώ.
Τα συγκεκριμένα στοιχεία παρατέθηκαν από την ηγεσία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) σε ενημερωτική ημερίδα που πραγματοποίησε
εχθές, όπου και δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις προτάσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Σε γενικές γραμμές, η Συνομοσπονδία εκτιμάει πως η αναποτελεσματική αντιμετώπιση
του παρεμπορίου δεν οφείλεται στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο (4497/2017), αλλά στη μη
πιστή εφαρμογή του και κατά συνέπεια στην αναποτελεσματική λειτουργία και συνεργασία
των ελεγκτικών οργάνων. «Η επιβολή ποινών πρέπει να μετουσιωθεί στη λήψη και εφαρμογή αυστηρών προληπτικών και
κατασταλτικών μέτρων, ενώ θα πρέπει να εντατικοποιηθούν οι διενεργούμενοι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες»,
όπως σημειώθηκε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, το χρονικό διάστημα 2015-2017 το Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς & Αντιμετώπισης Παρεμπορίου αύξησε κατά 743% τις κατασχέσεις και κατά 183%
τους διενεργούμενους ελέγχους, ενώ την περίοδο 2016-2018 πραγματοποιήθηκαν 9.500 έλεγχοι μεικτών κλιμακίων.

Ο ΙΣΑ ΕΦΙΣΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζει την ανησυχία του για την εμφάνιση νέων κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας και εφιστά την προσοχή στη σχολαστική
τήρηση των ατομικών μέτρων προστασίας για τα κουνούπια. Σημειώνεται ότι κατά την
περσινή χρονιά, κατεγράφησαν 316 κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, εκ των οποίων
τα 50 κατέληξαν ενώ τα περισσότερα περιστατικά κατεγράφησαν στο Νόμο Αττικής. Ο
ΙΣΑ εφιστά την προσοχή στα ατομικά μέτρα προστασίας τα οποία μεταξύ άλλων συνίστανται στα εξής: ¾ χρήση εντομοαπωθητικών στο ακάλυπτο δέρμα και επάνω από τα
ρούχα - ¾ τοποθέτηση στις οικίες αντικουνουπικών πλεγμάτων (σιτών) - ¾ χρήση κουνουπιέρων εντομοκτόνων, ανεμιστήρων ή κλιματιστικών, λαμπτήρων κίτρινου χρώματος - ¾ απομάκρυνση του στάσιμου νερού από λεκάνες, βάζα, γλάστρες, υδρορροές
κλπ. - ¾ κούρεμα γρασιδιού, θάμνων και φυλλωσιών - ¾ πότισμα των φυτών κατά τις
πρωινές ώρες - ¾ κάλυψη του σώματος με κατάλληλα ενδύματα που προστατεύουν.

ΟΚΤΩ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΕΩΡΟΥΝ ΑΣΦΑΛΗ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ

Οκτώ στους δέκα Έλληνες θεωρούν ασφαλή τα εμβόλια, όσο ακριβώς είναι το ποσοστό
εμπιστοσύνης παγκοσμίως κατά μέσο όρο (79%), σύμφωνα με μια νέα διεθνή έρευνα του
βρετανικού βιοϊατρικού ερευνητικού οργανισμού Wellcome. Στην Ελλάδα (1.000 άτομα συμμετείχαν στην έρευνα, που ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2018) οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στα εμβόλια (81%) έναντι των ανδρών (76%). Οι μεγαλύτερης ηλικίας είναι
πιο καχύποπτοι (ποσοστό εμπιστοσύνης 48% στους ανθρώπους άνω των 50 ετών) σε σχέση
με τους ανθρώπους μικρότερης ηλικίας (εμπιστοσύνη 79% στις ηλικίες 30-49 ετών και 76%
στις ηλικίες 15-29 ετών). Στην ίδια έρευνα διερευνήθηκαν και άλλες απόψεις σχετικά με την
επιστήμη. Μόνο το 10% των Ελλήνων δήλωσαν ότι έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη στην επιστήμη
γενικά. Και εδώ οι άνω των 50 ετών έχουν μικρότερη εμπιστοσύνη (7%) έναντι των πιο νέων (εμπιστοσύνη 11% μεταξύ των
ατόμων 30-49 ετών και 13% στις ηλικίες 15-29 ετών). Από την άλλη όμως, σχεδόν τρεις στους τέσσερις (72%) εκτιμούν ότι η
επιστήμη ωφελεί τους ανθρώπους στην Ελλάδα. Δύο στους τρεις Έλληνες (66%) δήλωσαν ότι η επιστήμη διαφωνεί με την
θρησκεία τους, ενώ σχεδόν ένας στους τρεις (29%) ανέφερε ότι επιλέγει τη θρησκεία, όταν αυτή διαφωνεί με την επιστήμη.

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΣΟΥΧΤΕΡΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ

Οι νέες χρεώσεις θα ισχύσουν από την 1η Ιουλίου στην πλειονότητα των τραπεζών ενώ
στην Τράπεζα Πειραιώς θα ξεκινήσουν από τις 22 Ιουλίου. Αναλυτικά οι χρεώσεις σε κάθε
τράπεζα, σύμφωνα με την έντυπη έκδοση της εφημερίδας «Voice of Market»: Alpha Bank:
Αναλήψεις σε ATM άλλων τραπεζών σε Ελλάδα και Ευρωζώνη: Έως 150 ευρώ 1,5 ευρώ Από 160 έως 250 ευρώ 1,60 ευρώ - Άνω των 250 ευρώ 1,65 ευρώ - Αναλήψεις σε ATM
εκτός Ευρωζώνης - 1% επί του ποσού της ανάληψης με ελάχιστο τα 4,40 ευρώ ανά συναλλαγή - Eurobank: Αναλήψεις σε ATM άλλων τραπεζών σε Ελλάδα και Ευρωζώνη 1,60 ευρώ
ανεξαρτήτως ποσού - Αναλήψεις σε ATM εκτός Ευρωζώνης 1,05% επί του ποσού της ανάληψης - Εθνική Τράπεζα: Αναλήψεις σε ATM άλλων τραπεζών σε Ελλάδα και Ευρωζώνη - Έως 150 ευρώ 1,30 ευρώ - Από 160 έως 250 ευρώ 1,40 ευρώ Άνω των 250 ευρώ 1,60 ευρώ - Αναλήψεις σε ATM εκτός Ευρωζώνης - 1% επί του ποσού της ανάληψης με ελάχιστο τα 3
ευρώ και μέγιστο τα 5 ευρώ ανά συναλλαγή - Τράπεζα Πειραιώς: Αναλήψεις σε ATM άλλων τραπεζών σε Ελλάδα και Ευρωζώνη - Έως 250ευρώ 1,40ευρώ - Άνω των 250 ευρώ 2,20 ευρώ - Αναλήψεις σε ATM εκτός Ευρωζώνης - Έξοδα 4 ευρώ
ανά συναλλαγή πλέον 2% επί του ποσού της ανάληψης με ελάχιστο το 1 ευρώ και μέγιστο τα 30 ευρώ ανά συναλλαγή.
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