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ΤΟ ΠΗΡΑΜΕ!
ΤΟ ΑΞΙΖΟΥΜΕ...
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ

Α.Σ. ΑΤΛΑΣ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΣΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΜΕ ΑΜΑΞΙΔΙΟ 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017
ΣΕΡΙΦΟΣ

ΝΑΞΟΣ
ΣΧΟΙΝΟΥΣΑ

ΣΚΙΑΘΟΣ

ΣΥΡΟΣ

ΜΗΛΟΣ

ΣΙΦΝΟΣ

Μαζί, µε στόχο την υγεία.
H Alpha Bank, µε στόχο την αναβάθµιση παροχών υγείας στα ελληνικά νησιά, θέλησε να προβεί στην προσφορά ιατρικών
µηχανηµάτων και ιατροφαρµακευτικού εξοπλισµού, µε τον σχεδιασµό του κοινωνικού προγράµµατος, το οποίο ξεκίνησε το
2014 και πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία “ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ”.
Σκοπός του Προγράµµατος είναι όχι µόνο να ενδυναµώσει έµπρακτα τις υπηρεσίες υγείας, µέσω καλύψεως ιατροφαρµακευτικών
αναγκών στα περιφερειακά ιατρεία, αλλά και να συµβάλει στη δηµιουργία αισθήµατος ασφαλείας στους κατοίκους των νησιών.

Το Πρόγραµµα έχει ήδη πραγµατοποιηθεί στα ακόλουθα νησιά:
2014: Kάσος, Λειψοί, Νίσυρος, Τήλος.
2015: Αστυπάλαια, Κάλυµνος, Κάρπαθος, Κως, Λέρος, Πάτµος, Σύµη, Χάλκη.
2016: Άνδρος, Θάσος, Ικαρία, Κύθνος, Σάµος, Τήνος, Φολέγανδρος, Φούρνοι.

OPIZONTAΣ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ

TΩN ΠAPAΠΛHΓIKΩN

ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ
Παρά τις δύσκολες εποχές ο σύλλογος
μας πάντα θα βρει κάτι για να γιορτάσει.
Αυτή τη φορά είναι η μεγάλη διάκριση
της ομάδας μπάσκετ με αμαξίδιο του
αθλητικού μας συλλόγου “ΑΤΛΑ” που βέβαια είναι παιδί του ΠΑΣΠΑ.
Ένας μεγάλος άθλος, η κατάκτηση του
πρωταθλήματος δηλαδή, που για μια ομάδα μόλις τριών ετών φαντάζει ακατόρθωτο, τις ευχαριστίες μας στα παιδιά της
ομάδας και στον προπονητή τους για τις
απίστευτες στιγμές που μας χάρισαν.
Κατά τα άλλα συνεχίσαμε τις επαφές
με κυβερνητικούς παράγοντες μάλιστα
πήγαμε και στον υπουργό ανάπτυξης
κύριο Σταθάκη, αποκορύφωσή όμως της
δραστηριότητας μας ήταν η συμβολική
κατάληψη των αιθουσών, των κοινοβουλευτικών ομάδων στη Βουλή.
Κλείνουμε το εκδοτικό σημείωμα με
επίκληση προς τα μέλη μας για την εξόφληση της συνδρομής τους, κάτι μικρό
για τον καθένα μας είναι τεράστια βοήθεια
για το συλλόγο.

Iδιοκτησία
ΠANEΛΛHNIOΣ ΣYΛΛOΓOΣ ΠAPAΠΛHΓIKΩN
OΘΩΝOΣ ΣΤΑΘΑΤOY 37-39
111 45 AΘHNA
E-mail: parapleg@otenet.gr
Internet: http://www.paspa.gr
Tηλ.: 210-83.12.740 FAX: 210-83.10.344
Διοικητικό συμβούλιο
Πρόεδρος: Bίγλας Aθανάσιος
Aντιπρόεδρος: Aλέπης Σοφοκλής
Γεν. Γραμματέας: Τσιάτης Βασίλειος
Tαμίας: Κωνσταντής Κωνσταντίνος
Eιδ. Γραμματέας:Πηγιάκης Μανώλης
Mέλος: Κωνσταντινόπουλος Βασίλειος
Mέλος: Πατέρας Aθανάσιος
Mέλος: Καστρινάκη Αικατερίνη
Mέλος: Kομματάς Γεώργιος
Εξελεγκτική επιτροπή
Πρόεδρος: Ανδριοπούλου Αντωνία
Γραμματέας: Μαυροκέφαλος Διονύσιος
Mέλος: Δουκλιάς Παναγιώτης
Συντακτική Eπιτροπή
Tο Διοικητικό Συμβούλιο
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Eκδότης Περιοδικού
Βίγλας Αθανάσιος
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΠΡΟΤΑΣΙΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ
www.protasis.org
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
Κωνσταντίνος Σιδέρης
E-Mail:sideris@protasis.org
Eπιμέλεια - Eκτύπωση
«ΔEΣMOΣ»
Eυ. Γιάνναρη 5 K. Πετράλωνα
Tηλ.: 210-34.68.268 FAX: 210-34.67.155
Eτήσιες Συνδρομές
Mέλη Συλλόγου:(25 ΕΥΡΩ)
Iδιώτες: (15 ΕΥΡΩ)
Σύλλογοι - Oργανισμοί: (18 ΕΥΡΩ)
Αρ. Λογ/μού ΕΘΝΙΚΗ: 134/296004-41

Τουρισμός για ΑμεΑ στην Ελλάδα
Παραρτήματα

Παράρτημα Aχαΐας
Kανελλοπούλου 106, Πάτρα, 26 441
Tηλ.: 2610 310040/329490
parapligikoiaxaias@gmail.com
Παράρτημα B. Aνατ. Πελοποννήσου
Kανάρη - Πλ.N. Eργατικών Kατοικιών
Tηλ.:2751067570
FAX:27510 69471 - T.K. 21200 Άργος
bapelpaspa@yahoo.gr
Παράρτημα Aνατολικής
Στερεάς Eλλάδας
Λεωνίδου 11 - 35100 Λαμία
Tηλ.:22310 44233 - FAX: 2231045124

Παραρτήματα
Παράρτημα Mακεδονίας-Θράκης
Kαθ. Σιγάλα 9 - Παπαδάκη 54 248
Θεσ/νίκη
Tηλ.: 2310 310210 - FAX: 2310 307111
paspa.thes@gmail.com

ΠANEΛΛHNIOΣ ΣYΛΛOΓOΣ
ΠAPAΠΛHΓIKΩN
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OPIZONTAΣ

MEΛOΣ THΣ EΘNIKHΣ OMOΣΠONΔIAΣ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ
MEΛOΣ THΣ ΠAΓKOΣMIAΣ OPΓANΩΣHΣ ANAΠHPΩN D.P.I.
OΘΩΝOΣ ΣΤΑΘΑΤOΥ 37-39, 111 45 AΘHNA
THΛ: 210 83.12.740 FAX: 210 83.10.344
Ώρες γραφείου: Kαθημερινά 9 π.μ. - 5 μ.μ.
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ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

Η δράση του ΠΑΣΠΑ
Ποιός είναι ο ΠAΣΠA
O ΠAΣΠA είναι ο πρωτοβάθμιος κοινωνικοσυνδικαλιστικός
φορέας των βαρειά Kινητικά
Aναπήρων.
Iδρύθηκε το 1977 και αγωνίζεται για την προστασία και την
προάσπιση των ανθρώπικων
και κοινωνικών δικαιωμάτων
των παραπληγικών, την αποδυνάμωση των κοινωνικών προκαταλήψεων, και την καταπολέμηση των διακρίσεων που
βιώνουν.
Eπιδιώκει την εξίσωση των
ευκαιριών στους κινητικά ανάπηρους
σε όλους τους τομείς της ζωής και τη
διασφάλιση συνθηκών αξιοπρεπούς
διαβίωσης και πλήρους ένταξης στην
κοινωνία.
H δράση του
• Προωθεί προς τις δημόσιες
αρχές τα θέματα που απασχολούν τους παραπληγικούς.
• Eξασφαλίζει την ανάπτυξη
και την εφαρμογή πολιτικών
ίσων ευκαιριών για τους κινητικά
ανάπηρους.
• Συμβάλλει στην ανάδειξη
της διάστασης της αναπηρίας
και στην οικοδόμηση της κοινωνικής αλληλεγγύης.
OI KATAKTHΣEIΣ MAΣ
H δράση μας είναι πολύ μεγάλη και
σε τέτοιο βαθμό που μετά από πολλές
προσπάθειες και μακροχρόνιους αγώνες
κατάφερε να ψηφιστούν νόμοι που άλλαξαν τον τρόπο ζωής των βαριά κινητικά αναπήρων.
Eπιγραμματικά αναφέρουμε:
1. Xορήγηση εξωϊδρυματικού επιδόματος παραπληγίας-τετραπληγίας.
2. Aτελής εισαγωγή επιβατικού αυτοκινήτου.
3. Προσλήψεις κινητικά αναπήρων
στο Δημόσιο.
4. Πλήρης σύνταξη μετά από 15 χρόνια εργασίας στους βαριά κινητικά ανά6
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2. Aγορά ειδικών ταξί (special TAXI) για την μεταφορά
των βαριά κινητικά αναπήρων.

πηρους.
5. Eιδική αγωγή που αφορά στην εκπαίδευση των Aτόμων με Aναπηρίες.
6. Eισαγωτή στα AEI-TEI των βαριά
κινητικά αναπήρων χωρίς εξετάσεις.
7. Kαθιέρωση και θεσμοθέτηση του
Γραφείου Mελετών για τα Άτομα με

Σε Eυρωπαϊκό
και Διεθνές επίπεδο
H Eυρωπαϊκή Ένωση σε
διεθνές επίπεδο, αποτελεί
τη μοναδική δομή η οποία
επηρεάζει την πολιτική των
κρατών-μελών της, σε θέματα αναπηρίας.
O ΠAΣΠA, συναισθανόμενος
τη μεγάλη σημασία των αποφάσεων που παίρνονται σε επίπεδο
Eυρωπαϊκής Ένωσης και τον αντίκτυπο
αυτών στη ζωή των AMEA, έχει αναγνωρίσει την ανάγκη της ενεργούς συμμετοχής σε ένα διευρυμένο δίκτυο
επαφών με τις οργανώσεις των AMEA
με σκοπό την σύσφιξη των σχέσεων και την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων.

Eπιδιώκει την εξίσωση των
ευκαιριών στους κινητικά ανάπηρους
σε όλους τους τομείς της ζωής
και τη διασφάλιση συνθηκών
αξιοπρεπούς διαβίωσης
και πλήρους ένταξης
στην κοινωνία.
Aναπηρίες στο Y.ΠE.XΩ.Δ.E.
8. Θεσμοθέτηση διατάξεων στον Γενικό Oικοδομικό Kανονισμό για την προσπέλαση των βαριά κινητικά αναπήρων.
9. Yλοποιεί και συμμετέχει με εκπροσώπους του σε προγράμματα της
Eυρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία αφορούν
την καλύτερη διαβίωση και ποιότητα
ζωής των βαριά κινητικά αναπήρων.
Στο ενεργητικό του έχει και αρμοδιότητες κοινωνικού χαρακτήρα όπως:
1. Bράβευση αριστούχων μαθητών
με Aναπηρίες και ανθρώπων που αγωνίζονται για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των AMEA.
OPIZONTAΣ

ΠPΩTEPΓATHΣ TOY AΘΛHTIΣMOY
ΓIA AMEA O ΠAΣΠA
O Aθλητισμός είναι το βασικότερο μέσο που συμβάλλει
στην κοινωνική ένταξη και την
ισότιμη συμμετοχή των ατόμων
με αναπηρία στη σύγχρονη κοινωνία.
O ΠAΣΠA είναι ο πρωτεργάτης
του Aθλητισμού για άτομα με αναπηρία
στη χώρα μας αναγνωρίζοντας τον
Aθλητισμό ως μια κορυφαία έκφραση
ανθρώπινης ελευθερίας, καταργώντας
κάθε διαφορετικότητα.
Oι πρώτοι ανάπηροι αθλητές ανήκαν
στις τάξεις του και περνούσαν το μήνυμα ότι ο αθλητισμός διατηρεί την
καλή φυσική τους κατάσταση, αναπτύσσει τις σωματικές και κινητικές ικανότητές τους, την ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων και επικοινωνίας,
την ψυχολογική υποστήριξη με στόχο
την αυτόνομη διαβίωση και την κοινωνική επανένταξη.

DISCOVERY
Βενζινοκίνητη μοτοσικλέτα κατάλληλη
για άτομα με ειδικές ανάγκες

Κυβισμός:50 cc
Mεγ. Επιτρεπτό βάρος: 150 kg
Ρεζερβουάρ: 5 L
Φρένα: Δισκόφρενα / Ταμπούρα
Κινητήρας: 4χρονος, μονοκύλινδρος
αερόψυκτος, ημιαυτόματο3 ταχυτήτων
και όπισθεν
Μεγ. Δύναμη: 2,10kw /7500r/min
Σύστημα εκκίνησης: Μίζα
Τροχοί: 130/60-13 3,50-10
Μπαταρία: 12V 7 Ah

MOBILITY 3
New Genaration

Μοτέρ: 60V /1000 watt
Μπαταρίες: 12V 20 Ah * 5 τεμ
Απόσταση ανα φόρτιση: 70-80 km
Μεγ. Ταχύτητα: 35 km/h
Ανάβαση: 30 μοίρες
Φόρτιση Μπαταρίας : 6-8 ώρες
Μέγ. Φορτίο: 150 kg
Τροχοί: 3,00 - 10
Ζάντες Αλουμινίου

MOBILITY 4
New Genaration

ACTION 1
Ηλεκτρική αναπηρική καρέκλα αναδιπλώμενη
Μοτέρ : 24V 200 Watt * 2 τεμ
Μπροσ. Τροχοί : 200X50 mm * 2 τεμ
Πίσω Τροχοί :24X13/8-B * 2 τεμ
Φορτιστής : AC100-240V 50-60Hz 2A
Output 24V 2A
Χρόνος επαναφόρτισης : 6-8 h
Διαστάσεις : 1080*640*930 mm
Βάρος : 47,5 kg με μπαταρίες
Μεγ. Ταχύτητα εμπρ. : 6 km/h
Μεγ. Ταχύτητα όπισθεν : 4,5 km/h
Αυτονομία : 20 km

Μοτέρ: 24 V 300 Watt * 2 τεμ
Μπροστινοί τροχοί: 8X2' * 2 τεμ
Πίσω τροχοί: 16X2,5" * 2 τεμ
Μπαταρίες: 12V 38Ah * 2 τεμ
Φορτιστής: AC100-240V 50-60 Hz 2A
Output 24V 4A
Χρόνος Φόρτισης: 6-8 ώρες
Διαστάσεις: 1040*640*1240 mm
Βάρος: 85 kg με μπαταρίες
Μεγ. Φορτίο: 120 kg
Ανάβαση: 12 μοίρες
Μεγ. Ταχύτητα εμπρος: 8 km/h
Μεγ. Ταχύτ. όπισθεν: 4,8 km/h
Αυτονομία: 40 km

ACTION 2

MOTIVAS Μ. ΕΠΕ
Αργυρουπόλεως 3, Αργυρούπολη • Τηλ: 2168001550 - 210.9885800 • Fax. 210 9955895
email: moto-motivas@hotmail.com • motomotivas@gmail.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η παραλία του ΠΙΚΠΑ Βούλας
Η παραλία του ΠΙΚΠΑ Βούλας σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε θα λειτουργήσει από τις 3 Ιουλίου 2017.
Για οποιοδήποτε πρόβλημα αρμόδιες είναι υπηρεσίες του ΠΙΚΠΑ και όχι ο σύλλογος.
Γι' αυτό παρακαλείστε να τηλεφωνείτε στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΠΙΚΠΑ και όχι στον ΠΑΣΠΑ.

ΜΗ ΞΕΧΝΑΤΕ ΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ
Αγαπητοί φίλοι
Το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου μας απευθύνει έκκληση στα μέλη,
να μην ξεχνούν την συνδρομή τους.
Σε αυτές τις δύσκολες εποχές κι αυτή ακόμα η μικρή βοήθεια αποτελεί
αιμοδοσία για το σύλλογό, ο οποίος σε πολλές περιπτώσεις υποκαθιστά το
κράτος, προσφέροντας κοινωνικές υπηρεσίες.
Για εσάς είναι ένα μικρό ποσό, αλλά για την λειτουργία του συλλόγου μας
ένα μεγάλο στήριγμα.

Κλειστά τα γραφεία
του ΠΑΣΠΑ τον Αύγουστο
Ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο σας εύχονται καλό καλοκαίρι.
Τα γραφεία του συλλόγου θα παραμείνουν κλειστά
όλο το μήνα Αύγουστο .
Το ραντεβού μας πάλι με κέφι από τον Σεπτέμβριο.
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ
ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΑΠΟΡΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020
«Στη δύ́σκολη οικονομική́ συγκυρί́α, που
βιώ
́ νει η χώ
́ ρα, η στή́ριξη των συνανθρώ
́ πων
μας αποτελεί́ πρά́ ξη ευθύ́ νης για την
Περιφέ́ρεια Θεσσαλί́ας. Στεκό́μαστε με σεβασμό́ και ενδιαφέρόν προς τον συνά́νθρωπο
και τις ά́πορες οικογέ́νειες», δή́λωσε ο Περιφερειά́ρχης Θεσσαλί́ας κ. Κώ
́ στας Αγοραστό́ς...
με από́φαση του οποί́ου εκδό́θηκε η Πρό́σκληση προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. (Ελληνική́ Εταιρεί́α
Τοπική́ς Ανά́πτυξης και Αυτοδιοί́κησης), για
υποβολή́ προτά́σεων «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ».
Η Πρό́σκληση αφορά στη χρηματοδό́τηση της δρά́σης
«Εναρμό́νιση οικογενειακή́ς και επαγγελματική́ς ζωή́ς για
το έ́τος 2017-2018 (ΑμεΑ)» με στόχο την διάθεση προς
μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια), θέσεων
παροχής υπηρεσιω
́ ν φροντίδας και φύλαξης βρεφω
́ ν,
νηπίων και παιδιω
́ ν με αναπηρία για το έτος 2017-2018
σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας
και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιω
́ ν με Αναπηρία
(Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕ.Α.) (δημόσιες και ιδιωτικές δομές). Ωφελούμενοι
της δράσης είναι οι μητέρες (και πατέρες που έχουν την

επιμέλεια) που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτω
́ χειας
που αντιστοιχεί σε κάθε ωφελούμενο άτομο. Η Πρόσκληση
αφορά χρηματοδότηση πράξεων προύπολογισμού έως
187.913,00€, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαίκό
Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους και
είναι αναρτημένη στον δικτυακό τόπο της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας www.thessaliaespa.gr. Όπως έγινε γνωστό τη διετία 2015-2017 για την
κάλυψη των θέσεων ΑΜΕΑ σε βρεφονηπιακούς σταθμούς,
ο προΰπολογισμός ανήλθε στις 454.000 ευρω
́ . Ο προΰπολογισμός κάθε έτους διαμορφω
́ νεται βάσει των αναγκω
́ν
των βρεφω
́ ν-παιδιω
́ ν, που πηγαίνουν σε βρεφονηπιακούςπαιδικούς σταθμούς και με στόχο να εξυπηρετούνται
όλες οι θέσεις σε επίπεδο Θεσσαλίας.

Μια νέα επιλογή
στην µάχη κατά
της σπαστικότητας
και των κινητικών
δυσλειτουργιών.

H

αντιµετώπιση της σπαστικότητας και των άλλων κινητικών δυσλειτουργιών από το ίδιο το
σώµα, είναι πλέον εφικτή για πολλά άτοµα που αντιµετωπίζουν αυτούς τους επίπονους καθηµερινούς
περιορισµούς.
Οι ήδη υπάρχουσες λύσεις βασίζονται σε πολυάριθµες επεµβατικές ή µη µεθόδους, αλλά ελάχιστες
έως καθόλου, χρησιµοποιούν το ίδιο το σώµα για
να προάγουν την αποκατάστασή του.
Το κοστούµι Mollii έφτασε πρόσφατα στην Ελλάδα
από τη Σουηδία για να προσφέρει ακόµα µία επιλογή στους ασθενείς αλλά και τους θεραπευτές, στην
µάχη κατά των µυϊκών και κινητικών δυσλειτουργιών. Χρησιµοποιώντας µε διαφορετικό τρόπο τις
ήδη υπάρχουσες αρχές της νευροµυϊκής διέγερσης, το κοστούµι διεγείρει το κεντρικό νευρικό σύστηµα ώστε να πετύχει τον στόχο, παρέχοντας εξατοµικευµένη περιφερική αισθητηριακή ανατροφοδότηση. Η ανατροφοδότηση αυτή είναι αναγκαία για
τον έλεγχο των εκούσιων κινήσεων σε ένα φυσιολογικό άτοµο, αλλά διακόπτεται σε ασθενείς προσβεβληµένους από εγκεφαλική παράλυση, σκλήρυνση κατά πλάκας, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, κρανιοεγκεφαλική κάκωση ή κάκωση νωτιαίου µυελού.
Το κοστούµι Mollii εισάγεται και διανέµεται στην
Ελλάδα από την εταιρεία Rehab Care και έχει ήδη
δοκιµαστεί σε πολλούς ασθενείς εντός και εκτός
νοσηλευτικών ιδρυµάτων, µε θετικά αποτελέσµατα.
Το κοστούµι χρησιµοποιείται ήδη σε περισσότερες
από 10 ευρωπαϊκές χώρες και έχει εγκριθεί και χαρακτηρισθεί ως ιατρική συσκευή.

ΤΟ ΚΟΣΤΟΥΜΙ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ
ΑΠΟ ∆ΕΚΑ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ
ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΕΓΚΡΙΘΕΙ
ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΘΕΙ
ΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ
ΣΥΣΚΕΥΗ.

Το κοστούµι µπορεί να χρησιµοποιηθεί εύκολα
(3-4 φορές την εβδοµαδα) στο σπίτι ή στο θεραπευτήριο και πλένεται στο πλυντήριο ρούχων.
Με συνολικά 26 µεγέθη για παιδιά και ενήλικες
(γυναίκες και άντρες) µεγέθους XXL, µπορεί να
χρησιµοποιηθεί σχεδόν από όλους.
Χωρίς παρενέργειες και µε έξυπνο σχεδιασµό,
το Mollii αποτελεί µια καινοτοµία στον χώρο των
ιατρικών µηχανηµάτων.
Επικοινωνήστε µαζί µας για µια δωρεάν θεραπευτική δοκιµή.

www.4design.gr

Γνωρίζουµε την αναπηρία
Υπηρετούµε την αυτοεξυπηρέτηση
Στοχεύουµε στην αυτονοµία µε ασφάλεια
Αναπηρικά αµαξίδια παιδικά και ενηλίκων O Ειδικά καθίσµατα
Ορθοστάτες O Είδη µπάνιου O Είδη µεταφοράς και µετακίνησης ασθενών
Βοηθήµατα καθηµερινής ζωής O Είδη φυσικοθεραπείας και εργοθεραπείας

Αγίου Κωνσταντίνου 11-13, 16346, Ηλιούπολη. Τηλ.: 210 9738810. E:info@rehabcare.gr
Υποκατάστηµα Β. Ελλάδας: Αιγαίου 5, 55134 Καλαµαριά, Θεσ/νίκη
Τηλ.:6988602706. E: thessaloniki@rehabcare.gr www.rehabcare.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ
Δημιουργία «ΤΕΙΡΕΣΙΑ» για
κακοπληρωτές στην κινητή τηλεφωνία

Η

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με την υπ́ αρθμ.
28/2017 ομόφωνη απόφασή της έδωσε
την άδεια σε εταιρεία για την δημιουργία
Συστήματος Ανταλλαγής Πληροφόρησης
δεδομένων αφερέγγυων συνδρομητω
́ν
κινητής τηλεφωνίας. Όπως αναφέρει η
Αρχή , σκοπό ς της επεξεργασίας του
Συστήματος Ανταλλαγής Πληροφόρησης,
είναι η εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου
που συνεπάγεται η σύναψη σύμβασης με
συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας, με
στόχο την εξυγίανση συναλλαγω
́ ν – αποφυγή περαιτέρω ζημίας. Η Αρχή σημειω
́ νει
ότι ο σκοπός αυτός είναι «σαφής, θεμιτός
και νόμιμος», όπως έχει ήδη κριθεί και με
παλαιότερη τη γνωμοδότησή της την
υπ’αριθμ. 1/2015. Σύμφωνα με την απόφαση της Αρχής, το Σύστημα Ανταλλαγής
Πληροφόρησης, θα μπορεί να αποφασίσει
εάν είναι σκόπιμο να προβεί σε συμπληρωματικά μέτρα με σκοπό την μείωση
του πιστωτικού κινδύνου των εταιρειω
́ν

Π
κινητής τηλεφωνίας, αλλά και για την προστασία του συνδρομητή (π.χ. να ζητήσει
εγγύηση και να καθοδηγήσει κατάλληλα
τον υποψήφιο συνδρομητή σε ένα οικονομικό πρόγραμμα που ανταποκρίνεται
στις οικονομικές του δυνατότητες). Πάντως
η Αρχή σημειω
́ νει ότι σε καμία περίπτωση
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Σύστημα
Ανταλλαγής Πληροφόρησης προκειμένου
να αποκλειστεί εντελω
́ ς ο καταναλωτής
από τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, που
είναι ιδιαιτέρως σημαντικές για την καθημερινή του ζωή, όπως χαρακτηριστικά
αναφέρει. Επίσης, η εν λόγω εταιρεία με
ευθύνη της οφείλει να εγκαταστήσει και
να εφαρμόσει σύστημα μέτρων ασφαλείας.
Πηγή: www.aftodioikisi.gr

Με στό́χο την αντιμετώ́πιση της
αντικοινωνική́ς στά́θμευσης

Ο

πως βεβαίωσε η Δή μοτική Αστυνομί́α της
Αθήνας, με στό́χο την
αντιμετώ
́ πιση της αντικοινωνική́ς στά́θμευσης,
την προτεραιό́τητα στον
πεζό , καθω
́ ς και την
τήρηση της ελεγχό́μενης
στά́θμευσης, έ́νας στους πέ́ντε παρκά́ρει
σε πεζό́δρομους και ρά́μπες ΑΜΕΑ στην
Αθή́να.
Σύ́μφωνα με τα στοιχεία για τον μή́να
Απρί́λιο του 2017, σε σύ́νολο 32.607
κλή́σεων, το 18% αφορά αντικοινωνική́
στά́θμευση και πιο συγκεκριμέ́να παρκά́ρισμα σε ρά́μπες ΑΜΕΑ, σε διαβά́σεις πεζώ
́ ν,
πεζόδρόμους, πλατείες και πεζοδρό́μια.
Το 58% των πινακίδων κυκλοφορίας που
αφαιρέθηκαν τον Απρίλιο αφορούσαν
παράνομη στάθμευση σε πεζόδρομο.
Λόγω περιπτω
́ σεων ακραίας αντικοινωνικής
στάθμευσης, η Δημοτική Αστυνομία τοποθέτησε δαγκάνες σε 123 οχήματα τα
οποία ακινητοποίησε και στη συνέχεια
απομάκρυνε με γερανό. Το 33% αφορούσε
στάθμευση σε πλατείες, το 32% σε ράμπες
για άτομα με κινητικές δυσκολίες, το 19%
σε πεζοδρόμια, το 9% σε πεζόδρομους
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Επιδόματα
αναπηρίας

και το υπό λοιπο 7% σε
άλλες παραβάσεις. «Πρωταθλήτρια» στην παράνομη
στάθμευση η Πατριάρχου
Ιωακείμ: «Πρωταθλήτρια»
στην παράνομη στά́θμευση
το μή́να Απρί́λιο «αναδεικνύ́εται» η Πατριά́ρχου Ιωακεί́μ με 240 κλήσεις και ακολουθούν η
οδό ς Αγίου Μά ρκου με 218, η
Θεσσαλονίκης 156, η οδός Αμερικής με
139, η Ερμού με 90, η Μιλτιάδου με 88, η
οδός Πεσμαζόγλου με 59, η Κανάρη με
50 και η πλατεία Φιλικής Εταιρίας με 40.
Μί́α στις δύο βεβαιω
́ σεις παραβάσεων
(15.534) αφορούν στάθμευση χω
́ ρο ελεγχόμενης στάθμευσης (λευκή διαγράμμιση)
χωρίς την καταβολή του ανά λογου
αντιτίμου, ενω
́ σε θέσεις μονίμων κατοίκων
(μπλε διαγράμμιση) πάρκαρε παράνομα
το 18%. Ο Δημός Αθηναίων σημειω
́ νει ότι
η Δημοτική Αστυνομία, μετά την
επανασύστασή της, λειτουργεί με 390
άτομα, δηλαδή το 1/4 της δύναμής της
σε σύγκριση με το 2013, έτος κατά το
οποίο αποφασίστηκε η διάλυσή της που
διήρκεσε περισσότερο από ενάμιση χρόνο.

OPIZONTAΣ

ροβλέπεται (υπό προϋποθέσεις),
και εφόσον έχει διαπιστωθεί
από τα ΚΕΠΑ (Κέντρα Πιστοποίησης
Αναπηρίας) συγκεκριμένο ποσοστό
και μορφή αναπηρίας, η παροχή ειδικότερων επιδομάτων αναπηρίας
σε άτομα που πάσχουν από συγκεκριμένα και /ή σπάνια νοσήματα ή
μορφές αναπηρίας ή ειδικές περιπτώσεις βαριάς αναπηρίας.
ΚΥΑ Π4γ/Φ.421/Φ.422.Φ.423.Φ.221.
οικ. 6286/1997 ΦΕΚ 997 Β’, τροποποίηση επιδότησης σε τυφλά-κωφάλαλα-βαριά νοητική καθυστέρηση
(ΒΝΚ) και ανασφάλιστα παραπληγικά-ακρωτηριασμένα άτομα)
Ενδεικτικά, προβλέπεται η παροχή
επιδομάτων για:
•αιματολογικά νοσήματα
ΥΑ Δ29α/Φ.32.Γ.Π.οικ.10807/530,
ΦΕΚ 1271 Β’/2013
•εγκεφαλική παράλυση
Γ4α/Φ224/οικ.1434, ΦΕΚ Β’
441/1984
•βαριά νοητική καθυστέρηση
ΥΑ Γ4/Φ 12/οικ 1930, ΦΕΚ Β’
724/1982
ΥΑ 2070228/7908/0022,ΦΕΚ Β’
700/1989
•σύνδρομο Down, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
ΥΑ Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10808/531
ΦΕΚ Β’ 965/2013
•τυφλότητα
Ν.958/1979, ΦΕΚ 191 Α’
ΥΑ Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10806/529,
ΦΕΚ Β’1189/2013
•κωφαλαλία
ΥΑ Δ3β/423/73, 193/1979, ΦΕΚ
Β’143/1979
ΥΑ Γ4/Φ.112/οικ/1929/1982, ΦΕΚ
724 Β’/1982
•παράλυση – ακρωτηριασμός
των κάτω άκρων
Ν. 2345/95 (ΦΕΚ 213 Α’)
ΥΑ Γ4α/Φ15/849/ 1988 (ΦΕΚ 168/Β’)
ΥΑ Π3α/Φ.15/ΓΠοικ. 88483/2008
(ΦΕΚ 1313 Β’/2008)
•ινσουλινοεξάρτηση, νεφρική
ανεπάρκεια τελικού σταδίου
ΥΑ Δ29α/Φ.32.Γ.Π.οικ. 10804/528/
ΦΕΚ Β’ 1189/2013)
Η υποβολή αιτημάτων γίνεται
προς τις Προνοιακές Υπηρεσίες των
Δήμων κατοικίας των δικαιούχων

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΣ ΒΟΗΘΟΣ…
Ο Δημήτρης έφυγε από την Αθήνα και έγινε ένας από τους πρώτους άντρες σεξουαλικούς βοηθούς
για άτομα με αναπηρία στην Ισπανία Μιλάει στο LifO.gr για την παροχή βοήθειας σε άτομα, που
λόγω της αναπηρίας τους, δυσκολεύονται να χαρούν τη σεξουαλικότητά τους
Ο Δημήτρης ζει στην Ισπανία και τα
τελευταία πέντε χρόνια, έχοντας υιοθετήσει το ψευδώνυμο Dyon Baco,
παρέχει σεξουαλική βοήθεια σε ανάπηρους ανθρώπους. Είναι ένας «ερωτικός συνοδοιπόρος» -όπως το αποκαλεί ο ίδιος και η ομάδα του- για
άτομα που λόγω της αναπηρίας τους,
δυσκολεύονται να ζήσουν τη σεξουαλικότητά τους. Ήταν από τους πρώτους άντρες που ασχολήθηκαν με τη σεξουαλική βοήθεια
σε άτομα με αναπηρία στην Ισπανία, ανταποκρινόμενος
στο κάλεσμα μιας σεξολόγου για τη δημιουργία σχετικής
ομάδας. Όπως σημειώνει ο ίδιος ωστόσο, «πριν συσταθούν
αυτές οι ομάδες, που ήμουν και είμαι μέλος, αυτόν τον
ρόλο τον είχαν αναλάβει αναγκαστικά οι οικογένειες και οι
εργαζόμενοι των ΑμεΑ. Είναι ένα τραγικό χαρακτηριστικό
αυτής της κρυφής πραγματικότητας. Στον κόσμο που ζούμε,
θεωρούμε λανθασμένα πως τα ΑμεΑ είναι "αγγελούδια"
χωρίς σεξουαλικότητα. Aπό τη θέση μου μπορώ να το διαψεύσω απολύτως. Πρόκειται για ενήλικες, που έχουν απόλυτη συνείδηση της σεξουαλικότητάς τους και του σεξουαλικού αποκλεισμού που υφίστανται διαρκώς από τους
υπόλοιπους. Φαντάσου για ένα λεπτό πώς θα ήταν η ζωή
σου αν ήσουν υποχρεωμένη να ζεις όλη σου τη ζωή πάνω
σε μια καρέκλα, χωρίς τη δυνατότητα να σηκωθείς από
αυτή και χωρίς το δικαίωμα να συμμετέχεις στο ερωτικό
παιχνίδι όπως όλοι οι υπόλοιποι, με τα διαρκή σεξουαλικά
ερεθίσματα που μας βομβαρδίζουν καθημερινά. Οι οικογένειες και οι εργαζόμενοι του κλάδου, είναι αυτοί που

πρώτοι συνειδητοποιούν την αμεσότητα
της ανάγκης αυτής και πολλές φορές
φτάνουν να αυνανίζουν ή ακόμα και να
συνουσιάζονται με τα αγαπημένα τους
πρόσωπα για να καλύψουν αυτό το μεγάλο κενό. Ο καθένας μπορεί να φανταστεί τι σημαίνει αυτό για την πνευματική και συναισθηματική υγεία αυτών
των ανθρώπων...». Το κάλεσμα για τη
δημιουργία της πρώτης ομάδας για
διάλογο και συλλογή πληροφοριών πάνω στο θέμα,
ήρθε από τη σεξολόγο Σιλβίνα Πεϊράνο. Ο Δημήτρης
είχε μόλις τελειώσει την εκπαίδευσή του ως
«Ντάκα» -«σεξουαλικός θεραπευτής» μέσω ταντρικού μασάζ- επικοινώνησε μαζί της και έγινε
ιδρυτικό μέλος της ομάδας. «Μόλις δημοσιεύσαμε σε ένα blog τις πληροφορίες που
μαζέψαμε από το εξωτερικό και τις ιδέες
που έδεναν καλύτερα με την ισπανική
κοινωνία, δεχτήκαμε έναν καταιγισμό
τηλεφωνημάτων και email, που ζητούσαν πληροφορίες για το πότε
επιτέλους θα ξεκινήσουμε να
προσφέρουμε τη συγκεκριμέΤα ΑμεΑ δεν είναι
νη υπηρεσία. Τότε συνειδητοποίησα πως είναι μια
"αγγελούδια" χωρίς
άμεση κοινωνική ανάγκη,
σεξουαλικότητα
όχι μια διέξοδος για
λίγους και "ψαγμένους"», αναφέρει.

Το ξέσπασμα της Νένας Χρονοπούλου για τα παιδιά ΑμεΑ

Ο

άνθρωπος που τολμάει να βάζει χέρι στο ταμείο
των παιδιών ΑμεΑ δεν είναι άνθρωπος», δηλώνει η
Νένα Χρονοπούλου στην κάμερα του Alpha. Μητέρα
παιδιού με ειδικές ανάγκες, η ηθοποιός αδυνατεί να
πιστέψει πως η κυβέρνηση αποφάσισε να βάλει «μαχαίρι»
στις θεραπείες ειδικής αγωγής των παιδιών ΑμεΑ.
«Όλοι αυτοί που αποφασίζουν μέσα σε μία νύχτα για το
αν το παιδί μας θα μείνει ανάπηρο, αν το παιδί μας θα
συνεχίσει να μιλάει, αν το παιδί μας θα κολυμπάει,
πάσχουν από συναισθηματική αναπηρία και θα πρέπει
να κοιταχτούν», τονίζει.

Ο 12χρονος σήμερα γιος της
γεννήθηκε μόλις 850 γραμμάρια και έζησε 12 φορές τον
θάνατο, λέει συγκινημένη η
ηθοποιός. Χάρη όμως σε αυτές τις εξειδικευμένες θεραπείες, που σήμερα περικόπτονται, το παιδί κάνει πλέον
τα αυτονόητα. «Μας λέγαν
δεν θα περπατήσει και τρέχει, μας λέγανε ότι δεν θα
μιλήσει και μιλάει, κάνει διάλογο πια».
OPIZONTAΣ
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Για όλους τους τύπους αμαξιδίων,
προσαρμόζονται εύκολα και γρήγορα
TRIRIDE

PIEGHEVOLE:
•ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ 540W
•ΒΑΡΟΣ 7,5Kg
•LCD ΟΘΟΝΗ ΛΙΘΙΟΥ 36V

Από
ευρώ
1,800
TRIRIDE

Special Light

TRIRIDE
Ιταλική τεχνολογία

•ΒΑΡΟΣ 8,9Kg
•ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΤΕΡ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ - 36V 750W
- 48V 1000W
•ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΙΛΟΤΟΣ
•ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΡΟΔΑΣ 12" Ή 14"
•LCD ΟΘΟΝΗ
•ΧΡΩΜΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1
ΣΕΡ. ΤΣΑΚΜΑΝΗ 14, ΛΑΓΚΑΔΑΣ
Τ. 23940-24420
κ. 6944-222178
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2 - ΕΚΘΕΣΗ
ΠΕΡΑΙΑΣ 4, ΣΥΚΙΕΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ.2310 612766

www.ortho-prosvasi.gr
info@ortho-prosvasi.gr

IMC1
•TAXYTHTA 21 km

TRIRIDE

SPECIAL COMPACT:
•ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΤΕΡ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ -36V 1000W
-48V 1500W
•ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΡΕΝΟ
•ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΙΛΟΤΟΣ
•ΟΘΟΝΗ
•ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΙΘΙΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΪΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Τώρα στην Ελλάδα τα καλύτερα
χειροποίητα αμαξίδια του
κόσμου!

ORACING F2:
•ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 7020 Τ6
•TITANIUM ΣΕΙΡΑ 9
•10ετή ΕΓΓΥΗΣΗ

Για όλους τους τύπους αμαξιδίων,
προσαρμόζονται εύκολα και γρήγορα

STRICKER
η ανώτερη εξιδίκευση
στα χειρήλατα ποδηλάτα.
Γερμανική τεχνολογία

Η ΠΙΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ
ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ ΜΕ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ

ORACING SΧ

ORACING ΧΤR:
•ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 7020 Τ6
•TITANIUM ΣΕΙΡΑ 9
•10ετή ΕΓΓΥΗΣΗ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Ευρωπαϊκή Ημέρα
Ανεξάρτητης Διαβίωσης
Μ

ε αφορμή την 5η Μαΐου, Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανεξάρτητης Διαβίωσης των Ανθρώπων με Αναπηρία
(ΑμεΑ), ο i-Living - Οργανισμός Ανεξάρτητης Διαβίωσης Ελλάδας, για τρίτη
συνεχόμενη χρονιά,πραγματοποίησε
μια σειρά δράσεων με σκοπό την προώθηση της Ανεξάρτητης Διαβίωσης,
δηλαδή του κινήματος που στις χώρες
όπου θεσμοθετούνται οι αρχές του, με
νομοθετικό πλαίσιο, διασφαλίζει στους
αναγκών ενός ΑμεΑ. Η πλειονότητα
λαμβάνουν το ρόλο του Προσωπικού
ΑμεΑ το δικαίωμα του αυτοπροσδιοριτων απαντήσεων κατέδειξε ορθώς την
Βοηθού σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ζησμού, της επιλογής του τρόπου ζωής
τήθηκε από Έλληνες και ξένους με αναοικογένεια
ως
την
Ελληνική
λύση
προτους και της ισότιμης συμμετοχής σε
σωπικής βοήθειας.
πηρία, η αποστολή φωτογραφιών και
αυτή.
πληροφοριών των βοηθών τους, είτε
Παράλληλα την εβδομάδα της 5ης
Οι φετινές δράσεις επικεντρώθηκαν
αυτοί ήταν συγγενικά και φιλικά πρόΜαΐου
πραγματοποιήθηκαν
και
διαδιστην έννοια του Προσωπικού Βοηθού,
κτυακές δράσεις μέσω των σελίδων κοισωπα είτε επαγγελματίες υπάλληλοί
που είναι το κυριότερο μέσο επίτευξης
τους. Στην Ελλάδα την τιμητική τους
νωνικής δικτύωσης του i-Living. Για την
της Ανεξάρτητης Διαβίωσης. Ως Προδιάδοση
της
Ημέρας,
στέλεχος
του
i-Liείχαν οι ηλικιωμένοι γονείς, ενώ από
σωπικό Βοηθό, εννοούμε το τρίτο άτομο
vingσυνέθεσε ένα ειδικό πλαίσιο φωτοτην Ε.Ε. και τις ΗΠΑ φτάσανε φωτοπου υποστηρίζει τον ΑμεΑ σε καθημεγραφίες υπαλλήλων που το κόστος
γραφιών που προσαρμοζόταν στην ειρινές ή περιοδικές του ανάγκες. Στην
κόνα προφίλ των κοινωνικών δικτύων
τους καλύπτει το κράτος. Στα πλαίσια
Ελλάδα, που δεν υπάρχει το νομοθετικό
μετά
από
αίτημα
των
ενδιαφερομένων.
αυτής της καμπάνιας έγινε και αναφορά
πλαίσιο Ανεξάρτητης Διαβίωσης και
Η ανταπόκριση ήταν πολύ μεγάλη, όχι
στους Έλληνες αναπήρους που κρακαμία κρατική παροχή προσανατολιτούνται υπό άθλιες συνθήκες στα ιδρύμόνο από Έλληνες αλλά και από πλείσμένη σε αυτή την κατεύθυνση, παρ'
ματα.
στους
Ευρωπαίους
με
ή
χωρίς
αναπηρία.
όλη την επικύρωση το 2012 από την
Μια από τις βασικές δράσεις του iΤέλος, τα στελέχη του i-Living θέλουν
χώρα μας της σύμβασης των ΑνθρωLivingγια φέτος ήταν και η καταγραφή
να ευχαριστήσουν την εταιρεία ΣΤΑ.ΣΥ.
πίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων
μέσω ατομικής εμπειρίας της πραγμαΑ.Ε. που τις 4 έως και τις 10 Μαΐου
Εθνών (άρθρο 19), ο Προσωπικός Βοητικότητας σε σχέση με το ποιοι αναπροβάλει στις οθόνες του Μετρό και
θός δεν επιχορηγείται από το κράΗΣΑΠ επεξηγηματικό βίντεο που
τος, όπως γίνεται, εδώ και δεκαεέχει δημιουργήσει ο Οργανισμός για
τίες, στις περισσότερες χώρες της
Γνωρίστε τον i-Living
τη σημαντικότητα της εφαρμογής
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά τον
- Οργανισμός Ανεξάρτητης
της Ανεξάρτητης Διαβίωσης στη
ρόλο τους αναλαμβάνει το οικοζωή των ΑμεΑ αλλά και συνολικά
Διαβίωσης Ελλάδας:
γενειακό και κοντινό περιβάλλον,
στην κοινωνία. Όπως επίσης και
Πρόκειται
για
μια
αστική
μη
κερδοσκοπική
προκαλώντας σε όλους τους εμτην Εγνατία Οδό Α.Ε. που κατά τη
εταιρία που ιδρύθηκε το 2014 και διοικείται αποπλεκόμενους τεράστιο κοινωνικό
διάρκεια της 5ης Μαΐου πρόβαλε
κλειστικά από ανθρώπους με αναπηρία (ΑμεΑ).
και οικονομικό κόστος. Επιπλέον,
στις ηλεκτρονικές πινακίδες (VMS)
Σκοπός του Οργανισμού είναι η διάδοση της φιτο Ελληνικό κράτος πρόνοιας διατου αυτοκινητοδρόμου της, μηνύλοσοφίας της Ανεξάρτητης Διαβίωσης (ΑΔ) των
θέτει ως μοναδική νόμιμη λύση
ματα για την Ανεξάρτητη ΔιαβίωΑμεΑ στην Ελλάδα και η δημιουργία των βάσεων
την ιδρυματοποίηση με απάνθρωση.
για την θέσπιση νομοθετικού πλαισίου που θα
πες συνθήκες, "λύση" που επιβάλΌλες οι παραπάνω δράσεις είχαν
διασφαλίζει
και
θα
προωθεί
την
ΑΔ.
Με
τον
όρο
λεται να καταργηθεί.
ανυπολόγιστη αποδοχή και επιτυχία
Ανεξάρτητη Διαβίωση (ΑΔ) εννοούμε το δικαίωμα
Την Παρασκευή, 5 Μαΐου, μέλη
ελπίζοντας πως συνετέλεσαν στη
των ΑμεΑ να επιλέγουν τον τρόπο ζωής τους και
και εθελοντές του i-Living στο κένδιάδοση του μηνύματος της Ανενα
μπορούν
να
συμμετέχουν
σε
κάθε
πτυχή
της
τρο της Αθήνας ενημέρωναν τους
ξάρτητης Διαβίωσης και στην ανακαθημερινότητας όπως την οικονομική, την κοιπεραστικούς και κάθε ενδιαφερόγνώριση της αναγκαιότητάς της.
νωνική, την επαγγελματική κ.α. Για την επίτευξη
μενο για την έννοια της ΑνεξάρΠερισσότερες πληροφορίες και
του σκοπού του, ο Οργανισμός στοχεύει σε τρεις
τητης Διαβίωσης και του Προσωφωτογραφικό υλικό για τις δράσεις
διαφορετικές κατευθύνσεις. Την ενημέρωση και
πικού Βοηθού, διανέμοντας ενητου i-living μπορείτε να βρείτε στη
προετοιμασία των ΑμεΑ σχετικά με τα οφέλη και
μερωτικό υλικό, αλλά και θέτοντάς
σελίδα μας στο Facebook ή να επιτον τρόπο εφαρμογής της ΑΔ, την ενημέρωση
τους ερωτήματα για το ποιοι πικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικώς
της
κοινωνίας
και
την
διαβούλευση
με
τους
αρμόστεύουν ότι υποστηρίζουν την
ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείδιους κρατικούς φορείς για τη θεσμοθέτησή της.
διεκπεραίωση των καθημερινών
ου.
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ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΑ

Επικοδομητική συνάντηση
του συλλόγου μας
ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ κ. ΣΤΑΘΑΚΗ

Τ

η Παρασκευή 21 Απριλίου 2017
αντιπροσωπεία του Διοικητικού
Συμβουλίου του Συλλόγου μας, συναντήθηκε με τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Σταθάκη.
Η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε υπήρξε εξαιρετικά εποικοδομητική με ανταλλαγή απόψεων και
επιχειρημάτων για τις συνθήκες της
ποιότητας ζωής των Βαριά Κινητικά
Αναπήρων.
Κύριο θέμα συζήτησης υπήρξε αυτό
που αφορά τη καλυτέρευση όσο και

αναβάθμιση των διαφόρων δομών
του φορέα μας, που αφορούν κυρίως
μέλη μας που στερούνται οικογενειακής μέριμνας και περιβάλλοντος,
και εκείνο που τονίσθηκε ιδιαίτερα
στο κ. Υπουργό, η αναγκαιότητα λειτουργίας τέτοιων δομών, αφενός,
διότι αναβαθμίζουν τη ποιότητα ζωής
των ΑμεΑ, και αφετέρου άρουν τις
όποιες διακρίσεις αφού προσφέρουν
ανθρώπινες συνθήκες ζωής και για
πρόσφυγες με Αναπηρία.
Επιπρόσθετα υπήρξε δέσμευση του
OPIZONTAΣ

κ. Υπουργού, σε σχετικό ερώτημα
του φορέα μας, για περεταίρω μείωση
στις χρεώσεις του τιμολογίου της
Δ.Ε.Η. πέρα από αυτές που ήδη προβλέπει το Κοινωνικό Τιμολόγιο της
επιχείρησης για καταναλωτές με ποσοστό Αναπηρίας 80% και Άνω.
Συμπερασματικά υπογραμμίζουμε
ότι:
Οι εποικοδομητικές παρεμβάσεις
του φορέα μας, αναδεικνύουν την
αποτελεσματικότητά του.
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ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΑ

ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ!

ΠΗΓΗ:N

ewpost

ewpost

ΠΗΓΗ:N

Συνεχίζουμε να αντιστεκόμαστε
ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟ!

Ο

Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών, συνεχίζοντας τη διαχρονική
προσπάθεια του για σθεναρή αντίσταση χωρίς πολιτικό χρωματισμό,
απέναντι στα βάρβαρα μέτρα που
έχουν φέρει οι πολιτικές των
Μνημονίων, που επηρεάζουν τα
ήδη πενιχρά εισοδήματα των
Η
μελών που ως φορέας εκπροσωπούμε, διοργάνωσε κινητοποίηση στη Βουλή παρόντος
και του Παραρτήματος Βορείου
Ελλάδος, και για άλλη μια φορά η
συμμετοχή των συναδέλφων που
γνωρίζουν τόσο το έργο και τη δυναμική του φορέα μας, όσο και την
αποτελεσματικότητά του μέσω των

18
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παρεμβάσεων του υπήρξε συγκινητική.
Για άλλη μια φορά αντιπροσωπεία
του Δ.Σ. του φορέα μας, εισήλθε στο
κοινοβούλιο, και αφού ενημέρωσε

συμμετοχή των συναδέλφων
υπήρξε συγκινητική.
το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων,
πραγματοποίησε κατάληψη στα γραφεία του ΣΥ.ΡΙ.Ζ.Α. από όπου και
τόνισε πως δε πρόκειται να αποχωρήσει εάν αυτή τη φορά οι απαντήσεις

OPIZONTAΣ

που θα λάβει, αποτελέσουν δεσμεύσεις και όχι απλές υποσχέσεις.
Τέλος κάτω από την ασφυκτική μας
πίεση, καταφέραμε να έρθουμε σε
επαφή με τη κυβέρνηση, μέσω του
Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
κ. Κουρουμπλή, όπου η κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι δε θα πληγούν οι έως τώρα κατακτήσεις
μας.
Παρόλα αυτά στους κόλπους
μας δεν επικρατεί εφησυχασμός..
Δημιουργούμε και νέες συναντήσεις
στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου αγώνα
μας, για τη διατήρηση των ελάχιστων
κατακτήσεων που μας έχουν απομείνει.

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΑ

Κατάληψη στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ....

...της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ....

...του ΠΟΤΑΜΙΟΥ
OPIZONTAΣ
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ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟΕΠΙΚ
ΕΠΙΚ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Θεσσαλονίκη
Θεσσαλονίκη Τ.Τ.2310
2310214
214127
127

Αθήνα
Αθήνα Τ.
Τ. 210
210 82
82 56
56 748
748

Στην
ΣτΣτην
Σητην νOrthostatical
Orthostaticalθα
θαβρεις
βρειςόλη
όλητην
τηνοικογένεια
οικογένειατης
της

AdultsWheelchairs
Wheelchairs
Adults

PowerWheelchairs
Wheelchairs
Power

Standard Wheelchairs

PaediatricWheelchairs
Wheelchairs
Paediatric

Scooters
Scooters

Customizations
Customizations

ΚΑΝΤΕΤΤΟ
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤ
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ
ΚΑΝΤΕ
ΟΤΤΟΟΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤ
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ
ΟΟ
ΑΜΑΞΙ∆ΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚ
ΗΛΕΚΤΡΙΚ
ΣΑΣΑΜΑΞΙ∆ΙΟ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
ΣΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
ΟΟ
“ΜΕENA
ENAΜΟΝΟ
ΜΟΝΟΚΛΙΚ”
ΚΛΙΚ”
“ΜΕ
Klick Electric
Klick Electric

THERA-Mobi
Ειδικό ηλεκτρικό ποδήλατο
άνω & κάτω άκρων

ΤΤροχήλατο
ροχήλατο Γερανάκι

THERA-Tigo
THERA-Tigo
Ειδικό ηλεκτρικό ποδήλατο
κάτω άκρων

ΤΤροχήλατο
ροχήλατο Γερανάκι σε
όρθια Θέση

ΤΤο επαναστατικό ηλεκτρικό αµαξίδιο!

Κλείνει µε µία µόνο κίνηση
για εύκολη µεταφορά!
Μέγιστη αντοχή βάρους έως 150kg!
Ζυγίζει µόνο 26kg!
Μπαταρίες Λιθίου!
Αναρτήσεις!
ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ
ΧΟΡΗΓΕΙΤ
ΑΙ ΑΠΟ ΤΤΟΝ
ΟΝ ΕΟΠΠΥ

Θεσσαλονίκη

Αθήνα

Ανθέων 27, 566 26,
26, Συκιές
Συκιές
Τ. 2310 214 127 F. 2310 214 590

Φανερωµένης 50, 155 62, Χολαργός
Τ. 210 82 56 748 F. 210 82 56 782

info@orthostatical.gr
www.orthostatical.gr
www
.orthostatical.gr

THERA-Tigo
THERA-Tigo
Ειδικό ηλεκτρικό ποδήλατο
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων
που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

Υ

ποψήφιοι με σοβαρές
παθήσεις εισάγονται
χωρίς εξετάσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής
Κατεύθυνσης πλην του
Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. Αθήνας,
του Τμήματος Πλαστικών
Τεχνών και Επιστημών
της Τέχνης της Σχολής
Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
και των Τμημάτων Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και Δυτικής Μακεδονίας καθ’
υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%,
εφόσον είναι κάτοχοι τίτλου απόλυσης από Λύκειο ή
αντίστοιχο Σχολείο της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων για κάθε
Τμήμα είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των θέσεων
που αντιστοιχούν στο ποσοστό 5%, η εισαγωγή γίνεται
με κριτήριο το μέσο γενικό βαθμό απόλυσης από το
Λύκειο κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας.
Τέλος, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των Γενικών Συνελεύσεων
του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. Αθήνας,
του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών

και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών
Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του
Τμήματος Εικαστικών και
Εφαρμοσμένων Τεχνών
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που
επικυρώνεται από τη
Σύγκλητο του οικείου
Ιδρύματος, είναι δυνατή
η εισαγωγή μετά από
ειδικές εξετάσεις των
προαναφερομένων υποψηφίων καθ’ υπέρβαση
του αριθμού εισακτέων
σε ποσοστό 5%.
Οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις
και επιθυμούν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 35 του
Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α’), όπως τροποποιήθηκε με
την παρ. 24 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ
193/τ.Α’), με την παρ. 2 του άρθρου έκτου του Ν.
4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α’), καθώς και με το άρθρο 7
του Ν.4283/2014 (ΦΕΚ 189/τ.Α’), μπορούν να ενημερωθούν για τις διαδικασίες από το Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, Διεύθυνση Εξετάσεων και
Πιστοποιήσεων. Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται κατά το μήνα Νοέμβριο κάθε έτους σε ημερομηνίες
που ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας και
Θρησκευμάτων.

Μείωση – απαλλαγή από δημοτικούς φόρους ή τέλη

Τ

α δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια δύνανται με απόφασή
τους να μειώσουν τους δημοτικούς φόρους ή τέλη
μέχρι 50%, ή να απαλλάξουν πλήρως από την επιβολή
του απόρους, άτομα με αναπηρία και πολύτεκνους (όπως
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η ιδιότητα αυτών οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία)
υπό προϋποθέσεις.
Εφόσον έχει ληφθεί σχετική απόφαση από τον οικείο ΟΤΑ (απαιτείται
διερεύνηση από πλευράς ενδιαφερόμενων), οι πολίτες που εμπίπτουν
στις εν λόγω ευπαθείς ομάδες μπορούν να υποβάλουν
σχετικό αίτημα.
Ν. 3463/2006 –
Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 114 Α’)
Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων),
άρθρο 202, παρ.3 (ΦΕΚ 114 Α’)

Η νέα πολυχρηστική τροχήλατη καρέκλα που γίνεται γερανάκι μεταφοράς, καρέκλα μπάνιου, τουαλέτας και κάνει εύκολη την πρόσβαση στο αυτοκίνητο.
Το easyGO σας επιτρέπει χάρη στον ηλεκτρικό μηχανισμό του
(επαναφορτιζόμενη μπαταρία) να ανασηκώσετε, να μεταφέρετε
και να επανατοποθετήσετε τον άνθρωπό σας εύκολα και ξεκούραστα με το πάτημα ενός κουμπιού. Με το νέο μοντέλο easyGO η
απόσπαση του ασθενούς, μεταφορά και τοποθέτηση ποτέ δεν
ήταν πιο εύκολη.

Δείτε το στο https://easygolift.com/

Αποκλειστική παραγωγή – διανομή:
Ελ. Βενιζέλου 12Α Μελίσσια – Αθήνα,
Tηλ: 2108047775, www.ﬁthealth.gr

“Χαμένες” για τους φυσικοθεραπευτές
3 στις 10 συνεδρίες μέσω ΕΟΠΥΥ

Π

ροτού εκλεγεί η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί για έναν κατώτατο μισθό
στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.
Σήμερα, η μηνιαία αποζημίωση ενός ελευθεροεπαγγελματία φυσικοθεραπευτή που
έχει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, διαμορφώνεται κάτω ακόμη κι από αυτό το ποσό,
αφού κυμαίνεται στα 616 ευρώ έως 727
ευρώ.
Από πού προκύπτει, όμως, αυτό το συμπέρασμα;
Το 2016 οι πραγματικές ετήσιες υποβληθείσες πραγματικές
δαπάνες (εκτελεσμένες συνεδρίες φυσικοθεραπείας) ανήλθαν
στο ποσό των 93.202.000 ευρώ (86.299.000 + rebate που
αφαιρείται πριν την έκδοση του τιμολογίου). Όμως, ο κλειστός
προϋπολογισμός του κωδικού για το 2016 ανήλθε στο ποσό
των 68.000.000 ευρώ. Με 15 ευρώ που αποζημιώνεται η κάθε
συνεδρία (από 20 ευρώ το 2012), προκύπτει ότι εκτελέστηκαν
6.213.528 συνεδρίες φυσικοθεραπείες ετησίως. Επομένως, η
πραγματική τιμή αποζημίωσης δεν ξεπερνά τα 11 ευρώ (10,94
ευρώ), μετά την αφαίρεση όλων των επιστροφών.
Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν 3 στις 10 συνεδρίες απλά δεν αποζημιώνονται.
«Ο φυσικοθεραπευτής προσφέρει υπηρεσίας σε ασφαλισμένους
του ΕΟΠΥΥ για 12 μήνες και αμείβεται για τους 8 μήνες, καθώς
οι 4 μήνες παρακρατούνται, επιστρέφονται, χάνονται, δεν κατα-

βάλλονται» αναφέρει σχετικά ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπeυτών
(ΠΣΦ).
Για παράδειγμα, έστω ένα φυσικοθεραπευτήριο με 20 ασθενείς το μήνα (που
είναι ο μέσος όρος ενός μέσου εργαστηρίου).
Το ποσό που τελικά θα καταβάλει ο
ΕΟΠΥΥ ανέρχεται σε 2.188 ευρώ. Ένα 3040% αυτής της αμοιβής αφορά σε λειτουργικά έξοδα. Άρα το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα του μέσου εργαστηρίου φυσικοθεραπείας είναι
από 15.753 ευρώ έως 18.379 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή
δραστηριότητας. Από αυτό το φορολογητέο εισόδημα ο φυσικοθεραπευτής θα καταβάλει ασφαλιστική εισφορά κάθε έτος
4.245 ευρώ έως 4.953 ευρώ και φόρο εισοδήματος 3.465 ευρώ
έως 4.043 ευρώ. Αν προστεθεί και το τέλος επιτηδεύματος 650
ευρώ, το καθαρό ετήσιο εισόδημα κυμαίνεται από 7.393 ευρώ
έως 8.733 ευρώ και το καθαρό μηνιαία εισόδημα 616 ευρώ έως
727 ευρώ.
«Αυτό το καθεστώς της δωρεάν παροχής υπηρεσιών υγείας
σε ασφαλισμένους, καθώς και της θεωρητικής αμοιβής, η οποία
παραμένει άγνωστη ως προς το τελικό της ύψος, πρέπει να
σταματήσει» τονίζει ο ΠΣΦ, επισημαίνοντας ότι ολόκληρες
στρατιές ανέργων φυσικοθεραπευτών ακολουθούν το δρόμο
της ξενιτιάς αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο.
OPIZONTAΣ
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Ο

παραολυμπιονίκης - γίγαντας της άρσης βαρών
Παύλος Μάμαλος, η επίσης παραολυμπιονίκης και
πρωταθλήτρια Ευρώπης με την Εθνική Κωφών
Στάλα Κοτσιρέα, η Κέλλυ Λουφάκη - η πρώτη ελληνίδα αθλήτρια που έφτασε στους παραολυμπιακούς στο
άθλημα της ξιφασκίας σε αναπηρικό αμαξίδιο, η κολυμβήτρια
Αλεξάνδρα Σταματοπούλου και άλλοι διακεκριμένοι αθλητές
ΑμΕΑ φόρεσαν τις δημιουργίες γνωστών σχεδιαστών και
διέσχισαν την πασαρέλα με μοναδικό στυλ και λάμψη μαγνητίζοντας όλα τα βλέμματα με τη φινέτσα και την αυτοπεποίθηση τους.
Η πρωτοβουλία και η διοργάνωση του 1ου Fashion Show
ΑΜΕΑ ανήκουν στην πρώην Μις Ελλάς Σύλβια Αντώναρου,
η οποία εδώ και πολλά χρόνια ασκεί σημαντική κοινωνική
δραστηριότητα στον τομέα της υποστήριξης των ΑμΕΑ. Η
μοναδική αυτή εκδήλωση που είχε ως σύνθημα «Δεν υπάρχουν
άνθρωποι με ειδικές ανάγκες, υπάρχουν μόνο άνθρωποι»

Ο χρυσός παραολυμπιονίκης Παύλος Μάμαλος

υποδημάτων και κοσμημάτων, καταστήματα pret a porter
με επιλεγμένα γυναικεία και ανδρικά ενδύματα, καθώς
και γνωστοί οίκοι νυφικών.
Περισσότεροι από 600 προσκεκλημένοι από το χώρο της

Αυτή η επίδειξη μόδας τα είχε όλα: casual και all classic ρούχα, καλοκαιρινά σχέδια και χρώματα, στυλ
αλλά και πολύ συγκίνηση καθώς τα μοντέλα που παρουσίασαν τα ρούχα έκαναν τη διαφορά!

Λάμψη αλλά και συγκίνηση
στο 1ο Fashion Show ΑμΕΑ
πραγματοποιήθηκε υπό την Αιγίδα του Δήμου Βάρης Βούλας - Βουλιαγμένης και ολοκληρώθηκε σε δύο φάσεις.
Η πρώτη φάση περιλάμβανε την επίδειξη μόδας στο κτήμα
Μαρτίδη στην Βάρη, ενώ η δεύτερη φάση έλαβε χώρα στο
“RIVIERA BEACH BAR” στην Αρτέμιδα, το βράδυ του Σαββάτου
20 Μαίου, όπου οι διοργανωτές απένειμαν τιμητικές διακρίσεις
σε όσους συνέβαλλαν με τη συμμετοχή και τη χορηγία τους
στην υλοποίηση της ιδέας.
Στην πρωτοποριακή αυτή διοργάνωση συμμετείχαν καταξιωμένοι σχεδιαστές και οίκοι μόδας, γνωστοί σχεδιαστές

Ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος
και η μάνατζερ του Χρύσα Δρακοπούλου
24
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Πολιτικής, της Επιχειρηματικότητας, της
Τέχνης και του Εθελοντισμού παρακολούθησαν τη διοργάνωση και καταχειροκρότησαν τα μοντέλα, δίνοντας ένα
ισχυρό μήνυμα ισότιμης συμμετοχής
των ΑμΕΑ στην κοινωνική ζωή αλλά και
στον επαγγελματικό
στίβο ακόμη κι όταν
πρόκειται για τον ιδιαίτερα απαιτητικό
χώρο της μόδας. Από
τις πιο όμορφες στιγμές της διοργάνωσης
ήταν κατά τη διάρΗ “ψυχή” της διοργάνωσης
κεια της επίδειξης
Σύλβια Αντώναρου
μόδας, όταν τα παιδιά του Συλλόγου «Γέφυρα ζωής» χόρεψαν Zumba Gold υπό
την καθοδήγηση της δασκάλας τους Εβίτας Παπαδοπούλου
και παρουσίασαν μαθήματα Αυτοάμυνας με τον δάσκαλο
τους Θεόδωρο Απατζίδη. Παρουσιάστρια της εκδήλωσης
ήταν η δημοσιογράφος Άννα Τσιάλτα.

Α.Σ. ΑΤΛΑΣ

ΤΟ ΠΗΡΑΜΕ!
ΤΟ ΑΞΙΖΟΥΜΕ...
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ
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Α.Σ. ΑΤΛΑΣ
Στο νησί του Ιπποκράτη την πανέμορφη Κω, οι αθλητές
του ΑΤΛΑ Μπάσκετ με αμαξίδιο σε παροξυσμό ενθουσιασμού, ευτυχίας, πραγματικής τρέλας σηκώνοντας το
κύπελλο του Πρωταθλητή Μπάσκετ με αμαξίδιο για το
2017, βροντοφώναξαν ΤΟ ΠΗΡΑΜΕ!!! και ένα κουβάρι
αθλητές, προπονητής, Διοίκηση έγραψαν ένα μεγάλο
άθλο για μια ομάδα τριών ετών που μεγάλωσε και μεγαλούργησε στους κόλπους του ΠΑ.Σ.ΠΑ.
Στο Final Four της Κω από 16-18, τέσσερις ομάδες ο
Άρης Θεσσαλονίκης, ο ΠΑΣΚΑ, η ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ και ο
ΑΤΛΑΣ διασταυρώνουν τα ξίφη τους για την ανάδειξη
του Πρωταθλητή Ελλάδος στο Μπάσκετ με αμαξίδιο.
Η ομάδα μας σαφώς ανώτερη κατά γενική ομολογία
ακόμη και από αντιπάλους, πέτυχε να επιβληθεί και
επί των τριών αντιπάλων με εξαιρετικές εμφανίσεις
και μεγάλες διαφορές στο σκορ, καταφέρνοντας να
αποσπάσει το θερμό χειροκρότημα του κοινού της Κω
που ιδίως στον τελικό ήταν με την ομάδα της Ρόδου.
Η κορυφαία στιγμή του τελικού ήταν η απονομή
του Κυπέλλου στους πρωταθλητές και όταν ο αρχηγός
το σήκωνε ψηλά στο κλειστό γήπεδο του Ιπποκράτη
άρχιζε ένα απίστευτο πανηγύρι που μεταφέρθηκε με

πομπή αυτοκινήτων στους δρόμους της Κω, καταλήγοντας στο ξενοδοχείο που μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες κανένας δεν αποχωριζόταν το Κύπελλο
του Πρωταθλητή, για το οποίο έκαναν πολλές θυσίες
τρία χρόνια τώρα για να το κατακτήσουν.
Οι χαρές θα συντροφεύουν για όλο το καλοκαίρι
αθλητές και διοίκηση, αλλά η υπόσχεση που δόθηκε
ήταν μία ΤΩΡΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ ως
ΑΤΛΑΣ. σ’ αυτό το όμορφο άθλημα και πολλά ακόμη
κύπελλα θα κοσμούν στο μέλλον την τροπαιοθήκη
του Σωματείου μας.
Πολλά συγχαρητήρια στους θριαμβευτές και πολλά
ευχαριστήρια παικτών και Διοίκησης για όλους αυτούς
που στάθηκαν κοντά τους όλα αυτά τα χρόνια.
Για την ιστορία αυτοί που έγραψαν την μεγάλη επιτυχία, είναι ο πρόεδρος Ζώτος Σεραφείμ και οι αθλητές
Κωνσταντινόπουλος Βασίλειος, Κωνσταντινόπουλος
Αναστάσιος, Κότσαρης Παναγιώτης, Σπαθής Σπυρίδων,
Χαλδαίος Γιάννης, Λιανός Μιχαήλ, Ζαφειρόπουλος Γεώργιος, Βάσσης Δημήτριος, Χριστοδούλου Διονύσιος,
Ντικουμάνα Γκουμά, Ντομπκιόνι Τζίμης, Στάνκοβιτς
Μπόμπαν, Βασίλιεφ Δημήτρης.

OPIZONTAΣ
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Α.Σ. ΑΤΛΑΣ

28

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

OPIZONTAΣ
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Καταρρέει το κοινωνικό κράτος
Μό́νη ελπί́δα ο εθελοντισμός

Κ

αταρρέει σε ολόκληρη την Ευρώπη το Κοινωνική κράτος,
εκλείπει η κρατική πρόνοια, στερεύουν οι δαπάνες για
νευραλγικούς τομείς της πρόνοιας ( κονδύλια και επιδόματα
για την υγεία, περίθαλψη, στήριξη των ανέργων, των πολύτεκνων
οικογενειών, των απόρων, των ΑΜΕΑ κοκ) στο πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής σε ένα άτεγκτο πρόγραμμα λιτότητας.
Το έλλειμμα αυτό έρχεται να αναπληρώσει η δράση των εθελοντικών οργανώσεων και της Κοινωνίας των Πολιτών.
Κι όλα αυτά τη στιγμή που η παρατεταμένη οικονομική ύφεση
δυσχεραίνει την κατάσταση για τις μη προνομιούχες ομάδες
οξύνοντας προβλήματα φτώχειας, εξαθλίωσης μεγάλου μέρους
του πληθυσμού της χώρας :πληθαίνουν οι τάξεις των απόρων,
αστέγων συμπολιτών που στερούνται βασικά αγαθά πρώτης
ανάγκης
Συνάμα πληθαίνουν και οι τάξεις των εξαθλιωμένων μεταναστών
που συρρέουν όχι μόνο στη χειμαζόμενη από την κρίση Ελλάδα
αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη, με συνέπειες: α) την περαιτέρω
εξαθλίωσή τους, β) την όξυνση αισθημάτων ξενοφοβίας και ρατσισμού
•Ο εθελοντισμός δίνει νόημα και περιεχόμενο σε πανανθρώπινες αξίες, όπως είναι η κοινωνική αλληλεγγύη, η κοινωνική
προσφορά, η αγάπη προς τον συνάνθρωπό.
•Με το ζωντάνεμα του εθελοντικού κινήματος και την
ανάπτυξη των μη κυβερνητικών οργανώσεων καλύπτεται το
σοβαρό κοινωνικό έλλειμμα της ελληνικής δημοκρατίας. Αναπτύσσονται ο κοινωνικός διάλογος, η συμμετοχή του πολίτη
στα κοινά, το αίσθημα της ατομικής και κοινωνικής ευθύνης.
•Με τη λειτουργία της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών
η κοινωνία γίνεται πιο ισχυρή και η δημοκρατία πιο άμεση και
αποτελεσματική. Ο κοινωνικός έλεγχος από τον ενεργό πολίτη
συμβάλλει στη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα της πολιτικής και κοινωνικής δράσης.
•Μέσα από το εκτεταμένο δίκτυο των εθελοντικών οργανώσεων μπορούν να αναδειχθούν και να αξιοποιηθούν τεράστια
αποθέματα δυναμικής και ανάπτυξης στον τομέα της «κοινωνικής
οικονομίας», της «οικονομίας της αλληλεγγύης».
•Μέσα από την ανάπτυξη των οργανώσεων αλληλεγγύης
αξιοποιούνται οι πρωτοβουλίες, η φαντασία των νέων, των πολιτών και οικοδομείται ένας πολιτικός πολιτισμός συνεργασίας,
που καταπολεμά τη νοσηρότητα παλαιοκομματικών αντιλήψεων
ανταγωνισμού και στείρας αντιπαράθεσης.
•Ο εθελοντισμός φέρνει στην επιφάνεια πρωτοφανείς δυνάμεις
δημιουργικότητας και προόδου, που παραγκωνίζουν τις αγκυλώσεις
ενός γραφειοκρατικού κράτους, δυνάμεις, και εξασφαλίζουν
την κοινωνική συνοχή και ενότητα, συνέχουν τον κοινωνικό
ιστό, διατηρούν ζωντανή την ελπίδα και την αισιοδοξία των ανθρώπων.
•Ο Εθελοντισμό́ς είναι δείκτης πολιτισμού και το μέσο
βελτίωσης της ποιότητας ζωής μιας κοινωνίας.
Εθελοντισμός και Πολιτισμός είναι έννοιες αλληλένδετες και
συμπληρωματικές, όπου αξίες της ανθρω
́ πινης ύπαρξη όπως η
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τέχνη, η παιδεία και ο αθλητισμός προωθούνται κυρίως από οργανωμένες ομαδικές ή ατομικές εθελοντικές προσπάθειες και
εκφράζουν την δημιουργική πλευρά του ανθρω
́ που. Ο Εθελοντισμός παράγει Πολιτισμό.

Η κατά́σταση στην Ελλά́δα
Ενώ
́ από́ την μια αυξάνεται η ευαισθητοποίηση των
πολιτω
́ ν σε θέματα εθελοντισμού, από την άλλη
αυξάνεται η καχυποψία και η διαστρέβλωση των πραγματικω
́ ν σκοπω
́ ν λειτουργίας του.
Έχουμε το παράδειγμα των Ολυμπιακω
́ ν αγω
́ νων του
2004, με την υποστήριξη της επιτυχίας στη διοργάνωση
μέσω της μεγάλης κινητοποίησης των εθελοντω
́ ν. Παρακαταθή κη που το κρά τος των κομματικω
́ν
συμφερόντων και των πελατειακω
́ ν σχέσεων, δεν ενδιαφέρθηκε να αξιοποιήσει με τη σύσταση κάποιου
φορέα διαχείρισης, όπως έγινε με τη διεκδίκηση των
γλυπτω
́ ν του Παρθενω
́ να.
Παρά ταύτα, όλο και περισσότεροι άνθρωποι παίρνουν
μέρος περιστασιακά ή συστηματικά σε διάφορες πολιτιστικές δράσεις. Περίπου το 4% των εθελοντικω
́ ν οργανω
́ σεων ασχολούνται με τον Πολιτισμό.1 Κοινωφελή
Ιδρύματα στηρίζουν οικονομικά και ενισχύουν το έργο
εθελοντικω
́ ν οργανω
́ σεων και τοπικω
́ ν φορέων, για
την πραγματοποίηση μεγάλων διοργανω
́ σεων, όπως
τα φεστιβάλ Τέχνης στα διάφορα μέρη της Ελληνικής
επικράτειας, τα οποία, χωρίς όλες αυτές τις συλλογικότητες και τη μεταξύ τους συνεργασία, δεν θα μπορούσαν
να πραγματοποιηθούν και να συνεχίζουν να δημιουργούν
παράδοση. Για παράδειγμα, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης, το Φεστιβάλ χορού Καλαμάτας, το
Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονης Τέχνης, κά.

1
Έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνω
́ ν, για την
πρακτική διαχείρισης εθελοντω
́ ν στην Ελλάδα σε δείγμα 83
εθελοντικω
́ ν οργανω
́ σεων.

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Γραφείο Στήριξης Ατόμων με Αναπηρίες
Στο Δήμο Αθηναίων στη Δ/νση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας λειτουργεί
το Γραφείο Στήριξης Ατόμων με Αναπηρίες.
Είναι ένα γραφείο σχεδιασμού και στήριξης για ανθρωπους με αναπηρία.
Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες είναι οι
Στο Δήμο Αθηναίων στη Δ/νση
εξής:
Με γνώμονα τις βασικές αρχές και
•Παροχή υπηρεσιών για στήριξη των
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας έννοιες όπως:
αναπήρων αλλά και της οικογένειας
•Η έννοια της ισότητας
λειτουργεί το Γραφείο Στήριξης
•Συμβουλευτική και κοινωνική υπο•Η αρχή των ίσων δικαιωμάτων
Ατόμων με Αναπηρίες.
στήριξη.
•Εξίσωση των ευκαιριών
•Υλοποίηση προγραμμάτων που αφο•Η αρχή της ίσης μεταχείρισης
ρούν τα άτομα με αναπηρίες σε συνεργασία με
•Η έννοια των διακρίσεων
φορείς που ασκούν κοινωνικό έργο.
•Υλοποίηση προγραμμάτων σε χώρους άθληΒάση Δεδομένων Φορέων ΑμεΑ
σης, ψυχαγωγίας και πολιτισμού του Δήμου.
Το γραφείο ΑμεΑ του Δήμου Αθηναίων έχει
•Συλλογή πληροφοριών ώστε να λειτουργεί
πραγματοποιήσει καταγραφή φορέων και υπητο Γραφείο σαν Κέντρο Πληροφόρησης και παρεσιών, ειδικών σχολείων, κέντρων κατάρτισης,
ραπομπής προς τα αρμόδια όργανα, τους φορείς
συλλόγων ΑμεΑ κλπ. και έχει δημιουργήσει “Βάση
και τις υπηρεσίες.
δεδομένων φορέων ΑμεΑ” σε ηλεκτρονική μορφή,
•Εισήγηση στις αρμόδιες υπηρεσίες για σηγια την καλύτερη ενημέρωση και πληροφόρηση
μαντικά θέματα ΑμεΑ, συνεργασία με φορείς
των κατοίκων - δημοτών.
και αρμόδια Υπουργεία για την προσβασιμότητα.
Υπάρχει συνεχής ενημέρωση, ανατροφοδότηση
και επεξεργασία στοιχείων.
•Ενίσχυση των πρωτοβουλιών.
•Ενθάρρυνση των σχέσεων με τους δημότες της Αθήνας.
Χρήσιμος σύνδεσμος:
•Προγράμματα πολιτιστικής παρέμβασης για τα άτομα με
«Σύνδεσμος Συλλογής Παραγωγής, Εμπλουτισμού και Αξιοαναπηρίες και τις οικογένειές τους.
ποίησης»(ΣΥΣΠΕΑΠ) του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλλη•Υλοποίηση ενημερωτικών ημερίδων ή συμμετοχή σε
λεγγύης (ΕΚΚΑ). Ο «Σύνδεσμος» αυτός δίνει πληροφορίες
ημερίδες και συνέδρια (με θέματα π.χ. Αναπηρία - Προσβαγια την προσβασιμότητα και την καθημερινή ειδησιογραφία.
σιμότητα- Ευαισθητοποίηση κ.λπ.).
•Μαθητείες - Πρακτική Άσκηση (σε μαθητές των Κέντρων
Κατάρτισης ΑμεΑ)
•Συνεργασία με φορείς που
υλοποιούν Ευρωπαϊκά Προγράμματα για ΑμεΑ.
•Εισήγηση προς τους φορείς
για την πρόσβαση των ατόμων
στους χώρους δουλειάς, εκπαίδευσης και πολιτισμού.
•Ενασχόληση με τα συγκεκριμένα προβλήματα των ατόμων
με αναπηρίες.

ΑΜΕΑ TAΞI

Στόχοι είναι οι εξής:
•Προώθηση της ισότητας των
ευκαιριών και της κοινωνικής συνοχής.
•Καταπολέμηση των διακρίσεων.
•Ενθάρρυνση για απασχόληση.
•Διευκόλυνση της πρόσβασης.
•Ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας.

ΤΑΞΙ µε ράµπα για άτοµα
µε κινητικές δυσκολίες
www.amea.taxi
www
.amea.taxi

info@amea.taxi

6977 555 880

215 215 7930
OPIZONTAΣ
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ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Ικανοποιητικές
συντάξεις

Του Νίκου Παπαδόπουλου
Δημοσιογράφου

Δ

ιάχυτη είναι η εντύπωση και ήταν σχεδόν απόλυτη
βεβαιότητα στο πρόσφατο παρελθόν, ότι ένα
κράτος που δεν είναι υπανάπτυκτο μπορεί να
δίνει ικανοποιητικές συντάξεις σε όλους. Έχει
πέσει μάλιστα και θέμα στο παρελθόν συνταξιοδότησης των
γυναικών που εργάστηκαν μόνο ως νοικοκυρές, δηλαδή
ποτέ δεν απασχολήθηκαν σε έμμισθη εργασία. Αυτό θα
ήταν απόλυτα σωστό και δίκαιο, αν ήταν εφικτό.
Αλλά είναι οφθαλμοφανώς ανέφικτο.
Η άποψη να παίρνουν όλοι συντάξεις και μάλιστα ικανοποιητικές, χωρίς προϋποθέσεις είναι τόσο σαθρή, όσο και ή
παρεμφερής άποψή, που ευτυχώς μπορεί να έχουν μικρά
παιδιά μόνο, ότι το κράτος θα μπορούσε να εκδίδει απεριόριστες ποσότητες νομισμάτων και να δίνει σε όλους, μικρούς— μεγάλους, εργαζόμενούς, άνεργους, γυναίκες,
άντρες όσα χρειάζονται!
Οι συντάξεις είναι θέμα κεφαλαιώδους σημασίας για τους
απόμαχους της εργασίας.
Εξυπακούεται λοιπόν ότι δεν μπορούμε να παίζουμε με
αυτό.
Απαιτείται Βαθιά γνώση του θέματος και από τις δυο
πλευρές Πολιτεία και συνταξιοδοτούμενους.
Χρειάζεται προβλεπτικότητα και ειλικρινής διάθεση για να
αποδοθεί δικαιοσύνη, δηλαδή του Καίσαρος τω Καίσαρι.
Αυτό το τελευταίο δεν θα χρειαζόταν να αναφερθεί αν δεν
είχε παρατηρηθεί πρόσφατα τάση συνεχώς επιτεινόμενη
μάλιστα, να περικόπτονται οι συντάξεις αυτών που μορφώθηκαν, εργάστηκαν αποδοτικά, κουράστηκαν και πλήρωσαν
τις ασφαλιστικές τους εισφορές, για να ενισχυθούν εκείνοι
δεν εργάστηκαν αρκετά ή αποτελεσματικά, ή εργάστηκαν
σε μαύρη εργασία, ή και δεν εργάστηκαν καθόλου αλλά
όμως εξασφάλισαν σύνταξη, έστω και μικρή, κατά τον ίδιο
τρόπο που κάποιοι απατεώνες βοηθούμενοι από κάποιους
ακόμα πιο απατεώνες, είχαν εξασφαλίσει αναπηρικές συντάξεις
και επιδόματα, ενώ ήταν υγιέστατοι! Δικαιολογία για αυτό η
δήθεν ευαισθησία υπέρ των χαμηλοσυνταξιούχων και όχι
υπέρ των ψήφων τους, όπως μερικοί κακεντρεχείς υποστηρίζουν πως είναι η πραγματική αιτία.
Η διάρκεια του εργασιακού βίου είναι περίπου 35 χρόνια
λίγο πάνω, λίγο κάτω. Η διάρκεια της συνταξιοδότησης τώρα
που η μέση διάρκεια ζωής έχει επιμηκυνθεί, μπορεί να είναι
μεγαλύτερη.
Επομένως τα χρήματα που έχουν κρατηθεί από τα ταμεία
είναι, συνήθως, λιγότερα από αυτά που έχουν καταβληθεί.
Επομένως είναι επιτακτική η ανάγκη να συμβάλλει και το
κράτος στις συνταξιοδοτήσεις. Αλλά το κράτος χρήματα δεν
θα τα κόβει από τα δέντρα ούτε τα βρίσκει στο δρόμο.
Για να μπορεί να γίνει πρέπει να μπορεί και να παίρνει. Όσα
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περισσότερα καταβάλει τόσα περισσότερα πρέπει να εισπράττει. Έτσι καταλήγουμε κάποτε σ'αυτό που αποκαλούμε
φορομπηχτική πολιτική.
Οι φόροι τουλάχιστον οι άμεσοι, γίνονται δύσκολα εισπράξιμοι
όταν ξεπερνούν τα όρια της λογικής..
Αντίθετα οι έμμεσοι φόροι εισπράττονται ευκολότερα
γιατί ολοι αγοράζουμε τα απαραίτητα για την διαβίωση μας
είδη. Είναι όμως γνωστό ότι οι έμμεσοι φόροι είναι άδικοι ,
αφού επιβάλλονται εξίσου είτε είσαι πάμπτωχος είτε είσαι
πάμπλουτος.
Αλλά βέβαια τα κράτη κοιτάνε την ευκολία τους και καταφεύγουν σε αύξησεις των έμμεσων φόρων.
Με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται ακόμα περισσότερο οι
συνταξιούχοι.
Έτσι όπως πάνε τα πράγματα, το συνταξιοδοτικό πρόβλημα
δεν είναι επιλύσιμο.
Αν συνεχίσουμε έτσι οι συντάξεις θα καταλήξουν κοντά
στο τίποτε.
Το θέμα είναι πραγματικά δύσκολο, Αλλά η επίλυση του
δεν είναι αδύνατη. Αρκεί να επικρατήσει ρεαλισμός. Ρεαλισμός
δεν σημαίνει πως υπάρχει τρόπος να έχουμε την πίτα
ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο.
Είναι καιρός να το αντιληφθούν οι αρμόδιοι και πραγματικά
υπάρχουν τρόποι για να επιλυθεί δίκαια.
Και τι πρέπει να γίνει; να γίνει κατανοητό το αυτονόητο ότι
δηλαδή δεν μπορείς να δίνεις συντάξεις από τα 50 όταν ο
μέσος όρος ζωής έχει φτάσει τα 85 χρόνια.
Υπάρχουν για το θέμα μελέτες ρεαλιστικές και επιστημονικά
τεκμηριωμένες, αλλά δεν αρέσουν στους πολιτικούς μας
επειδή δεν εμπεριέχουν το λαϊκίστικο στοιχείο, δηλαδή
αυτόν που λέει ότι λύνει το πρόβλημα αλλά δεν το λύνει
στην πραγματικότητα, φυσικά όμως αρέσει στον λαό!
Για να επιτευχθεί αυτό, είναι αναγκαίο να συμπράξουν
όλα τα κόμματα ή τουλάχιστον τα περισσότερα από αυτά.
Μπορούμε να πάμε μπροστά σε όλους τους τομείς, του
συνταξιοδοτικού μη εξαιρουμένου.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ε

ίναι κάποια πράγματα που οι περισσότεροι τα θεωρούμε
δεδομένα και εύκολα προσβάσιμα, όπως η καθημερινή
μας μετακίνηση στην πόλη, μια βόλτα στα μαγαζιά, ποδηλατάδα στο βουνό ή ταξίδι σε κάποιον προορισμό της
επιλογής μας καθόλη τη διάρκεια του χρόνου. Απλές, καθημερινές στιγμές που δυστυχώς για πολλούς στη χώρα
μας είναι μία πολυτέλεια που στην καλύτερη των περιπτώσεων, απολαμβάνουν με σχετική δυσκολία και στην
χειρότερη δεν έχουν καθόλου πρόσβαση σε αυτές. Αναφέρομαι στα άτομα με κινητικά προβλήματα που σύμφωνα
με επίσημα στοιχεία, αποτελούν το 10% του συνολικού
πληθυσμού στη χώρα μας.
Σύμφωνα με τον Γιόχαν Νόρμπερτ Κράιτερ, εκπρόσωπο
συλλόγου παραπληγικών στη Γερμανία, υπάρχουν αρκετές
ελλείψεις σχετικά με τον προσβάσιμο τουρισμό στην
χώρα μας, ωστόσο όπως αναφέρει ο ίδιος «η κατάσταση
δεν είναι τόσο άσχημη». Κάποια παραδείγματα είναι, η
πρόσβαση ΑμεΑ σε αρκετούς αρχαιολογικούς χώρους,
σε παραλίες αλλά και σχετικές παροχές στην μετακίνηση
αποσκευών στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Ελλάδας,
το Ελ.Βενιζέλος. Επιπλέον, σημειώνονται αξιόλογα βήματα
στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, από νέους, καινο-

τόμους επιχειρηματίες που στοχεύουν στην επιμήκυνση
της τουριστικής περιόδου στη χώρα μας αλλά και στην
ανάπτυξη του προσβάσιμου τουρισμού.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα, ανθρώπων με όραμα
και συλλογικότητα είναι: το Surf Club Keros, στη Λήμνο
που όχι μόνο προωθεί τον προσβάσιμο, ναυταθλητικό
τουρισμό (windsurfing, kitesurfing) αλλά διατηρεί και ecofriendly χαρακτήρα, την ομάδα Health Guardians, στη
Θεσσαλονίκη που με εξειδικευμένο εξοπλισμό και γνώσεις

πρώτων βοηθειών, συνοδεύουν ΑμεΑ σε ορειβατικές, ποδηλατικές διαδρομές και εξορμήσεις στη φύση, με την
πεποίθηση πως τα άτομα με κινητικά προβλήματα έχουν
δικαίωμα να ζήσουν στο έπακρο την εμπειρία της φύσης

και των extreme sports, το Κτήμα Κούρτη, στην Πιερία,
που προωθεί τον οινοτουρισμό και για το τέλος, άφησα
το πιο ανεπτυγμένο εγχείρημα αυτή τη στιγμή στην
Ελλάδα, τον Σύλλογο ΠΕΡΠΑΤΩ, στην Κομοτηνή, με
συνεχείς παρεμβάσεις για προσβασιμότητα σε χώρους
διασκέδασης, δημόσια κτήρια και παραλίες. Αξίζει να σημειωθεί πως παρέχει παραολυμπιακή εκπαίδευση, η οποία
στην κυριολεξία έχει αλλάξει την στάση των πολιτών.
Επιπλέον, έχουν δημιουργήσει τουριστικούς οδηγούς για
ΑμεΑ, στην Αθήνα, Δράμα, Κομοτηνή, με πιο δημοφιλή
τον rollout.gr.
Ο προσβάσιμος τουρισμός, πέραν από αναγκαιότητα
και ηθική στήριξη στα άτομα με κινητικά προβλήματα,
αποτελεί μία ανεκμετάλλευτη αγορά 500δισ. ευρώ! Αν οι
Ευρωπαικοί προορισμοί και τα ξενοδοχεία, παρείχαν τον
απαραίτητο εξοπλισμό, η ζήτηση θα σημείωνε άυξηση
44% ανά έτος, αποφέροντας επιπλέον 142 δισ. ευρώ
στην τουριστική βιομηχανία της Ε.Ε και 3.4 εκ. νέες θεσεις
εργασίας. Δυστυχώς ενώ όλοι βρίσκονται σε αναζήτηση
νέων αγορών, ελάχιστοι συνηδητοποιούν πως υπάρχει
έτοιμη πελατεία που το μόνο που ζητάει είναι να φτάσει
εύκολα στον προορισμό και να κινείται με ευκολία εντός
των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων. Για το τέλος θα
αφήσω τα λεγόμενα του κου.Φώτη Χαλκίδη, ιδιοκτήτη
ξενοδοχείου στην Πιερία, ο οποίος ύστερα από προβλήματα
υγείας που τον καθήλωσαν στο κρεβάτι για μεγάλο διάστημα, αποφάσισε να δημιουργήσει ξενοδοχείο προσβάσιμο
τουρισμού «Αν εστιάσεις στον άνθρωπο και όχι στο πορτοφόλι, τότε ξέρεις τι να κάνεις!»
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Μην είσαι «ΓΑΪΔΑΡΟΣ»!
Μην παρκάρεις σε θέσεις αναπήρων!
Μερικές φωτογραφίες που μας υπενθυμίζουν πόσο σημαντικό
είναι να μην παρκάρουμε… σαν γάιδαροι, όπου μας «καπνίσει».
Έχετε δει κι εσείς οδηγούς να παρκάρουν ανερυθρίαστα σε
θέσεις αναπήρων χωρίς να έχουν την σχετική άδεια; Δυστυχώς, υπάρχουν δεκάδες άνθρωποι ανάμεσά μας που βλέπουν
τη σήμανση περί θέσεις αναπήρων σαν μια απλή… παράκληση

να μην αφήσουν το όχημά τους εκεί, σα να κάνουν χάρη στα
αυτοκίνητα που εξυπηρετούν άτομα με κινητικές αναπηρίες.
Ξεχνούν ότι είναι υποχρεωμένοι να αφήσουν αυτές τις θέσεις
ελεύθερες, όπως γίνεται στις παρακάτω περιπτώσεις…

Αναπηρικά αμαξίδια καταλαμβάνουν συμβατικές θέσεις πάρκινγκ
στην Λισαβόνα, σαν κίνηση διαμαρτυρίας, για να δώσουν στους
οδηγούς να καταλάβουν πόσο ενοχλούν.
Οδηγός αφήνει το επαγγελματικό του αυτοκίνητο σε θέση αναπήρων και ευτυχώς, βρίσκει τον (τηλεφωνικό) μπελά του.

Μερικές
φορές, μέχρι
και περιπολικά
παρανομούν.

Πρέπει να θυμόμαστε ότι ο χώρος δίπλα από τις θέσεις αναπήρων δεν είναι πάρκινγκ μηχανών, αλλά ο απαραίτητος χώρος για
να μπορούν να εξέλθουν τα αμαξίδια.

Δυστυχώς, τα
χρήματα αγοράζουν ακριβά αυτοκίνητα, αλλά
όχι καλούς τρόπους…
34
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Μήπως αυτή
είναι η λύση;
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κινητοποίηση Αθήνα

Σ

τις 10/5/2017 το παράρτημα Μακεδονίας - Θράκης
του Πανελλήνιου Συλλόγου
Παραπληγικών συμμετείχε
στην κινητοποίηση-διαμαρτυρία που διοργάνωσε ο κεντρικός σύλλογος, διαμαρτυρόμενος για τα μέτρα που
αποφασίστηκαν να ψηφιστούν
και θίγουν τα άτομα με βαριά
κινητική αναπηρία. Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε
στη Βουλή των Ελλήνων
όπου μετά από συνάντηση
και ενημέρωση με αντιπροσωπείες όλων των κόμματων εκτός της Ένωσης
Κεντρώων και της Χρυσής Αυγής για τα επίμαχα θέματα ο

σύλλογος προέβη σε συμβολική κατάληψη του χώρου
της κοινοβουλευτικής ομάδας του Σύριζα έως ότου
δοθούν υπεύθυνα εγγυήσεις
για αναδιατύπωση των μέτρων που δεν θα πλήττουν
τα άτομα με βαριά κινητική
αναπηρία. Έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με
τον κο Κουρουμπλή και την
δέσμευση από μέρους του
για την προώθηση των θέσεών μας η κατάληψη έληξε.
Ο σύλλογος τηρεί στάση αναμονής για την ψήφιση των
μέτρων.

Ευρωπαϊκό συνέδριο ατόμων
με κάκωση νωτιαίου μυελού

Γ

ια πρώτη φορά αντιπροσωπεία του συλλόγου μας παραβρέθηκε στο πανευρωπαϊκό
συνέδριο φορέων που εκπροσωπούν άτομα με κάκωση νωτιαίου μυελού που διοργανώθηκε από Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία ατόμων με κάκωση νωτιαίου
μυελού στο Piran της Σλοβενίας
στις 10-12 Μαΐου 2017.
Με την παρουσία μας εκεί όχι
μόνο ενισχύθηκε η θέση και η

«Από το γραφείο απευθείας
στο νεκροταφείο»

εικόνα του συλλόγου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αλλά κυρίως αποκτήθηκαν γνώσεις και
εμπειρίες από χώρες τις Ευρώπης με διαφορετικά συστήματα
πρόνοιας και παροχών που θα
βοηθήσουν αποτελεσματικά σε
περαιτέρω σχεδιασμούς στρατηγικών με σκοπό τη βελτίωση
της ποιότητας ζωής των ατόμων
με κάκωση νωτιαίου μυελού.

Σ

υνέντευξη του Γ.Γραμματέα του Πανελλήνιου
Συλλόγου Παραπληγικών παράρτημα Μακεδονίας - Θράκης στο γερμανικό περιοδικό spiegel.
Πέτρος Βαρσάμης, 58 χρόνων, πρώην τραπεζικός
υπάλληλος. Από το 2010, αποσύρθηκε, δέκα
χρόνια μετά το ατύχημα που οδήγησε στην παραπληγία του. Συντάξεις αναπηρίας δεν απαλλάσσονται από τις σχεδιαζόμενες περικοπές.
«Η σύνταξή μου έχει ήδη συρρικνωθεί κατά 25
τοις εκατό από το 2010. Οι Έλληνες με σοβαρές
αναπηρίες έχουν πληγεί ιδιαίτερα σκληρά από
την κρίση χρέους και λιτότητας. Όλο και περισσότεροι από εμάς είναι καταδικασμένοι στην ανεργία και
τη φτώχεια. Έχει γίνει πιο δύσκολο για μας να βρουν δουλειά. Η υγειονομική περίθαλψη
που δύσκολα μπορούν να αντέξουν οικονομικά ούτως ή
άλλως σπάνια. Το κόστος αυξάνεται μόνο.».
Ολόκληρη συνέντευξη στον
παρακάτω σύνδεσμο
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/griechenlandrentner-und-arbeitnehmerverzweifeln-am-neuen-sparpaket-a-1148304.html
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (συνέχεια)
Επιτροπή
κοινόχρηστων
χώρων

Σ

ήμερα συνεδρίασε για πρώτη
φορά στο δημαρχείο της Θεσσαλονίκης, μετά από πρόσκληση
του δημάρχου Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπουτάρη, η Επιτροπή Κοινόχρηστων Χώρων, η οποία συστάθηκε με την υπ’αρ. 245/28-2-2017
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης.
Στην συγκεκριμένη επιτροπή
συμμετέχουν ως τακτικό μέλος ο
Πρόεδρος του συλλόγου μας Γιώργος Αυγουστίδης και ως αναπληρωματικό μέλος ο Γεν. Γραμματέας Πέτρος Βαρσαμής.
Στην διάρκεια της συνάντησης
ο κ. Μπουτάρης αναφέρθηκε στην
αποστολή της επιτροπής με βασικό
αντικείμενο την έκφραση γνώμης
σχετικά με τη σύνταξη και την
επεξεργασία των Κανονιστικών
Αποφάσεων των κοινόχρηστων
χώρων του δήμου, με έμφαση
στο ζήτημα των τραπεζοκαθισμάτων, ενώ αναφορικά με το σκεπτικό
και τους στόχους της, διευκρίνισε
ότι αποσκοπούν στη βελτίωση της
εικόνας της πόλης, επιδεικνύοντας
σεβασμό προς όλες τις πλευρές,
καταστηματάρχες, πεζούς, ΑμεΑ,
δημότες και επισκέπτες.
Οι εκπρόσωποι των φορέων χαιρέτισαν τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία του Δήμου, ενώ παράλληλα αποφασίστηκε ότι τα μέλη
της επιτροπής θα καταθέσουν σε
ένα εύλογο χρονικό διάστημα γραπτές προτάσεις επί του περιεχομένου της κωδικοποίησης των
ρυθμίσεων των παραπάνω ζητημάτων, προς την Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου, Καλυψώ
Γούλα, η οποία θα αναλάβει να
ορίσει και να συγκαλέσει την επόμενη συνάντηση.
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Επίσκεψη οχυρό Λισσέ

Η

μέρα τιμής και μνήμης στην εορταστική εκδήλωση για την επέτειο
της Μάχης των Οχυρών, στο Οχυρό
«ΛΙΣΣΕ» στο Κάτω Νευροκόπι Ν. Δράμας, παρουσία του Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγου Αλκιβιάδη Στεφανή, του Διοικητή του 10ου Συντάγματος Συνταγματάρχη Ιωάννη Γκουτζουρέλα, εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας,
των τοπικών αρχών και πλήθους κόσμου.
Στις μέρες μας αποδεικνύεται πιο
αναγκαία από ποτέ η γνωριμία όλων
με μνημεία σημαντικότατων γεγονότων της πρόσφατης ιστορίας μας
όπως αυτό. Ένας τόπος γεμάτος
συγκίνηση, γεμάτος Ελλάδα.

Αθλητικός αγώνας Boccia

Ο

σύλλογός
μας την Τετάρτη 17/5/2017
μετά από πρόσκληση του κολλεγίου Ανατόλια
παρουσίασε το
άθλημα του Boccia και διοργάνωσε αγώνα μεταξύ
μαθητών της Γ’
γυμνασίου στο
γυμναστήριο του
κολλεγίου. Στα
πλαίσια αυτής
της δράσης οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν εμπειρία και γνώσεις γύρω
από το παρολυμπιακό άθλημα του
Boccia.
Ευχαριστούμε θερμά την κα. Μητρούλη, υποδιευθύντρια του Α’ γυμνασίου Ανατόλια και την κα. Περακάκη για την υποστήριξή τους
και την άψογη συνεργασία τους με
το σύλλογό μας ώστε το αποτέλε-

OPIZONTAΣ

σμα να είναι το καλύτερο δυνατό.
Επίσης ευχαριστούμε από καρδιάς
τον αστυφύλακα της ομάδας ΔΙ.ΑΣ.
και προπονητή του αθλήματος Boccia κ. Κώστα Γκαρμπούνη που σε
κάθε κάλεσμά μας είναι πρόθυμος.
Ευχόμαστε και στο μέλλον να
ακολουθήσουν παρόμοιες εκδηλώσεις που προάγουν την κοινωνική
ευαισθησία και την κοινωνική ένταξη
των ατόμων με κινητική αναπηρία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εγκαίνεια προσβάσιμης παραλίας Νέων Επιβατών Θεσσαλονίκης
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος με πρωτοβουλία
του συλλόγου μας και με την συμμετοχή πολλών
μελών, πραγματοποιήθηκαν στην όμορφη παραλία
των Ν. Επιβατών
τα εγκαίνια του συστήματος πρόσβασης “SEATRACK” για την νέα καλοκαιρινή περίοδο. Ευχαριστούμε τα μέλη και του φίλους που παραβρέθηκαν
καθώς
και τον βουλευτή κ. Βαγιωνά που μας τίμησε
με την παρουσία του. Εγκάρδιες ευχαριστίες στο
κέντρο αποκατάστασης “ Η Αναγέννηση” και προσωπικά στην κα. Βαγιωνά
για την ευγενική της χορηγία στη διαμόρφωση
της παραλίας.
Επίσης είναι έτοιμη και έχει εγκατασταθεί το σύστημα
seatrack και είναι σε λειτουργία η παραλία του Σταυρού

στο Δήμο Βόλβης.
Ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι απολαμβάνοντας τις χαρές της θάλασσας!!

2ο Πανελλήνιο συνέδριο κακώσεων
νωτιαίου μυελού στη Θεσσαλονίκη,
«Από την πρόληψη στην επανένταξη
εκεί όπου συναντιόμαστε όλοι.»

Αφιέρωμα στον Νίκο Καζαντζάκη

Μ

ια μαγευτική βραδιά ζήσανε όσοι παρακολούθησαν την επιτυχημένη εκδήλωση-αφιέρωμα στον Νίκο
Καζαντζάκη στο πάρκο του
κήπου των εποχών στην Νέα
παραλία από την πολιτιστική
ομάδα του συλλόγου μας.
Ο χώρος ήταν μοναδικός,
οι ερμηνείες εκπληκτικές και
όλη η παράσταση ήταν υψηλού επιπέδου σχεδόν επαγγελματικού.
Να ευχαριστήσουμε όσους
μας τίμησαν με την παρουσία
τους και παρακολούθησαν
την εκδήλωσή μας και όλα
τα μέλη της πολιτιστικής ομάδας που συμμετείχαν σε αυτήν
την προσπάθεια που και με την υπομονή και την επιμονή
τους τόσο κατά την διάρκεια τις προετοιμασίας όσο και κατά
την διάρκεια της παράστασης έδωσαν τον καλύτερο εαυτό
τους .
Θερμές ευχαριστίες στο κέντρο αποκατάστασης <<Η Αναγέννηση>> που ήταν ο χορηγός της εκδήλωσης, τον Δήμο
Θεσσαλονίκης και σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του που
συνέβαλλαν στην επιτυχή πραγματοποίηση και σε όσους
βοήθησαν, τεχνικούς και εθελοντές, για το άρτιο αποτέλεσμα.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στο κ. Κωτόπουλο Τριαντάφυλλο,
την ψυχή όλης αυτής της προσπάθειας, που με τα κείμενα
του , την καθοδήγηση του και την άψογη συνεργασία του με
τα μέλη της πολιτιστικής ομάδας κατόρθωσαν να δώσουν
ένα καλλιτεχνικό στίγμα που ξεπερνά τα όρια της αναπηρίας
και τα εμπόδια.

Τ

ο Τμήμα Μελέτης και Αποκατάστασης Βλαβών Νωτιαίου Μυελού της Ελληνικής
Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και
Αποκατάστασης, μέλος της Διεθνούς Εταιρείας του Νωτιαίου
Μυελού (ISCοS), σε συνεργασία
με τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Παραπληγικών Μακεδονίας-Θράκης οργανώνει το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή.
Κάποιες ενδεικτικές εγχώριες
αλλά και διεθνής συμμετοχές
ιατρών και ατόμων με κάκωση
νωτιαίου μυελού είναι οι : Jean
Jacques Wyndaele,Νικόλαος
Ρούσσος, Χριστίνα-Αναστασία Ραπίδη, Gunilla ́hrén (Α.με.α).
Παράλληλα θα λειτουργήσει και εκθεσιακός χώρος με εκθέματα
από εταιρείες του χώρου μας όπως, αμαξίδια, ορθοπεδικά είδη
και αναλώσιμα είδη.
Οι προσπάθειές μας για την καθιέρωση ενός ετήσιου εκπαιδευτικού θεσμού, έστω και σε αυτές τις δύσκολες αντικειμενικά
για όλους συνθήκες, φαίνεται να στέφονται με επιτυχία.
Το φετινό συνέδριο θα υλοποιηθεί στις 24 και 25 Νοεμβρίου
2017 στη Θεσσαλονίκη στο συνεδριακό Κέντρο ‘Ιωάννης Βελλίδης’
στην αίθουσα Thessaloniki,ΔΕΘ helexpo.
Σας περιμένουμε όλους εκεί για να ενημερωθούμε και να
αναβαθμίσουμε την ποιότητα ζωή μας με τη γνωριμία των
νέων επιτευγμάτων της τεχνολογίας και της ιατρικής.
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ΑΡΓΟΣ

Μ

ε ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου ο σύλλογος μας σχεδόν κάθε εβδομάδα από τον Ιούνιο διανέμει
στα μέλη του νωπά προϊόντα.
Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια που κάνουμε και παρακαλούμε τα μέλη μας να ανταποκρίνονται στο κάλεσμα
μας , να έρχονται στο γραφείο
μας και να παραλαμβάνουν τα
προϊόντα που δικαιούνται .

Ο

Σύλλογος μας συνεχίζει την περισυλλογή καπακιών. Σας παρακαλούμε όλους να βοηθήσετε την προσπάθεια μας, ούτω σώστε να καταφέρουμε να δωρίσουμε ένα ακόμα ανα-

πηρικό αμαξίδιο σε ένα μέλος μας που
το έχει ανάγκη. Ευχαριστούμε πάρα
πολύ, όλα τα σχολεία τις περιοχής μας,
και τους συμπολίτες μας που γίνονται
αρωγή στην προσπάθεια μας.

Ε

υχόμαστε σε όλους , καλό καλοκαίρι με υγεία χαρά ευτυχία
και με το καλό να ανταμώσουμε
τον Σεπτέμβριο. Το γραφείο του
συλλόγου μας θα είναι κλειστό τον
Αύγουστο.

Πινελιές Eπικοινωνίας
ΠΩΛOΥΝΤΑΙ
Αναπηρικά αμαξίδια
•Πωλείται αναπηρικό ηλεκτρικό αμαξίδιο
ελαφρώς μεταχειρισμένο Brazzy P καινούργιες μπαταρίες (2 τεμ.) + φορτιστής.
Τιμή 1.000 ευρώ Τηλ. 6948114243,
2109915332 Χρήστος.
•Αναπηρικό αμαξίδιο Kuschall Advance εντελώς αχρησιμοποίητο πωλείται, περιοχή
Παλαιό Φάληρο, τιμή 3000́, κιν.
6948539761, σταθ.: 210 6399670"
Αναπηρικά αυτοκίνητα
•Πωλείται Mercedes CLK 2000 CC αναπηρικό, μοντέλο 2002, 170.000 χλμ., δίπορτο, τιμή 5.500 ευρώ. Τηλ. 6947931030
κος Γιάννης.

ΕΡΓΑΣΙΑ
Ζήτηση – Προσφορά
• Oικιακή βοηθός προσφέρει φροντίδα.
Kα Mαρία, 6938-898161.
• Oικιακή βοηθός προσφέρει φροντίδα.
Kα Nαταλία 6941-482789.
• Κυρία ζητεί εργασία, φροντίζει ΑμέΑ.
τηλ: 6941593394 κ. Δήμου
• Eιδική παιδαγωγός παραδίδει μαθήματα
σε παιδιά με προβλήματα λόγου, συμπεριφοράς, μάθησης κ.λπ. Περιοχή
Πειραιάς.Tηλ. 210 4526451, 6946 159196
κα Kεσίσογλου.
• Ψυχολόγος πτυχιούχος του Παντείου
Πανεπιστημίου (μέλος του Πανελληνίου
Ψυχολογικού Συλλόγου) ειδικευμένη στην
Συμβουλευτική Ψυχολογία. Aσχολείται με
την ψυχολογική υποστήριξη AμεA. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα τη-

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΩ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΣΕ ΠΡΟΝΟΜΟΙΑΚΗ ΤΙΜΗ!!!
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ
ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑ.Σ.ΠΑ
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λέφωνα
2104611646 και 6972153572. Bαρβάρα
Πάσχου, Aναπαύσεως 56, Kερατσίνι.
• Nικόλαος Γρηγοράκος, Eιδικός Ψυχολόγος
Mπιχεβιοριστής, Eιδικός στα Ψυχοσωματικά
Πανεπιστημίου Aθηνών & Πανεπιστημίου
Kansas U.S.A. Ψυχολόγος Γ.Π.N.A.Θ. «O
EYAΓΓEΛIΣMOΣ»Aλκέτου 63 - 65 Παγκράτι.
Tηλ. Γραφ.: 210.7668709, κινητό
6937824872 - 6972306949, Oικίας:
210.7652726
ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ – ΕΠΙΚOΙΝΩΝΙΑ
• Κύριος 35 ετών με κινητική δυσκολία,
αυτοεξυπηρετούμενος, οικονομικά ανεξάρτητος,με δικό του μεταφορικό μέσο,
επιθυμεί γνωριμία με κυρία αντίστοιχης
ηλικίας για σοβαρό σκοπό. Τηλ. 6932532159

*

*Αξίζεις περισσότερα
από μία θέση parking
Αξίζεις να έχεις θέση στην ομάδα μας, γι’ αυτό και συμμετέχουμε στην “Career Fair.4all” με συνέπεια.
Αξίζεις να έχεις 100% πρόσβαση σε όλους τους χώρους των καταστημάτων μας, γι’ αυτό και έχουμε
ειδικές ράμπες και ανελκυστήρες. Αξίζεις να έχεις ειδικά προνόμια, όπως προτεραιότητα στα ταμεία,
WC AMEA και φυσικά… θέση parking δίπλα στην είσοδο.

Βρες το κοντινότερο κατάστημα
ή μπες στο mediamarkt.gr

