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TΩN ΠAPAΠΛHΓIKΩN

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ
Υποδεχτήκαμε στα γραφεία μας τον

Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών
& Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο

σελ.26-27

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ

40 ΧΡΟΝΙΑ

ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΕΡΓΟΥ!!!

σελ.22-23

Ο αγώνας δικαιώνεται μόνο όταν συνεχίζεται

OPIZONTAΣ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ

TΩN ΠAPAΠΛHΓIKΩN

ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ
Κλείσαμε 40 χρόνια και το γιορτάσαμε. Το μήνυμα ήταν είμαστε
εδώ και συνεχίζουμε παρά την
λαίλαπα. Ήδη κρατάτε στα χέρια
σας το δεύτερο τεύχος του 2017
που σημαίνει ότι πραγματικά συνεχίζουμε.
Σε άρθρο μας σε αυτό το τεύχος
επισημαίνουμε ότι η κατρακύλα
του ΕΟΠΥΥ δεν έχει τέλος.
Επίσης συναντήσαμε τον υφυπουργό εργασίας κ. Πετρόπουλο
και θέσαμε τα αιτήματά μας.
Ιδιαίτερη τιμή περιποιεί για το
σύλλογο μας η επίσκεψη του προκαθημένου της εκκλησίας της Ελλάδας στα γραφεία μας για δεύτερη φορά. Η συνάντηση δεν ήταν
τυπική αλλά βαθύτατα ουσιαστική
σε δύο σκέλη- βοήθεια και εμψύχωση -από τον Μακαριότατο Αρχιεπί σ κοπο Αθηνώ ν & Πά σ ης
Ελλάδος κ. Ιερώνυμο.
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ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

Πολλαπλά τα χτυπήματα στα άτομα
με αναπηρία... πήρε σειρά ο ΕΟΠΥΥ

Μ

ετά την απόφαση του
θα έκαναν πρωτίστως διάΕΟΠΥΥ στις 23 Δεκεμλογο με μια επιτροπή ειδικών
βρίου 2016 για Διαβού[ και όχι άσχετων με την
λευση!! Σε θέματα που αφοαποκατάσταση ειδικοτήτων],
ρούν [ειδικά] τα άτομα με αναμε γνώμονα την πληρέστερη
που έχουν κατατεθεί στον ΕΟΠΥΥ. Γεπηρία, ο ΕΟΠΥΥ προχώρησε σε συζηκάλυψη των αναγκών. Έχουμε πολλές
γονός που με τη σειρά του θα έφερνε
τήσεις με εμπόρους – κατασκευαστές
προτάσεις σοβαρές και ουσιαστικές
την κινεζοποίηση των παρεχόμενων
ορθοπεδικών ειδών προκειμένου να
και θα αρκούσε να μας δώσουν την
ειδών με άμεση Μεγάλη Υποβάθμιση
υπογράψουν συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ.
ευκαιρία να τις βάλουμε στις μεταξύ
των παρεχόμενων βοηθημάτων στα
Όλα αυτά παραμονές Χριστουγέννων,
μας συζητήσεις, ώστε, καταρχάς να
άτομα με αναπηρία [ εκτός εάν πιστεύει
για να αρχίσει η υλοποίησή τους την
ενημερωθούν για όλα αυτά που δαο
ΕΟΠΥΥ πως θα έρθει ο Σώρρας να
1η Ιανουαρίου 2017, Οι ημερομηνίες
πανά ο ΕΟΠΥΥ. Βλέπουν το αναπηρικό
πληρώσει για όλη αυτή τη ζημιά].
αυτές είναι σίγουρο ότι επιλέγηκαν
αμαξίδιο ως ένα κωδικό και όχι ως
Δεν μας είπαν ότι μετά από αυτή
για να μην μπορούν οι ενδιαφερόμενοι
ένα μέρος του σώματός μας, που οι
την επώδυνα ασύμφορη σύμβαση αρνα αντιδράσουν.
επιπτώσεις της λάθος προμήθειάς του
κετά καταστήματα δεν θα μπορούν
Φυσικά οι άμεσα αποδέκτες του
θα ήταν τραγικές και θα στοίχιζαν πολνα υπογράψουν, έχοντας σας αποτέόλου εγχειρήματος, τα άτομα με αναλά χρήματα στο ταμείο. Όταν καταλεσμα τα άτομα με αναπηρία να ψάπηρία, όχι μόνο δεν ρωτήθηκαν αλλά
νοήσουν μόνο αυτό το παράδειγμα
και προσπάθησαν να τα εξαπατων αναπηρικών αμαξιδίων, τότε
τήσουν προσφέροντάς τους τη
δεν θα επιτρέψουν σε κανένα
Βλέπουν το αναπηρικό αμαξίδιο φαρμακείο, σε κανένα σούπερ
μισή αλήθεια, ότι δηλαδή πλέον
ως ένα κωδικό και όχι ως ένα μέρος μάρκετ, σε κανέναν απλό έμπορο
ελευθερώνονται από την υποχρέωση να προπληρώνουν το
του σώματός μας, που οι επιπτώσεις να μας το προμηθεύει. Είμαστε
είδος που παραλαμβάνουν.
της λάθος προμήθειάς του θα ήταν έτοιμοι πως όταν γνωρίσετε τις
Δεν μας είπαν όμως ότι ο μοανάγκες των αναπήρων, θα δείτε
τραγικές και θα στοίχιζαν πολλά πως δεν είναι μόνο θέμα barcode
ναδικός τους στόχους είναι οι
περικοπές των δαπανών στα άτοκαι κωδικών, αλλά θέματα υγείας
χρήματα στο ταμείο
μα με αναπηρίες. Μέχρι τις
και ποιότητας ζωής.
31/12/2016 ότι αγόραζε ο ασφαΘα θέλαμε τέλος να γνωρίζουν,
λισμένος αποζημιωνόταν από τον ΕΟόλα τα άτομα, υπάλληλοι, στελέχη
χνουν για συμβεβλημένο έμπορο που
ΠΥΥ με μια μικρή – μεγάλη καθυστέτου ΕΟΠΥΥ που παίρνουν αποφάσεις
μπορεί να απέχει πολλά χιλιόμετρα
ρηση, αποζημιωνόταν όμως. Τώρα
για εμάς χωρίς εμάς, πριν συνεδριάμακριά από τον τόπο διαμονής τους,
πλέον μπαίνει προϋπολογισμός και
σουν, να φιλοξενήσουν στα σπίτια
ειδικά η επαρχία θα αντιμετωπίσει σοστα αναπηρικά είδη με αποτέλεσμα
τους εναλλάξ από ένα άτομο με παβαρό πρόβλημα.
όταν αυτός καλυφτεί να σταματά αυραπληγία, ένα άτομο με τετραπληγία,
ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΦΑΝΕΡΟ ΟΤΙ ΟΛΟ ΑΥΤΟ
τόματα η αποζημίωση και φυσικά μαζί
ένα παιδί με εγκεφαλική παράλυση,
ΕΧΕΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΚΟΠΗ
να σταματά και γη προμήθεια των
ένα άτομο με σκλήρυνση κατά πλάκας,
ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΑΝΕασφαλισμένων με τα αναγκαία για τη
αναλαμβάνοντας όλη τους τη φροντίδα
ΞΑΙΡΕΤΩΣ
επιβίωση των ειδών αποκατάστασης.
και τις υποχρεώσεις που έχουν και
Είμαστε σίγουροι πως εάν πραγματικά
Δεν μας είπαν ότι στο τέλος κάθε
μετά από την εμπειρία διαβίωσης να
ήθελαν να βοηθήσουν στην ποιοτικόχρόνου θα γίνεται απαιτητή η επιστροκάτσουν να πάρουν αποφάσεις για
τερη – σωστότερη – οικονομικότερη
φή μεγάλου ποσοστού [χωρίς καμία
αλλαγές και περικοπές των βοηθημάπαροχή στα άτομα με αναπηρία τότε
περεταίρω εξήγηση] από τα τιμολόγια
των τους.
OPIZONTAΣ
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Προσβασιμότητα των ΑμεΑ
στις νέες Ψηφιακές Τεχνολογίες

Τ

η δυνατότητα των Ατόμων με Αναπηρία να έχουν πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες, κυρίως της ψηφιακής
αγοράς, προβλέπει Σχέδιο Οδηγίας για την «Ευρωπαϊκή
Πράξη Προσβασιμότητας», που συζητείται και καταρτίζεται
αυτό τον καιρό στις Βρυξέλλες.
Η Οδηγία στοχεύει σε ενιαίες διατάξεις σχετικά με τις
απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών,
προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες πολιτών με αναπηρία.
Ιδίως αυτοί, με προβλήματα ακοής, όρασης, ή κινητικά,
δικαιούνται να ευεργετηθούν από τα πλεονεκτήματα των
νέων τεχνολογιών που απλουστεύουν την καθημερινότητα
και ανοίγουν παράθυρα επικοινωνίας με τον έξω κόσμο.
Σήμερα στην Ευρώπη τα Άτομα με Αναπηρία φτάνουν τα
80 εκατομμύρια και μαζί με τους ηλικιωμένους -οι οποίοι
για προφανείς λόγους έχουν επίσης προβλήματα προσβασιμότητας- προβλέπεται να αυξηθούν σε 120 εκατομμύρια έως το 2020.
«Εάν αυτό το βήμα γίνει στη σωστή κατεύθυνση, με
κριτήριο όχι μόνο τις ανάγκες της αγοράς αλλά και τις
ανάγκες της κοινωνίας, μπορεί να βελτιώσει τη ζωή όλων
των εμποδιζόμενων ανθρώπων, να βοηθήσει τις οικογένειες
των αναπήρων, στηρίζοντας την αρχή της ανεξάρτητης
διαβίωσης και να προσφέρει νέες δυνατότητες ανάπτυξης
στην αγορά» τονίζει η ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντίνα Κούνεβα, που έχει αναλάβει να καταθέσει Γνωμοδότηση εκ μέρους της Επιτροπής Αναφορών.
Το Σχέδιο Οδηγίας προωθεί ενιαίες απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών. Δηλαδή, πώς θα
μπορέσουν όλοι οι πολίτες να χαρούν, να πλησιάσουν
και να χρησιμοποιήσουν εύκολα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που βελτιώνουν τη ζωή μας. Παράδειγμα, ένα κατάλληλα προσαρμοσμένο κινητό τηλέφωνο που μπορεί
να χρησιμοποιήσει ένας άνθρωπος με προβλήματα όρασης.
Η πρόταση περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο σε νέα

προϊόντα και υπηρεσίες της ψηφιακής τεχνολογίας. Ειδικότερα, η πρόταση αφορά:
1. Ηλεκτρονικούς υπολογιστές και λειτουργικά συστήματα.
2. ΑΤΜ και μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων.
3. Smartphones.
4. Εξοπλισμό τηλεοράσεων σχετικό με τις ψηφιακές
υπηρεσίες.
5. Τηλεφωνικές υπηρεσίες.
6. Οπτικό-ακουστικές υπηρεσίες.
7. Ψηφιακές εγκαταστάσεις σε υπηρεσίες μεταφοράς
επιβατών, είτε αεροπορικώς, είτε σιδηροδρομικώς, ή
μέσω θαλάσσης.
8. Ηλεκτρονικά βιβλία.
9. Ηλεκτρονικό εμπόριο.
Σε γενικές γραμμές, τα άτομα με προβλήματα ακοής
διευκολύνονται με προγράμματα τα οποία ενσωματώνουν
κατά περίπτωση υποτιτλισμό (π.χ. στα ο/α έργα), νοηματική
γλώσσα (π.χ. σε live τηλεοπτικές μεταδόσεις, χειλανάγνωση, φωτεινή σηματοδότηση (π.χ. στην τηλεφωνία).
Τα άτομα με προβλήματα όρασης διευκολύνονται με ομιλούντα προγράμματα, στους Η/Υ, τα ATM, τα smartphones,
ή και με μεγέθυνση γραμματοσειράς.

«Κύριε υπουργέ δεν σας αγαπώ»:
Συγκλονιστικό γράμμα παιδιού ΑΜΕΑ στον Πολάκη
Στον αναπληρωτή υπουργό Υγείας Παύλος Πολάκης απευθύνεται με γράμμα της μια μαθήτρια, θέλοντας να του εξηγήσει
τι νιώθουν και τι συνέπειες θα έχουν οι αποφάσεις του υπουργείου στα παιδιά ΑΜΕΑ.
Η Νένα Χρονοπούλου, δημοσίευσε στο nena.gr το παρακάτω
γράμμα, το οποίο στάλθηκε από τη μικρή στον κ. Πολάκη.
Όπως λέει η γνωστή ηθοποιός δεν είναι το μοναδικό, καθώς
τα παιδιά με την αθωότητα που τα διακρίνει, στις τρυφερές
αυτές ηλικίες, δεν μπορούν να αντιληφθούν για πιο λόγο το
κράτος δεν στέκεται αρωγός στις ανάγκες τους.
«Κύριε Υπουργέ,
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Δεν ειναι καλο πράγμα να μην δίνεις λεφτά γιατί δεν μπορουν
τα παιδάκια να κάνουν λογοθεραπείες .Γι’ αυτό είστε πολύ
κακός Υπουργός.Τα παιδάκια έχουν ανάγκη. Αν δεν κάνουν λογοθεραπεία δεν θα μπορούν να μιλούν. Αν δεν κάνουν εργοθεραπεία, δεν θα μπορούν να πιάσουν το κουτάλι ούτε το
μολύβι να συγκεντρωθούν να μάθουν γράμματα και αριθμούς.
Αν δεν κάνουν φυσικοθεραπείες δεν θα μπορούν να τρέξουν.
Εγώ κατάφερα και να μιλώ, να γράφω, ποιοί είναι οι φίλοι μου
έμαθα να πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ. Δεν θελώ να σταματίσω
την λογοθεραπεία και την εργοθεραπεία γιατί μαθαίνω
καινούργια πράγματα. ΔΕΝ ΣΑΣ ΑΓΑΠΩ!».

OPIZONTAΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Ηλεκτρονικό εισιτήριο στα ΜΜΜ:
Τι ισχύει για ανέργους, φοιτητές, ΑμεΑ και πολύτεκνους

Ε

ιδικά όσον αφορά τους εγγεγραμμένους στα μητρώα
του ΟΑΕΔ θα συνεχίσουν να μετακινούνται δωρεάν με
το ηλεκτρονικό εισιτήριο που θα προμηθευτούν από τα
ΚΕΠ το επόμενο διάστημα.
Σε ισχύ παραμένει το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης ή
μειωμένου κομίστρου για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων
(Άνεργοι, ΑΜΕΑ, Πολύτεκνοι, Φοιτητές κα) και με την είσοδο
του ηλεκτρονικού εισιτηρίου στις δημόσιες συγκοινωνίες.
Οι επιβάτες που είναι δικαιούχοι δωρεάν μετακίνησης ή
μειωμένου κομίστρου θα ενημερωθούν ξεχωριστά και σε

συνεργασία με την κατά
περίπτωση αρμόδια Αρχή
ή Υπουργείο σε επόμενη
φάση. Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από προσκόμιση των δικαιολογητικών θα τους παρέχεται ειδική ηλεκτρονική
κάρτα, με την οποία θα πραγματοποιούν τις μετακινήσεις
τους.

Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων: Απροστάτευτοι οι
πρόσφυγες με αναπηρία στην Ελλάδα

άζονται;»
Με το ερώτημα αυτό κλείνει το συγκλονιστικό βίντεο της
οργάνωσης Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human
Rights Watch), που καταγράφει τις συνθήκες διαβίωσης προσφύγων με αναπηρία στα κέντρα φιλοξενίας στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με το βίντεο, η Ελλάδα έχει λάβει μέχρι τώρα
€125 εκατομμύρια σε άμεση βοήθεια και €340 εκατομμύρια
μέσω ανθρωπιστικών οργανώσεων, για τη φιλοξενία των προσφύγων.
Ωστόσο, αυτό δεν αποτυπώνεται σε βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης. Το βίντεο παρακολουθεί τρεις οικογένειες: του
7χρονου Αρμάν, του 13χρονου Ορμάν και της μητέρας του
Ταρέκ. Οι ιστορίες τους δεν χρειάζονται σχόλια.

Ο

ι πρόσφυγες, οι αιτούντες άσυλο και οι μετανάστες με
αναπηρία δεν καταγράφονται σωστά και αντιμετωπίζουν
δυσκολίες στην πρόσβασή τους σε βασικές υπηρεσίες στα
κέντρα υποδοχής στην Ελλάδα, καταγγέλλει σε έκθεσή του
το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
«Με τόση βοήθεια που έχει λάβει η Ελλάδα, γιατί οι
πρόσφυγες με αναπηρία δεν έχουν τις υπηρεσίες που χρει-

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

ΚΕΔΙΑΘ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΠΑΙΔΙΟΥ & ΕΦΗΒΟΥ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ

Μ

ε χαρά σας πληροφορούμε πως στην καρδιά
της Ρόδου, στην πλατεία Ακαδημίας, τον τελευταίο χρόνο, έχει ανοίξει τις πύλες του το Κέντρο
Έρευνας Διάγνωσης Αξιολόγησης και Θεραπείας
Παιδιού & Εφήβου (ΚΕΔΙΑΘ). Μία τέτοια πρωτοβουλία
έρχεται να συνδράμει και να συμπληρώσει τα κενά
των υπαρχουσών δημόσιων δομών με στόχο την
πρόληψη, τη διάγνωση και τη μέγιστη δυνατή εξέλιξη
του παιδιού στον τομέα της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης.
Σκοπός του ΚΕΔΙΑΘ είναι η έγκυρη και έγκαιρη διάγνωση
διαταραχών ανάπτυξης και μάθησης καθώς και η στοχευμένη υποστήριξη των παιδιών, των εφήβων αλλά και των
οικογενειών τους. Στόχος του ΚΕΔΙΑΘ είναι η διεξαγωγή
έρευνας στον χώρο των Δωδεκανήσων και των Νήσων
Ανατολικού Αιγαίου, η οποία θα προκύψει από τα διαγνωστικά και θεραπευτικά αποτελέσματα, από τη συνεργασία
με ιδιωτικούς φορείς και από τη συνεργασία με φορείς
του Δημοσίου.
Το ΚΕΔΙΑΘ δίνει στους κατοίκους των Δωδεκανήσων τη
δυνατότητα να έρθουν έγκαιρα σε επαφή με εξειδικευμένο
προσωπικό, το οποίο θα τους καθοδηγήσει ενημερώνοντας

10
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OPIZONTAΣ

πρώτα τους ίδιους τους γονείς στους οποίους παρέχεται
συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη. Έπειτα, δουλεύοντας με το παιδί, μέσα από ατομικές και ομαδικές
δραστηριότητες με σύγχρονη ματιά και βιωματική μέθοδο,
στοχεύει στην καλύτερη δυνατή εξέλιξη και αντιμετώπιση.
Το ΚΕΔΙΑΘ χαρίζει ασφάλεια στους κατοίκους της Ρόδου
αλλά και των νήσων του Αιγαίου, εκμηδενίζοντας τις
αποστάσεις και ανακουφίζοντάς τους από τα κοστοβόρα
ταξίδια που θα έκαναν για να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό, προσφέροντας σφαιρική και συλλογική βοήθεια σε
παιδί και γονιό.
Επειδή κύριο μέλημά μας προσωπικό, από θέση ευθύνης,
αλλά και συλλογικό εκ μέρους του Συλλόγου Παραπληγικών
Ελλάδας είναι η πρόοδος της κοινωνίας και η εξέλιξή της και επειδή το
μέλλον του τόπου αυτού δεν είναι
τίποτα άλλο από τα παιδιά μας στα
οποία και θα πρέπει να παρέχουμε
όλα τα εχέγγυα για να ολοκληρωθούν
ως προσωπικότητες και να χαράξουν
τη δική τους πορεία ζωής και σταδιοδρομία, για όλους τους παραπάνω
λόγους και δια μέσου αυτής της επιστολής θα θέλαμε να καλωσορίσουμε
μια αξιέπαινη πρωτοβουλία και προσπάθεια.
Τηλ.2241181300

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

«Disabledbook»:Το πρώτο «facebook»
για άτομα με αναπηρία είναι ελληνικό

Π

αράθυρο» στον κόσμο του Διαδικτύου για τα άτομα με
αναπηρία ανοίγει ο προγραμματιστής, Πέτρος Καλούπης
που έχει δημιουργήσει το πρώτο μέσο κοινωνικής δικτύωσης
που δίνει βήμα σε τυφλούς, κωφούς και άτομα με κινητικά
προβλήματα. Πρόκειται για το πρώτο «facebook» για ΑμεΑ, το
disabled book.
Όπως εξηγεί στο Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων
ο ιδρυτής του, Πέτρος Καλούπης «λειτουργεί πάρα πολύ
εύκολα όπως το Facebook, μπαίνεις στη σελίδα, αποκτάς λογαριασμό, κάνεις ένα προφίλ και έπειτα μπορείς και ανεβάζεις
φωτογραφίες, βίντεο που σε ενδιαφέρουν, μπορείς να μιλήσεις
με μηνύματα με άλλους, να κάνεις like, να ποστάρεις τις
απόψεις, τα ενδιαφέροντά, τους προβληματισμούς σου».
Ο κ. Καλούπης διευκρινίζει ότι «η πλατφόρμα αναγνωρίζει
εάν ο χρήστης έχει κάποιου είδους αναπηρία και του δίνει τη
δυνατότητα να "διαβάσει" εάν είναι τυφλός, ή να κάνει οποιεσδήποτε κινήσεις θέλει εάν έχει κινητικά προβλήματα. Μπορεί
να κουνήσει το "ποντίκι" δίνοντας εντολή, είτε με κίνηση του
ποδιού, είτε να ενεργοποιήσει την κάμερά του υπολογιστή
κουνώντας το κεφάλι του».
Το disabled book μέχρι στιγμής μετρά πάνω από 100.000
χρήστες κι εκτός από τα ελληνικά είναι μεταφρασμένο και σε
άλλες γλώσσες, όπως αγγλικά, γαλλικά και «τώρα βρίσκομαι
σε διαδικασία να ενσωματώσω τα ιταλικά και τα ισπανικά» δηλώνει ο κ. Καλούπης. «Η πλατφόρμα δεν στοχεύει μόνο στους

ανθρώπους με αναπηρίες, αλλά και στον κόσμο χωρίς αναπηρίες,
για να τους δώσει την εμπειρία να έρθουν σε επικοινωνία με
όλα τα ΑμεΑ και να αλληλεπιδράσουν θετικά μεταξύ τους,
βλέποντας με αυτόν τον τρόπο, όλες τις νέες τεχνολογίες
που αφορούν στην αναπηρία και την υγεία. Εύχομαι να το αγκαλιάσει όλος ο κόσμος και μακάρι τα μέλη μας να φτάσουν
μέχρι και 3 εκατομμύρια».
Όπως τονίζει ο κ. Καλούπης «το disabled book είναι φτιαγμένο
σε κορυφαία τεχνολογία Facebook χωρίς τα στοιχεία αυτά
που το Facebook έχει κατοχυρώσει.» Ο Έλληνας δημιουργός
της πρωτοποριακής πλατφόρμας έχει ολοκληρώσει το νέο
plugin για μετατροπή ιστοσελίδων, ώστε να είναι προσβάσιμες
από κινητικά ανάπηρους κυρίως με δυσκολίες στα άνω άκρα,
τυφλούς και κωφούς, ένα νέο εργαλείο, δηλαδή που προσαρμόζεται σε όλες τις ιστοσελίδες, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί
κοινότητες με όσους ενδιαφέρονται να βοηθήσουν και γενικά
όποιον επιθυμεί να υλοποιηθεί οποιαδήποτε ιδέα αφορά στην
ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφορία, την αυτονομία και
την αγορά εργασίας γύρω από τα ΑΜΕΑ. «Σκοπός μας είναι να
δημιουργήσουμε ενεργούς πολίτες που μαζί θα χτίσουμε
υγιείς κοινωνίες για την αναπηρία, την αυτονομία και την
ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφορία, στις υπηρεσίες και
στην αγορά εργασίας» καταλήγει ο κ. Καλούπης.
(πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΑ

Προσβασιμότητα
στα Αστικά Λεωφορεία
Επιμένουμε και πετυχαίνουμε!!!

Σ

τις 4 Απριλίου 2017 αντιπροσωπεία του
Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου
μας συναντήθηκε με το διευθύνοντα
Σύμβουλο του Ο.Σ.Υ. και τους συνεργάτες
του
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια αυτής με τον Υπουργό Μεταφορών κ.
Χρήστο Σπίρτζη, όπου συζητήσαμε τα προβλήματα και τις
δυσμορφίες που αφορούν την ασφαλή πρόσβαση των ΑμεΑ
στα αστικά λεωφορεία.
Επίσης η σημερινή συνάντηση απέδειξε έμπρακτα την ειλικρινή δέσμευση του Υπουργείου περί υλοποίησης των δεσμεύσεων του για περεταίρω συναντήσεις σε διμερές επίπεδο
για τη χάραξη σχεδιασμού ποιοτικής και ασφαλούς εξέλιξης
της υπηρεσίας.
Στη συνάντηση υπήρξε αναλυτική συζήτηση, αναφορικά
με το παρών λειτουργικό καθεστώς της Ειδικής υπηρεσίας
μεταφοράς ΑμεΑ, που λειτουργεί κατόπιν ραντεβού, και ότι
αυτό υλοποιείται στο μέτρο του εφικτού σε μια δύσκολή οικονομική συγκυρία.
Επιπρόσθετα συζητήθηκε η από κοινού έκδοση ενημερω12
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τικού υλικού σε σχέση με τις υπηρεσίες
που παρέχει ο Ο.Σ.Υ. για τα ΑμεΑ με στόχο
τη πληροφόρηση περισσοτέρων ανθρώπων
που χρήζουν ανάγκης αυτής της υπηρεσίας,
καθώς επίσης ενημερωθήκαμε και για την
προμήθεια ενός νέου οχήματος για εμπλουτισμό του στόλου εντός του Σεπτεμβρίου.
Ως φορέας δεσμευτήκαμε για την κατάθεση προτάσεων
μας, αναφορικά με παρεμβάσεις που θα δώσουν άμεσα
κάποιες λύσεις αναλογικά με το είδος και το βαθμό Αναπηρίας
των επιβατών.
Συναντήσεις όπως αυτή που πραγματοποιήσαμε, μας
δίνουν δύναμη και αισιοδοξία για το μέλλον, διότι μέσα από
αυτές μπορεί να παραχθεί πραγματικό αποτέλεσμα ιδιαίτερα
σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα όπως αυτό της αυτόνομης
μετακίνησης των ΑμεΑ, που ως φορέας εκπροσωπούμε.
Τελειώνοντας αισιοδοξούμε, ότι αυτή τη φορά, και με τις
δεσμεύσεις του Υπουργού κ. Σπίρτζη ένα διαχρονικό πρόβλημα
πρόσβασης μας στα Αστικά Λεωφορεία, μπήκε σε καλό
δρόμο και με σοβαρές πιθανότητες επίλυσής του.

OPIZONTAΣ
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Ο κ. Πετρόπουλος
με μέλη του
ΠΑΣΠΑ
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Συναντηση με τον Υφυπουργό
Εργασίας κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο

Σ

τις 14/02/2017, το ΔΣ του Συλλόγου μας συνάντησε
των Υφυπουργό Εργασίας, κο Πετρόπουλο σε συνέχεια
της κινητοποίησης της προηγούμενης εβδομάδας
στο Υπ. Εργασίας. Συζητήθηκαν θέματα, όπως οι μειώσεις
επικουρικές συντάξεις, άμεση λύση για την περικοπή του
επιδόματος παραπληγίας, όταν κάποιος λαμβάνει παράλληλα και το επίδομα ανικανότητας. Χορήγηση δώρων σε
συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα.
Η συζήτηση κινήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, ενώ
υπήρξε δέσμευση για την απόδοση λύσεων μετά από
την αξιολόγηση της χώρας από τους Θεσμούς. Αξίζει να
16
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αναφερθεί η έκπληξη του υφυπουργού όταν του καταθέσαμε εγκύκλιο που εκδόθηκε από την αναπληρώτρια
υπουργό εργασίας κα Θεανώ Φωτίου η οποία διευκρίνιζε
στις διευθύνσεις κοινωνικής πρόνοιας σχετικά με το
επίδομα ανικανότητας στους συνταξιούχους του δημοσίου
ότι θα μπορούν να λαμβάνουν τόσο το επίδομα ανικανότητας όσο και το προνοιακό επίδομα. η καταστρατήγηση
της εγκυκλίου για άγνωστούς λόγους πλήττει τους συνταξιούχους του δημοσίου και προκαλεί εύλογα ερωτηματικά.

OPIZONTAΣ

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΑ

Η αόρατη
εγκύκλιος
που
προκαλεί
αγανάκτηση
και
ερωτηματικά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Α.Μ.Ε.Α.
ΤΜΗΜΑ Α’

Αθήνα 18-02-2016
Αρχ. Πρωτ.: Δ24α/Φ.32/Γ.Π.57882/1005

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 10110
Πληροφορίες: Γουλίδης Σταύρος
Τηλέφωνο: 210-5281128
Fax: 210-5281113
Email: amea@yeka.gr

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τη χορήγηση της
οικονομικής
ενίσχυσης της ΚΥΑΓ4/Φ167/2073/13-08
-1982 (ΦΕΚ 640, Β’) στους
συνταξιούχους του Δημοσίου που πάσ
χουν από
συγγενή αιμολυτική αναιμία (Μεσογεια
κή, δρεπανοκυτταρική,
μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ) ή συγγεν
ή αιμορραγική
διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ).
Σχετ.:
1) Το με αρ. πρωτ. 204/11-12-2015 έγγρ
αφο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλ
ασσαιμίας
(Ε.Ο.Θ.Α.).
2) Το με αρ. πρωτ. 204/11-12-2015 έγγρ
αφο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασ
ίας &
Δημόσιας Υγείας-Τμήμα Κοινωνικής Πολ
ιτικής του Δήμου Αγρινίου
3) Το με αρ. πρωτ. 105249/2015 έγγρ
αφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά
τους, Γενική
Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημ
οσίου Τομέα, Διεύθυνση Κανονισμού
και Εντολής
Πληρωμής Πολιτικών Συντάξεων.
Επειδή έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο κάπο
ιες υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας να διακ
όπτουν
τη χορήγηση του επιδόματος πρόνοιας
σε όσους συνταξιούχους του Δημοσίου
λαμβάνουν το
επίδομα ανικανότητας και να τους υποχ
ρεώνουν να επιλέξουν το ένα από τα δύο,
ενώ άλλες
εξακολουθούν να το χορηγούν, θα θέλα
με να διευκρινίσουμε τα ακόλουθα:
Το επίδομα ανικανότητας του άρθρου 54
του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών
Συντάξεων
αποτελεί κατά τη διατύπωση του Γενικού
Λογιστηρίου του κράτους (ανωτέρω [4]
σχετικό) «παρακολούθημα» της σύνταξης και ουδ
έποτε του προσδόθηκε ο όρος της
«οικονομικής
ενίσχυσης». Συνεπώς, όσοι συνταξιούχοι
του Δημοσίου λαμβάνουν το ως άνω επίδ
ομα, εξακολουθούν να δικαιούνται και το προνοιακ
ό επίδομα.
Παρακαλούνται, τέλος, όσες Διευθύνσ
εις Κοινωνικής Πρόνοιας ζητούν επιστροφ
ή ποσών
από συνταξιούχους του Δημοσίου που
πάσχουν από αιματολογικές παθήσεις
και λαμβάνουν
το επίδομα ανικανότητας, ως αχρεωστή
τως καταβληθέντα να άρουν τις απαιτήσε
ις τους.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

OPIZONTAΣ
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ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΑ

Η δικαίωση των προσπαθειών μας
15% των θέσεων στον ΑΣΕΠ
αφορούν στα ΑμεΑ

Α

πό την Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017 ενεργοποιείται η
διάταξη του νόμου 4440/2016, με την οποία όλες οι
θέσεις που προκηρύσσονται από το ΑΣΕΠ υποχρεούνται
από σήμερα και στο εξής στο
15% των προσλήψεων αορίστου χρόνου στον δημόσιο και
ευρύτερο δημόσιο τομέα να
αφορούν σε άτομα με αναπηρία και μέλη των οικογενειών
τους.
Πρόκειται για το αποτέλεσμα
αγώνα πολλών ετών και αλλά
και δικαίωσης του πάγιου αιτήματος του ΠΑ.Σ.ΠΑ. και των
φορέων της για την εργασιακή
αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία, στο πλαίσιο της
διασφάλισης της ισότιμης συμμετοχής στο σύστημα προσλήψεων των ατόμων με αναπηρία και των μελών των οικογενειών τους. Στο ίδιο άρθρο ψηφίσθηκε και η αυξημένη

μοριοδότηση στα άτομα με αναπηρία, γονείς/ συζύγους/
αδέρφια /τέκνα ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις
σε θέσεις ορισμένου χρόνου του δημόσιου και ευρύτερου
δημόσιου τομέα.
Τα άτομα με αναπηρία και τα
μέλη των οικογενειών που έχουν
στη φροντίδα τους άτομα με βαριά αναπηρία, στην παρατεταμένη περίοδο της οικονομικής
κρίσης βιώνουν με μεγαλύτερη
σφοδρότητα την αλματώδη αύξηση της ανεργίας και ως εκ
τούτου έχουν την ανάγκη διακριτών μέτρων που αφορούν
στην επαγγελματική αποκατάστασή τους εάν λάβουμε υπόψη και το πρόσθετο κόστος
που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών που πηγάζουν
από την αναπηρία.

Εξαιρούνται
από τη χρήση πλαστικού χρήματος
άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω

Τ

ην εξαίρεση από την υποχρέωση χρήσης πλαστικού
χρήματος ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 80% και
άνω,προανήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας.
Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι θα υπάρξουν και επιπλέον
κατηγορίες φορολογούμενων, οι οποίες θα εξαιρούνται από τη συγκεκριμένη υποχρέωση.
Η διοίκηση του ΠΑΣΠΑ πολύ έγκαιρα
και στη περίοδου του υφυπουργού
οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη διαπίστωσε πως δεν υπήρχε μέριμνα
για τα άτομα με αναπηρία στο νομοσχέδιο για το πλαστικό χρήμα και τις
ηλεκτρονικές συναλλαγές.
Ειδικότερα το νομοσχέδιο που κατατέθηκε και ψηφίστηκε από την Ελ-
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ληνική Βουλή και την Κυβέρνηση ορίζει την εξαίρεση
τους από την υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών μέσων
πληρωμής.
Οι φορολογούμενοι που είναι
άτομα με ποσοστό αναπηρίας
80% και άνω, θα απαιτείται να
προσκομίζουν αποδείξεις ίσης
αξίας, σύμφωνα με την κλίμακα
της προηγούμενης περίπτωσης.
Επιπρόσθετα, με απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών θα καθορίζονται επιπλέον κατηγορίες φορολογουμένων που εξαιρούνται
από την υποχρέωση πραγματοποίησης των δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

OPIZONTAΣ
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ

40 ΧΡΟΝΙΑ

ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ ΕΡΓΟΥ!!!

Μ

ε τον πιο πανηγυρικό τρόπο γιορτάσθηκαν τα 40
χρόνια του Συλλόγου μας στην εκδήλωση της κοπής
της πίτας.
Πάνω από 300άτομα κατέκλυσαν το χώρο κοσμικού
κέντρου, δημιουργώντας μια εορταστική ατμόσφαιρα
άρτια προετοιμασμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο και
ανάλογη της σημαντικής πορείας αυτού του συλλόγου,
που επί 40 χρόνια δημιούργησε με πολύχρονους αγώνες
τις προϋποθέσεις για σημαντική βελτίωση της ποιότητας
των Βαριά Κινητικά Αναπήρων.
Ένα τεράστιο πανό σε κεντρικό σημείο του κέντρου
«Οι αγώνες δικαιώνονται όταν έχουν συνέχεια» έδινε το
μήνυμα της συνέχειας αυτού του συλλόγου όσο και αν
οι καιροί έχουν δυσκολέψει.
Το καλωσόρισμα του προέδρου και η αναφορά του
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για τα 40 χρόνια προσφοράς αυτού του Μεγάλου Συλλόγου , ακολούθησαν οι βραβεύσεις σε αθλητές με
διακρίσεις στους πρόσφατους παραολυμπιακούς αγώνες
και σημαντικούς ανθρώπους που στάθηκαν στους αγώνες
του Συλλόγου μας , όπως η κα Νένα Χρονοπούλου και ο
κος Βαγγέλης Ξυδέας.
Ακολούθησε παράσταση από την θεατρική μας ομάδα
«ΕΚΤΟΣ ΔΡΟΜΟΥ» όπου και καταχειροκροτήθηκε και η
συνέχεια μέχρι και το τέλος της εκδήλωσης ανήκε στην
υπέροχη ορχήστρα του συλλόγου «ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ» που
ενθουσίασε για ακόμη μια φορά τους παρευρισκόμενους.
Σε αυτό το εορταστικό κλίμα η παρουσία του Υπουργού
Ναυτιλίας κου Παναγιώτη Κουρουμπλή, με ένα συγκινητικό
λόγο για την πορεία και την συμβολή του Συλλόγου στο
χώρο των Βαριά Κινητικά Αναπήρων, αποτέλεσε μια ξεχωριστή στιγμή στην εκδήλωση.
Στο τέλος της εκδήλωσης βρίσκει τους παρευρισκόμενους να δίνουν εκατέρωθεν ευχές για μια καλύτερη
χρονιά και ο Σύλλογός μας να συνεχίζει να παίζει το
σπουδαίο έργο που επιτελεί εδώ και 40 χρόνια.

OPIZONTAΣ
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ΜΑΣ ΤΙΜΗΣΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ

Ο Μακαριότατος
Αρχιεπίσκοπος
Αθηνών & Πάσης
Ελλάδος
κ. Ιερώνυμο στα
γραφεία μας

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών
και Πάσης Ελλάδος
για άλλη μια φορά στο σύλλογό μας!!!

Τ

Την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017 είχαμε τη μεγάλη
χαρά και ιδιαίτερη τιμή να υποδεχτούμε στα γραφεία
του φορέα μας το Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών
& Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο
Το Μακαριότατο προσφώνησε ο Πρόεδρος του Συλλόγου
μας κ. Αθανάσιος Βίγλας ο οποίος εξήρε την σημασία
αυτής της συνεργασίας μεταξύ Πανελληνίου Συλλόγου
Παραπληγικών και Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, και το
σημαντικό ρόλο που αυτή διαδραματίζει στους καιρούς
που διανύουμε, ειδικότερα σε σχέση με την καθημερινότητα
και τη ποιότητα ζωής των μελών που ως φορέας εκπροσωπούμε.
Το κ. Ιερώνυμο εκτός από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υποδέχθηκε και πλήθος μελών μας, όπου του
εξέθεσε με την ευκαιρία της επίσκεψής του, προβλήματα
και δυσλειτουργίες αναφορικά με την πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στις κατά τόπους Μητροπόλεις και
Ενορίες της χώρας μας, καθώς επίσης και την σημασία
που έχει ιδιαίτερα για τα Άτομα με Αναπηρία, να μπορούν
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να ασκούν ισότιμα αλλά και με ασφάλεια τα θρησκευτικά
τους καθήκοντα.
Ο Αρχιεπίσκοπος άκουσε τα μέλη μας με ιδιαίτερη προσοχή, ασπαζόμενος τις περισσότερες των απόψεων, και
υποσχέθηκε ως αρχηγός της Ελλαδικής Εκκλησίας, για
μια προσωπική παράκλησή του ώστε να ενταθούν οι

OPIZONTAΣ

ΜΑΣ ΤΙΜΗΣΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ
προσπάθειες εξομάλυνσης των προβλημάτων αυτών στο
μέτρο που αυτό είναι εφικτό.
Εκείνο που προκάλεσε ιδιαίτερα θετική εντύπωση και
αξίζει να σημειωθεί, είναι η αναφορά του Μακαριοτάτου
στην ανάγκη εξέυρεσης πόρων από τους οποίους θα
προκύψει η εκπόνηση προγραμμάτων όσο και δημιουργία
δομών, που θα συμβάλλουν στην διασκέδαση και την
ψυχαγωγία των νεότερων σε ηλικία Ατόμων με Αναπηρία
μελών του Συλλόγου μας, και το πόσο ο Μακαριότατος
βρίσκεται κοντά στους νέους ανθρώπους αποδείχθηκε
εμπράκτως μέσα από τη δέσμευσή του να στηρίξει και τις
δράσεις του Αθλητικού Σωματείου που λειτουργεί στους
κόλπους του φορέα μας.
Στο περιθώριο της εκδήλωσης ο Μακαριότατος μοίρασε
στα μέλη μας πακέτα με πασχαλινά δώρα θέλοντας να
μας ευχηθεί ενόψει των εορτών του Πάσχα, υποσχέθηκε
τη συνέχιση της στήριξης μέσω της παροχής τροφίμων
από την Αποστολή σε άπορα μέλη μας, και αποχώρησε
δεσμευόμενος και για επόμενες συναντήσεις μας.
Τέλος ως Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών, πιστεύουμε, πως η συνεργασία του φορέα μας με την Ιερά
Αρχιεπισκοπή Αθηνών, είναι ιδιαίτερα σημαντική όσο και
αναγκαία, διότι αφενός αναδεικνύει το κοινωνικό πρόσωπο,
τη δυναμική, και το κύρος μας, όσο και την πραγματική
θέληση της Εκκλησίας της Ελλάδος να σταθεί αρωγός
στο έργο μας, μια και γνωρίζει πλέον από κοντά τον καθημερινό μας αγώνα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής
των Βαριά Κινητικά Αναπήρων στη χώρα μας, που στους
καιρούς μας η προσπάθεια αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική.

OPIZONTAΣ
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Πλούσιος διοικητικός απολογισμός
σε χαλεπούς καιρούς
Σ

τις 2 Απριλίου 2017 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας μέσα σε ένα κλίμα ιδιαίτερα
συναινετικό, δίνοντας την δυνατότητα στους Διοικούντες να εκθέσουν την δράση τους, η οποία με ιδιαίτερη ικανοποίηση
υπερψηφίστηκε από τα μέλη μας. Υπερψηφίστηκε επίσης και ο Οικονομικός Απολογισμός για το 2016, όπως και ο προϋπολογισμός
για το 2017, αφού προηγούμενα ο ταμίας του συλλόγου, κος Κωνσταντής Κωνσταντίνος αναφέρθηκε με κάθε λεπτομέρεια στα
οικονομικά του συλλόγου, τονίζοντας ιδιαίτερα την οικονομική στενότητα που αντιμετωπίζει ο σύλλογος εξαιτίας των περικοπών
από κρατικές επιχορηγήσεις. Σημαντική ήταν επίσης η αναφορά της έκθεσης εξελεγκτικής επιτροπής από το μέλος κο Δουκλιά
Παναγιώτη που επεσήμανε την εύρυθμη λειτουργία του συλλόγου τόσο στα οικονομικά όσο και στο παραγόμενο έργο της.

Διοικητικός Απολογισμός 2016
Στη συνέχεια παραθέτουμε την ομιλία του προέδρου κου
Βίγλα Θανάση η οποία αναφέρεται στον Διοικητικό Απολογισμό
2016 και χαιρετίσθηκε με ενθουσιασμό από τα μέλη μας, που
στις ομιλίες τους, τον έκριναν ιδιαίτερα αποδοτικό και μάλιστα
σε χαλεπούς καιρούς.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016
Ο Διοικητικός Απολογισμός για το 2016 διακρίνεται για το πολυεπίπεδο και άκρως μαχητικό χαρακτήρα του, για να διατηρηθούν
τα κεκτημένα και αυτή τη χρονιά, τα οποία με τις εφαρμοσμένες
μνημονιακές πολιτικές τείνουν να περιορισθούν επικίνδυνα και
παράλληλα κάτω από αυτές τις αντίξοες συνθήκες βάζαμε τις
προϋποθέσεις για νέες διεκδικήσεις.
Για την αγωνιστική μας δράση,
αφιερώσαμε αμέτρητες ώρες σε
Βουλή, Υπουργεία, Οργανισμούς και
διάφορους φορείς, καθώς και αγωνιστικές κινητοποιήσεις περισσότερες
από κάθε άλλη φορά που σε πολλές
περιπτώσεις προκάλεσαν πανελλήνιο
ενδιαφέρον. Θυμηθείτε την 21 η
Οκτωβρίου που τα μέσα ενημέρωσης
αφιέρωναν εγκώμια για την κινητοποίησή μας και την είσοδό μας στο
Μαξίμου.
Μόνο εύκολη υπόθεση δεν ήταν
να διατηρηθούν και αυτή τη δύσκολη
χρονιά οι συντάξεις μας χωρίς περικοπές, το αφορολόγητο ίσως το μοναδικό για τους έλληνες φορολογούμενους, το εξωιδρυματικό επίδομα να διατηρείται ως έχει, παρά τα φημολογούμενα από τα ΜΜΕ όλο το χρόνο.
Ειλικρινά θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι χωρίς αυτόν
το Σύλλογο θα ζούσαμε σήμερα δραματικότερες στιγμές.
Αναλυτικότερα αξίζει να αναφερθούν οι ενέργειές μας προς
κάθε κατεύθυνση, που αναχαίτισαν επιθετικές πολιτικές, που θα
μας έφερναν σε ακόμη πιο δυσχερή θέση απ’ ό,τι είμαστε σήμερα.
Στις 24 Οκτωβρίου το Δ.Σ του Πανελληνίου Συλλόγου Παρα-

28

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

πληγικών συνάντησε στο Μαξίμου τον Πρωθυπουργό της χώρας
Αλέξη Τσίπρα, μια συνάντηση που έκανε ιδιαίτερη αίσθηση και
επιβεβαίωσε με τον πιο πειστικό τρόπο ότι όλα αυτά τα χρόνια
ο Σύλλογός μας, έχει καταφέρει με δυναμικού αγώνες να δημιουργήσει ένα όνομα που εκπέμπει σεβασμό, κύρος, αναγνώριση
και δίκαια αποτελεί τον μεγαλύτερο αναπηρικό φορέα της
χώρας.
Ήταν η πιο κορυφαία συνάντηση σε θεσμικό επίπεδο που
είχε ποτέ το Δ.Σ. του Συλλόγου για να εκθέσει τα αιτήματα του
χώρου μας. Το ραντεβού με τον Πρωθυπουργό προκλήθηκε με
την δυναμική μας κινητοποίηση στις αρχές Οκτωβρίου, όπου
στην κυριολεξία όπως ανέφεραν μάλιστα και τα ΜΜΕ « ΠΟΛΙΟΡΚΗΣΑΜΕ» το ΜΑΞΙΜΟΥ απαιτώντας να συναντήσουμε τον Πρωθυπουργό.
Η συζήτηση ήταν προγραμματισμένη για μισή ώρα και τελικά
διήρκησε πάνω από μία ώρα και ήταν αρκετά επικοδομητική με
άμεσα αποτελέσματα, όπως η κατάργηση του 6% για την περίθαλψη
από την 1η Δεκεμβρίου και εφεξής
στα επιδόματά μας, όπως αναφέρει
και σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου
Εργασίας.
Συζητήθηκαν επίσης και άλλα θέματα όπως οι μεγάλες περικοπές
στις επικουρικές συντάξεις για τις
οποίες αναφέρθηκε ότι θα γίνει προσπάθεια να αντιμετωπισθεί η κατάσταση.
Για τον ΕΝΦΙΑ δεσμεύτηκε ότι από
το 2017 θα γίνουν ενέργειες να είναι
ευνοϊκότεροι οι όροι για εμάς, καθώς
επίσης έγινε κουβέντα για όλα τα καυτά προβλήματα που ταλανίζουν τους παρα-τετραπληγικούς.
Στο Υπουργείο Εργασίας και Πρόνοιας δόθηκαν μάχες, αφού
το κλίμα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο σε βάρος μας, με τους Υφυπουργούς κατά σειρά Κατρούγκαλο, Πετρόπουλο και τον Γ.Γ.
Πρόνοιας, κο Καρρέλα. Θέματα συζήτησης ήταν η επέκταση
των δώρων και στα ασφαλιστικά ταμεία κοινωνικής ασφάλισης,
καθώς και στις στρεβλώσεις που υπήρχαν στο επίδομα ανικανότητας στους συνταξιούχους του δημοσίου. Μεγάλη επίσης
επιτυχία ήταν η επαναφορά της 15ετίας στον ιδιωτικό τομέα.
Μια μεγάλη επιτυχία προέκυψε μετά από μακροχρόνιους

OPIZONTAΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
αγώνες μας και αφορά στην πρόσληψη και των τέκνων των
αναπήρων, όπως ίσχυε μόνο για αδέλφια και συζύγους αναπήρων
με τον Ν. 2643/98.
Μια αδικία αποκαταστάθηκε, πάντα με το λογικό επιχείρημα
ότι δεν είναι δυνατόν ο νόμος να προστατεύει αδέλφια και συζύγους και να μην μεριμνά για τα παιδιά των αναπήρων. Έτσι με
τον Ν. 4440/16 καλύπτονται και τα τέκνα των αναπήρων.
Στον Υφυπουργό Οικονομικών για θέματα φορολογίας δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις διατήρησης του αφορολόγητου
τουλάχιστον μέχρι και σήμερα και συνεχίζουμε τη διατήρησή
του, πράγματι μία σημαντική επιτυχία. Επίσης, υπήρξαν ενστάσεις
μας για τον ΕΝΦΙΑ καθώς και προτάσεις μας για απαλλαγή από
την πρώτη κατοικία και μέχρι 250.000 για τη δεύτερη. Επίσης,
καταφέραμε για δεύτερη χρονιά να ισχύσει η εγκύκλιος βάσει
της οποίας τα άτομα με αναπηρία που έχουν γνωματεύσεις
υγειονομικών επιτροπών, εκτός ΚΕΠΑ, εφόσον αυτές είναι επ’
αόριστον με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, να γίνονται
δεκτές προκειμένου να ισχύει η
φοροαπαλλαγή. Σημαντική ήταν
και η συμβολή μας στην έκδοση
της εγκυκλίου 1005 στις 25 Ιανουαρίου 2017 και αφορά στην
εξαίρεση από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής στους φορολογούμενους με
ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
Επίσης, στις 5 Δεκέμβρη με
αφορμή τον εορτασμό της 3ης Δεκέμβρη με ως Παγκόσμια ημέρα
των ΑμεΑ, το ΔΣ του Συλλόγου
πραγματοποίησε συνάντηση με
τον Υπουργό Μεταφορών, κο Χρήστο Σπίρτζη.
Η συνάντηση ήταν επικοδομητική και εκτός του κ. Σπίρτζη,
στη συζήτησης παρευρέθηκε και ο αρμόδιος Υφυπουργός, κος
Μαυραγάνης, όπου συζητήθηκε το πολύ σοβαρό ζήτημα της
πρόσβασης ΑμεΑ χρηστών Αναπηρικού Αμαξιδίου, στα Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς.
Ο Υπουργός αφού παρουσιάστηκε σημαντικά ενημερωμένος
για τα ζητήματά μας, δεσμεύτηκε για τις πρώτες ενέργειες , οι
οποίες κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικές και είναι οι εξής:
Αγορά ενός αυτοκινήτου για τη στελέχωση της Υπηρεσίας
ΑμεΑ του Ο.Σ.Υ.
Δοκιμή της λειτουργίας ραμπών ΑμεΑ των λεωφορείων με
την έναρξη της βάρδιας των οδηγών.
Ενημέρωση για τα δρομολόγια προσβάσιμων λεωφορείων
μέσω τηλεματικής.
Συνεργασία με τους Δήμους της χώρας, για προσβάσιμες
πλατφόρμες που οδηγούν στο επίπεδο της ράμπας του οχήματος.
Έκδοση ενιαίας κάρτας για διέλευση οχημάτων ΑμεΑ από
τους σταθμούς διοδίων της χώρας.
Έκδοση κανονισμού με αυστηρές κυρώσεις αναφορικά με
κρούσματα απρεπούς συμπεριφοράς από τους οδηγούς απέναντι
στα ΑμεΑ.
Το πρώτο θετικό αποτέλεσμα της συνάντησης μας με τον
Υπουργό ήταν η τηλεφωνική γραμμή του ΟΑΣΑ για άτομα με
Αναπηρία. Ο αριθμός της νέας αυτής γραμμής είναι 2108200887.
Μέσω της τηλεφωνικής αυτής γραμμής, όπως επισημαίνει η

ανακοίνωση του ΟΑΣΑ, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πληροφορούνται για όλες τις δυνατότητες μετακίνησής τους με τα
δημόσια αστικά Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας και ταυτόχρονα να υποβάλλουν τις προτάσεις τους και τα αιτήματά
τους.
Οι ώρες λειτουργίας της νέας τηλεφωνικής γραμμής είναι:
Καθημερινές: από 6:30 το πρωί έως 10:30 το βράδυ.
Σαββατοκύριακα: από τις 7:30 το πρωί έως τις 10:30 το βράδυ.
Συνάντηση επίσης πραγματοποιήθηκε με τον Υπουργό Παιδείας,
κο Φίλη όπου συζητήθηκαν αρκετά θέματα του χώρου μας με
κυρίαρχο αυτό των μετεγγραφών.
Από κοντά επίσης παρακολουθούμε τις εξελίξεις που αφορούν
στον ΕΟΠΥΥ, με ιδιαίτερη προσοχή στον καινούργιο κανονισμό
που είναι σε διαβούλευση.
Για μια ακόμα χρονιά λειτουργήσαμε την παραλία της Βούλας
με ιδιαίτερη επιτυχία. Για περίπου δυόμιση μήνες, από τις 9 το
πρωί έως τις εννέα το βράδυ. Για την εύρυθμη λειτουργία
αυτής εργάστηκαν συνολικά δώδεκα άτομα. Υπολογίζεται ότι χρήση της παραλίας έκαναν περίπου
τετρακόσια (400) άτομα επί ημερήσιας βάσης (μέγεθος που αυξανόταν τα Σαββατοκύριακα).
Ο Ξενώνας του Συλλόγου λειτούργησε και αυτή τη χρονιά υποδειγματικά στηρίζοντας άτομα
που είχαν την ανάγκη του, φιλοξενήσαμε με πολύ αγάπη και
φροντίδα ακόμη και ανάπηρους
πρόσφυγες.
Το κοινωνικό μας εστιατόριο
έπαιξε και αυτή τη χρονιά το σημαντικό του ρόλο.
Συνάδελφοι, το κοινωνικό έργο του Συλλόγου μας τον κατατάσσει ως ένα ανθρωπιστικό πια οργανισμό που δίνει μάχες αλληλεγγύης για την επιβίωση ανθρώπων που βρίσκονται σε
τραγική θέση.
Συχνότερες από κάθε άλλη χρονιά υπήρξαν οι εμφανίσεις
μας στα μέσα ενημέρωσης για την ανάδειξη των προβλημάτων
του χώρου μας.
Οι δράσεις μας στον πολιτισμό, τον αθλητισμό και την
ψυχαγωγία υπήρξαν και αυτή τη χρονιά σημαντικές. Η θεατρική
μας ομάδα, το Αθλητικό Σωματείο ΑΤΛΑΣ και το μουσικό μας
συγκρότημα προβάλλουν τον Σύλλογο με τις αξιοθαύμαστες
εμφανίσεις τους ανά την Ελλάδα.
Το 2016 συνεχίστηκε η διάθεση προϊόντων μας σε άπορα
μέλη μας, σε συνεργασία με την Αρχιεπισκοπή Αθηνών, καλύπτοντας περισσότερα άτομα που είχαν ανάγκη.
Συνάδελφοι, κάνουμε έκκληση να σταθείτε πιο ενεργά κοντά
στον σύλλογο με την ευθύνη που αναλογεί στον καθένα μας,
για να μπορέσουμε να αντικρούσουμε και νέες επιθέσεις που
πιθανόν θα δεχθούμε.
Δεν αρμόζει , πιστέψτε μας, ούτε σε εμάς, ούτε σε μια μερίδα
συναδέλφων που οι ίδιοι και οι ίδιοι χρόνια τώρα τραβούν το
κουπί του αγώνα.
Κλείνοντας θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους υπαλλήλους
του συλλόγου για την προθυμία και εργατικότητά τους, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην εύρυθμη λειτουργία του συλλόγου.
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Σύλλογός μας υπηρετώντας τον πάγιο σκοπό του
που αφορά στην βελτίωση της ποιότητας ζωής
των ατόμων με παραπληγία – τετραπληγία, το τελευταίο διάστημα πραγματοποιεί την δράση συλλογής
πλαστικών πωμάτων για την αγορά αναπηρικών αμαξιδίων
και ορθοπεδικών βοηθημάτων.
Η προσπάθειά μας αυτή έχει σκοπό να προμηθεύσει τα
άπορα μέλη μας, που δεν έχουν οικονομική δυνατότητα
ή στερούνται οικογενειακού περιβάλλοντος με ορθοπεδικά
είδη ανάλογα με την ανάγκη τους.
Στην προσπάθειά μας αυτή, σημαντικό παραστάτη και
συναγωνιστή αποτελεί το μέλος μας, κος Ξυδέας Ευάγγελος. Ο κος Ξυδέας που είναι Διαμερισματικός Σύμβουλος
του Δήμου Αθηναίων καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια
τόσο για την διάχυση της πληροφορίας της δράσης μας,
όσο και για την ευαισθητοποίηση των συμπολιτών μας.
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Στην προσπάθειά μας αυτή συνδράμει η ομάδα: «Η ΔΥΝΑΜΗ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ» η οποία αποτελείται από τους
κκ.:
•Ξυδέας Βαγγέλης: Σύμβουλος Δήμου Αθηναίων
•Διαμαντής Στέφανος: Αντιδήμαρχος Διοικητικών
υπηρεσιών και Εθελοντισμού Δ. Αλίμου
•Δημάκης Δημήτρης: Δημοτικός σύμβουλος Δ. Αλίμου
•Αθανασάκης Σάκης: Σύμβουλος Δήμου Αθηναίων
•Θεοδωρόπουλος Δημήτρης: Δάσκαλος Σχολής
Οδηγών
•Μαλαπέτσιας Δημήτρης: Υπ. Δήμου Αθηναίων
•Παναγοπούλου Έφη: Δασκάλα Σχολής Πολεμικών
Τεχνών
•Κυρούσης Μιχάλης: Κτηνίατρος
•Λάσκαρης Τάκης: Συνταξιούχος
•Παπαδέας Γιώργος: Συνταξιούχος
•Χασάν Ραιφ: Πρόεδρος Σωματείου Ρακοσυλλεκτών
•Πιταράς Θοδωρής: Επίκουρος Καθηγητής Μικροβιολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών
•Χασάν Ερτζάν: Υπάλληλος Δήμου Αθηναίων
•Κούρτης Γιάννης: Πρόεδρος Σωματείου Εστίασης
Ν. Αττικής
•Μπρούλιας Γιώργος: Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
Δ. Αθηναίων
Σας ευχαριστούμε όλους θερμά και ευχόμαστε ολόψυχα
η ομάδα να μεγαλώσει από ανθρώπους ευαισθητοποιημένους στα θέματα της αναπηρίας.

OPIZONTAΣ

p¾×ÎÆËÓÕ²ÓÉÁÌÍÖÍÐÆÎÕÃÖÇÆÖÍ Ö×ÓÆÜ×ÓÐÂÒÍ×ÓÆÃ¦Ê¦
p¨ÏÊÎÉÎÐÊÜÀÒÍ¤ÛÓÑÁ´ÉÍÌÔÒÌÎÆ¦Ê¦

+²ØÊÖÅÖ×ÍÆÆÒÅÈÙÖÍÚ Ê×ÆËÓÕ²ÚÊÏÜÍÕÀ×ÍÖÍÚ
ÊÂÒÆÎÎÖ×ÓÓÎÍÀÒÓÖÅËÙÒÆÊ×ÎÚÕÓÉÎÆÌÕÆËÀÚÐÆÎ
×ÆÕÔ×ÜÆ×ÍÚ¨ÜÕÙÆÞÐÁÚºÒÙÖÍÚ

5354007

¤ÜÖ×ÁÆ×ÆÓÉÁÌÍÖÍÚÌÎÆ¦Ê¦
ÊÓÒÆÉÎÐÃÐÕÎ×ÁÕÎÓ×ÍÒÊÅÐÓÑÍÉÎÆÐÂÒÍÖÍÊ
ÆÜ×ÓÐÂÒÍ×ÓÌÎÆ×Æ²×ÓÆÊÊÎÉÎÐÀÚÆÒ²ÌÐÊÚ Í
Ê×ÆÎÕÂÆ-£¨¡¨³«±¶ª¤×ÓÓØÊ×ÊÂÌÎÆÃÑÊÚ×ÎÚ
²ÕÐÊÚÓÛÍ²×ÙÒÊÒ×²ÑÐÆÎÛÊÎÕÎÖ×ÁÕÎÆ
ÉÍÎÓÜÕÌÔÒ×ÆÚÀ×ÖÎÃÑÊÚ×ÎÚÕÓßÓØÀÖÊÎÚÌÎÆÂÆ
²ÒÊ×ÍÊ×ÆÐÂÒÍÖÍ ÛÙÕÂÚÕÓÇÑÁÆ×ÆÐÆÎÖ×ÕÊÚ

ÊÑÊ×²Êp¤ÛÊÉÎ²ÝÓÜÊp·ÑÓÓÎÓÅÊ

ΑΥΤΟ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ;

Η φορολογία των αναπήρων
Από τον Ορέστη Σειμένη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος διαθέτει περισσότερες από μία γνωματεύσεις αναπηρίας, του ίδιου
ή διαφορετικών φορέων, οι οποίες έχουν εκδοθεί από
τις παραπάνω αναφερθείσες υγειονομικές επιτροπές
και ισχύουν παράλληλα για το ίδιο φορολογικό έτος, πιστοποιώντας διαφορετικά ποσοστά αναπηρίας, τότε γίνεται δεκτό ότι λαμβάνεται υπόψη η τελευταία εκδοθείσα
γνωμάτευση.
ΑΝΑΠΗΡΟΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80%: Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ
ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥΣ
•ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ
80% ΚΑΙ ΠΑΝΩ
Απαλλάσσονται από τον φόρο οι συντάξεις και η
πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε άτομα με ποσοστό
αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%).
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Οποιος λαμβάνει σύνταξη από ασφαλιστικό φορέα
κύριας ασφάλισης, επειδή έχει αναπηρία σε ποσοστό
τουλάχιστον 80%, πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση ή
απόφαση συνταξιοδότησης του συνταξιοδοτικού φορέα,
από την οποία να προκύπτει ότι, κατόπιν ιατρικής κρίσης
από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή, συνταξιοδοτήθηκε
με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80% καθώς και το
χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η
αναπηρία αυτή.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
Για την πιστοποίηση της αναπηρίας απαιτείται να προσκομίζονται δικαιολογητικά από τους φορολογούμενους
και για την παροχή της παραπάνω φορολογικής απαλλαγής. Ειδικά, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος
δε διαθέτει γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής από
ΚΕ.Π.Α., Α.Σ.Υ.Ε., Α.Ν.Υ.Ε., Α.Α.Υ.Ε., Α.Υ.Ε. της Ελληνικής
Αστυνομίας ή του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και
από την Νομαρχία μπορεί να προσκομίσει βεβαίωση ή
απόφαση συνταξιοδότησης του συνταξιοδοτικού φορέα,
από την οποία να προκύπτει ότι, κατόπιν ιατρικής κρίσης
από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή, συνταξιοδοτήθηκε
με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80% καθώς και το
χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η
αναπηρία αυτή.
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ΑΝΑΠΗΡΟΙ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80%: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ
ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Απαλλάσσονται από την εισφορά αλληλεγγύης οι κινητικά ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας από 80% και
άνω.
ΑΝΑΠΗΡΟΙ ΠΟΛΕΜΟΥ-ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ
Απαλλάσσεται από το φόρο η σύνταξη που καταβάλλεται:
α. σε ανάπηρους πολέμου
β. σε θύματα ή οικογένειες θυμάτων πολέμου,
γ. σε ανάπηρους ειρηνικής περιόδου,
ε. σε στρατιωτικούς γενικά που υπέστησαν βλάβη
στην υγεία τους κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους
(και οι οικογένειές τους)
ΑΝΑΠΗΡΟΙ:
ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗ
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ 200€
Πρόσθετη μείωση φόρου ποσού διακοσίων (200) ευρώ
προβλέπεται για το φορολογούμενο και τα εξαρτώμενα
μέλη του:
α) πρόσωπα με τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό
(67%) αναπηρία βάσει γνωμάτευσης του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή της Ανώτατης του
Στρατού Υγειονομικής Υπηρεσίας (Α.Σ.Υ.Ε.) για την πιστοποίηση αναπηρίας.
Δεν λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική
αναπηρία,
β) ανάπηροι αξιωματικοί και οπλίτες, οι οποίοι έχουν
αποστρατευτεί ή/και αξιωματικοί, οι οποίοι υπέστησαν
τραύμα ή νόσημα που επήλθε λόγω κακουχιών σε πολεμική περίοδο,
γ) θύματα πολέμου ή τρομοκρατικών ενεργειών που
δικαιούνται να λαμβάνουν σύνταξη από πολεμική αιτία,
συμπεριλαμβανομένων μελών των οικογενειών αξιω-
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ΑΥΤΟ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ;
ματικών και οπλιτών που απεβίωσαν κατά την εκτέλεση
διατεταγμένης υπηρεσίας, τα οποία δικαιούνται να λαμβάνουν σύνταξη από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
δ) πρόσωπα που δικαιούνται σύνταξη από το δημόσιο
ταμείο ως ανάπηροι ή θύματα εθνικής αντίστασης ή εμφυλίου πολέμου.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥ κλπ
Για την χορήγηση της μείωσης φόρου των 200€ γίνεται
δεκτή και η βεβαίωση συντάξεων από την αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από την
οποία προκύπτει ότι λαμβάνουν τη σύνταξη ως ανάπηροι
πολέμου
ΑΝΑΠΗΡΟΙ: ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΩΝ 200€
Για τη μείωση του φόρου κατά 200€, απαιτούνται τα
ακόλουθα δικαιολογητικά, από τα οποία πιστοποιείται η
ιδιότητα του φορολογουμένου
ή του εξαρτώμενου μέλους του, ως αναπήρου, θύματος
πολέμου κλπ, λόγω της οποίας ο φορολογούμενος δικαιούται την εν λόγω μείωση:
α. Προκειμένου για πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας
τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) γνωμάτευση
των οικείων υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου Πι-

στοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή της Ανωτάτης του
Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε), στις οποίες
θα πρέπει να διαπιστώνεται και βεβαιώνεται ρητά το
ποσοστό της αναπηρίας του προσώπου που αφορά,
καθώς και το χρονικό διάστημα που προβλέπεται ότι
θα διαρκέσει η εν λόγω αναπηρία.
Επειδή καταργήθηκαν όλες οι Επιτροπές πιστοποίησης
αναπηρίας που λειτουργούσαν στους Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης, στις νομαρχίες και το Δημόσιο, με εξαίρεση
τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε),
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ΥΒΡΙΔΙΚΟ

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ
ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ
ΓΡΗΓΟΡΑ ΚΑΙ
ΕΥΚΟΛΑ
Η ΠΙΟ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ
ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ ΜΕ
ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ
ΤΟ ΜΟΝΟ
SHOCK ABSORBER
HANDBIKE SPORT STRIKER

GTM ENDEAVOR
ΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΟΥΣ
ΧΡΗΣΤΕΣ

Αμαξίδια/Παιδικά
Πελματογράφημα
Βοηθήματα
Ανταλλακτικά
Κατασκευές
Οξυγόνο
Βαρηκοΐα

SCOOTER
ΓΙΑ ΟΛΕΣ
ΤΙΣ ΩΡΕΣ

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

ΠΟΔΗΛΑΤΟ
ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ
ΑΚΡΩΝ

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

GTM CARISA

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΠΑΙΔΙΚΟ
ΑΜΑΞΙΔΙΟ
ΒΟΛΤΑΣ

ΑΥΤΟ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ;
Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε), Αεροπορίας
(Α.Α.Υ.Ε.), την Ανώτατη Υγειονομική
Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας
και την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή
του Πυροσβεστικού Σώματος, οι οποίες
εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους, διευκρινίζεται ότι για την
πιστοποίηση της αναπηρίας του φορολογουμένου, γίνονται δεκτές, πλην
των γνωματεύσεων της Α.Σ.Υ.Ε και οι
γνωματεύσεις που εκδίδονται από τις
τέσσερις τελευταίες προαναφερθείσες
υγειονομικές επιτροπές (Α.Ν.Υ.Ε,
Α.Α.Υ.Ε., Α.Υ.Ε της Ελληνικής Αστυνομίας, Α.Υ.Ε του Πυροσβεστικού Σώματος).
Δεν λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική
αναπηρία.
β) Προκειμένου για ανάπηρους αξιωματικούς ή οπλίτες
ή θύματα πολέμου, καθώς και για ανάπηρους ή θύματα
εθνικής αντίστασης ή εμφυλίου πολέμου, σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους.Ειδικά για τους ανάπηρους αξιωματικούς
και οπλίτες, καθώς και τα θύματα πολέμου αρκούν τα
ενημερωτικά σημειώματα πληρωμής της σύνταξής τους,
στα οποία αναγράφεται ο δεκαψήφιος αριθμός μητρώου
της σύνταξής τους, ο οποίος πρέπει να αρχίζει από 3 ή
4.Για αξιωματικούς οι οποίοι υπέστησαν τραύμα ή νόσημα
που επήλθε λόγω κακουχιών σε πολεμική περίοδο, βεβαίωση της αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας που τους χορηγεί τις αποδοχές τους.Τέλος, για τα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών βεβαίωση από τον οικείο συνταξιοδοτικό φορέα ότι ο φορολογούμενος έχει αναγνωριστεί
ως θύμα τρομοκρατικής ενέργειας και συνταξιοδοτείται
για το λόγο αυτό, βάσει του οικείου νομοθετικού πλαισίου, όπως ισχύει κάθε φορά.
ΑΝΑΠΗΡΟΙ: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ
Χορηγείται απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων που ανήκουν σε ορισμένες κατηγορίες αναπήρων
πολιτών οι οποίες ορίζονται μετά από γνωμάτευση αρμοδίων οργάνων.
Οι κατηγορίες αυτές είναι :
Α. Οχήματα με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1650κ.εκ.:
1. Πλήρης παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών
2. Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δυο
κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά 67%
3. Σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δυο
κάτω άκρων με συμμετοχή του ενός ή και των δυο άνω
άκρων , με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο
το 67 % από το οποίο το 40% τουλάχιστο από το ένα
κάτω άκρο
4. Ολική και από τους δυο οφθαλμούs τύφλωση με
ποσοστό αναπηρίας 100%
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5. Νοητική καθυστέρηση με δείκτη νοημοσύνης κάτω
του 40%
6. Αυτισμός, εφόσον αυτός συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό
ψυχοσύνδρομο, οι οποίοι εξαιτίας των παθήσεων αυτών
έχουν καταστεί ανάπηροι, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, είναι ανίκανοι για εργασία και
έχουν ανάγκη βοήθειας
7. Μεσογειακή αναιμία ή συγγενής αιμορραγική διάθεση
(αιμορροφιλία)
8. Δρεπανοκυτταρική αναιμία ή μικροδρεπανοκυτταρική
αναιμία
9. Νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού
Β. Οχήματα με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι
και 2650κ.εκ. και 3650κ.εκ.:
Πλήρης παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο
ακρωτηριασμό αυτών, με ποσοστό αναπηρίας 80% και
άνω κατ’εξαίρεση απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας
για αυτοκίνητο μέχρι 2650 κ.εκ. και για ποσοστό αναπηρίας
100% μέχρι 3650κ.εκ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Αρμόδια όργανα για τη γνωμάτευση των παθήσεων
και τον καθορισμό των ποσοστών αναπηρίας σε κάθε
περίπτωση είναι τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας
(ΚΕΠΑ) ή η Ανωτάτη του Στρατού Υγειονομική Επιτροπή
(Α.Σ.Υ.Ε.) καθώς και οι Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές
Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), της Ελληνικής
Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, δεδομένου
ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.
3863/2010, οι εν λόγω Υγειονομικές Επιτροπές δεν
έχουν καταργηθεί και εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους και σήμερα
Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
χορηγείται με τρείς ακόμα προυποθέσεις:
α. θα πρέπει το όχημα να είναι εξ ολοκλήρου στην
ιδιοκτησία του αναπήρου
β. Η γνωμάτευση της πάθησης πρέπει να συνοδεύεται
υποχρεωτικά και από συμπληρωματική ιατρική βεβαίωση
( δύναται να αναγράφεται και στο κύριο σώμα της γνω-
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ΑΥΤΟ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ;
μάτευσης) αναφορικά με την υπαγωγή ή μη των ενδιαφερομένων στις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1798/88
με βάση τον Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ Δ18Α
5038263/23.10.2013 (ΦΕΚ 2710Β’/24-10-2013) για την
αντιστοίχιση της πάθησης του άρθρου 16 του ν. 1798/88
με τις παθήσεις του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.).
γ. Η απαλλαγή των τελών κυκλοφορίας χορηγείται
μόνο με την έκδοση σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου της αρμόδιας Φορολογικής αρχής. και αφορά στα
επόμενα έτη από την έκδοσή της, με εξαίρεση τα νέα
οχήματα τα οποία δικαιούνται απαλλαγής και για το
πρώτο έτος ταξινόμησης.
Υπενθυμίζομε ότι:
Η απαλλαγή από τα τέλη ταξινόμησης και κυκλοφορίας
αφορά και τους πολίτες των άλλων κρατών - μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατοικία στην Ελλάδα (Ν.
4110/23-4-2013, άρθρο 18, παρ.1).
Τα όρια ηλικίας 4-70 ετών που ίσχυαν ως κριτήρια για
τους δικαιούχους καταργήθηκαν (Ν. 4110/23-4-2013,
άρθρο 18, παρ.3).
Από 1.1.2013 η διαπίστωση της αναπηρίας βεβαιώνεται κατόπιν γνωματεύσεως των ΚΕΠΑ.
Το όχημα να ανήκει εξολοκλήρου στον ανάπηρο.
-

στο όνομα των γονέων, τα οποία όμως δεν εμπίπτουν
στην εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του ν.
1798/1988.
ΑΝΑΠΗΡΟΙ: ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΛΟΠΗΣ ΤΟΥ Ε.Ι.Χ ΤΟΥΣ
Παρέχεται στους αναπήρους που έχουν παραλάβει
επιβατικό αυτοκίνητο ατελώς σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις σε περίπτωση :
κλοπής του, το δικαίωμα να το αντικαταστήσουν
ατελώς είτε:
i) καταβάλλοντας το οφειλόμενο για το κλαπέν αυτοκίνητο τέλος ταξινόμησης σε περίπτωση που δεν έχουν
παρέλθει 7 έτη από την ημερομηνία ατελούς παραλαβής
του μέχρι την κλοπή, είτε
ii) χωρίς την καταβολή τέλους ταξινόμησης για το
κλαπέν αυτοκίνητο σε περίπτωση κλοπής μετά την πάροδο 7 ετών (δηλ. μετά την τελωνειακή αποδέσμευση)
από την παραλαβή του. (άρθρο 65)

∆ιασκευές
οχηµάτων
για Α.µ.Ε.Α.

ΑΝΑΠΗΡΟΙ: ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ NA ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ
ΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΟΥ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ
ΕΙΧΕ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Τέλος, σε περίπτωση θανάτου αναπήρου, στον
οποίο είχε χορηγηθεί απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας για ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο , λόγω της
αναπηρίας του, οι κληρονόμοι, στους οποίους περιέρχεται αυτό, οφείλουν να καταβάλλουν εμπρόθεσμα (έως 31-12) τα τέλη κυκλοφορίας για
το συγκεκριμένο όχημα για το επόμενο έτος από
εκείνο του θανάτου του κληρονομουμένου. (άρθρο
20 ν.2948/2001)
ΑΝΑΠΗΡΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ:
ΠΩΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΤΟΥΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Η απαλλαγή των τελών κυκλοφορίας στους ανηλίκους, παρέχεται στους ανάπηρους Έλληνες
πολίτες άνω των 4 ετών, για παραλαμβανόμενο
επιβατικό αυτοκίνητο.
Δεν είναι από το νόμο επιτρεπτή η μετάθεση
της αιτούμενης φορολογικής απαλλαγής στους
γονείς των ανάπηρων τέκνων.
Κατ’ ακολουθία, δεν παρέχεται απαλλαγή από
τα τέλη κυκλοφορίας των επιβατικών αυτοκινήτων
που έχουν παραληφθεί και ταξινομηθεί νομίμως

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 211 01 24 183
www.arogisolutions.gr, info@arogisolutions.gr
OPIZONTAΣ
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Το νέο Κέντρο
Αποκατάστασης
και Αποθεραπείας
ΘΗΣΕΑΣ στο
κέντρο της Αθήνας.

Γ

ια την ενημέρωση των αναγνωστών μας επισκεφθήκαμε το πρώτο Κέντρο Αποκατάστασης στο κέντρο
της Αθήνας που, άνοιξε και λειτουργεί λίγους μήνες
πριν
Συναντήσαμε και συζητήσαμε με την επικεφαλής και
Επιστημονική Διευθύντρια, Φυσίατρο Δρα. Φιλομένη Αρμακόλα που οπως μας είπε πλαισιώνεται από μια
έμπειρη και εξειδικευμένη ομάδα Ιατρών και Θεραπευτών.
Όπως μας ενημέρωσε η κ. Αρμακόλα το Κέντρο
ΘΗΣΕΑΣ άνοιξε τις πόρτες του και υποδέχτηκε τις πρώτες
δεκάδες ασθενών την 1η Δεκεμβρίου 2016.
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Είναι κέντρο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης,
Κλειστής και Ανοικτής νοσηλείας με μοναδικό στόχο τη
μεγιστοποίηση της λειτουργικής αποκατάστασης, της
ανεξαρτησίας και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής
των ατόμων με μυοσκελετικές ή νευρολογικές παθήσεις
ασθενών σε ανάρρωση μετά από μείζονες επεμβάσεις
ή ακόμη με προσωρινές ή μόνιμες
κινητικές αναπηρίες.
Στην περιήγησή
μας στο πολύχρωμο κτίριο του ΘΗΣΕΑ

OPIZONTAΣ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

επί της Λεωφόρου Συγγρού 202 στο ύψος της Καλλιθέας
διαπιστώσαμε ότι αποτελεί ήδη «σήμα κατατεθέν» της
περιοχής, ενώ η συνολική κεκαλυμμένη επιφάνεια των
7.000 τ.μ., στεγάζει στους πέντε ορόφους του κτιρίου
τις μονάδες νοσηλείας και 58 κλίνες – 30 δωμα€τια
α€ριστων προδιαγραφω
€ ν με εξοπλισμο€ τελευται€ας τεχνολογι€ας – που εξυπηρετούν τους ασθενείς Κλειστής
Νοσηλείας.
Στη διάθεση όλων των ασθενών κλειστής και ανοιχτής
νοσηλείας βρίσκονται οι παρακάτω χώροι και επιστημονικά
εργαστήρια:
• Γυμναστήριο
• Ατομική Κινησιοθεραπεία
• Εργοθεραπεία
• Λογοθεραπεία
• Θεραπευτική πισίνα
• Δινόλουτρα
• Χώρος Ατομικής Θεραπείας
Το ΚΑΑ ΘΗΣΕΑΣ είναι πλήρως εξοπλισμένο με μηχανή-

ματα τελευταίας τεχνολογίας, των σημαντικότερων κατασκευαστών παγκοσμίως, και σε συνδυασμό με τις άριστες υποδομές του
κέντρου αλλά και
την άρτια επιστημονική εκπαίδευση των φυσικοθεραπευτών του στις νέες
τεχνολογίες, μπορεί και παρέχει άριστες υπηρεσίες στον
τομέα της αποκατάστασης.
Το Κέντρο είναι
συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ.
Για όποιον χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες στο
www.theseusrehab.gr
Στο τέλος της επίσκεψης μας καταγράψαμε μερικές
χρήσιμες συμβουλές από την Δρ. Φιλομένη Αρμακόλα

? ?????? ???????????
Πώς ανεβαίνουμε το πεζοδρόμιο με αμαξίδιο;
Για το ανέβασμα τοποθετούμε και τα δύο χέρια μας
στις στεφάνες των τροχών όσο πιο πίσω μπορούμε σε
αυτές. Έπειτα τοποθετούμε μπροστά το κορμό μας για
να δώσουμε την απαραίτητη ώθηση ώστε να σηκωθεί
το αμαξίδιο και να ακουμπήσουν οι μπροστινές ρόδες
επάνω στο πεζοδρόμιο. Μετά επανατοποθετούμε τα
χέρια μας στις στεφάνες των τροχών και σπρώχνουμε
ώστε να ανεβούνε και οι πίσω ρόδες στο πεζοδρόμιο.
Για το κατέβασμα τοποθετούμε τα χέρια μας στους
τροχούς και κάνουμε τις ίδιες κινήσεις μόνο που εδώ
κάνουμε τις κινήσεις μας πιο αργά και με ιδιαίτερη προσοχή. Αφού κατέβουν οι μπροστά ρόδες έπειτα σταδιακά
και αργά κατεβάζουμε και τις πίσω.

Τρόποι διαχείρισης
της υπέρχρησης των άνω άκρων.
1.Χρήση ειδικών προστατευτικών γαντιών.
2.Τοποθέτηση πάγου στις αρθρώσεις για αποφυγή

Εικόνα 1

Εικόνα 2

οιδήματος.
3.Διατάσεις άνω άκρων για επαναφορά ελαστικότητας
των μυών. (Εικόνες 1,2)
4.Μάλαξη για ανακούφιση πάσχουσας περιοχής.
5.Τεχνική πίεσης-χαλάρωσης σε μύες που πονούν με
πίεση του αντίχειρα στα σημεία του πόνου
6.Εάν ο πόνος δεν υποχωρήσει συμβουλευόμαστε το
γιατρό μας
Επιστημονική Διευθύντρια
ΘΗΣΕΑΣ ΑΕ
OPIZONTAΣ
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Αναξάρτητη διαβίωση
πολιτών με αναπηρία στην Ελλάδα
ΣΚΕΨΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠIΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Κατερίνα Καστρινάκη

Θ

α ήθελα να σας επισημάνω εξ αρχής ότι ο αποστολέας είναι γυναίκα πολίτης με σοβαρή τετραπληγία
πλήρως εξαρτώμενη. Παρόλα αυτά ζω μόνη μου
και είμαι αναγκασμένη συχνά να αλλάζω βοηθούς φροντιστές. Το περασμένο καλοκαίρι είχα μια τραυματική
εμπειρία όταν η αλλοδαπή βοηθός μου με εγκατέλειψε
αβοήθητη αφού έκλεψε κάποια πράγματα μεγάλης αξίας
που υπήρχαν στο σπίτι μου.
‘Ενα θέμα που απασχολεί ένα μεγάλο ποσοστό του
πληθυσμού μας και πολύ εύκολα θα μπορούσε ο καθένας
από σας να βρεθεί στη θέση αυτή: Είναι οι πολίτες με σοβαρή κινητική αναπηρία. Ο κάθε άνθρωπος που κυκλοφορεί
στην πόλη μπορεί από ένα παραπάτημα ή ένα τροχαίο
ατύχημα να βρεθεί πλήρως εξαρτημένος. Μετά τι γίνεται;
Πως επανεντάσσεται σε όποιο επάγγελμα κάνει; Πως συνεχίζει να ζει, όταν χρειάζεται βοήθεια στα πάντα; Και δεν
μιλάμε μόνο για την ιατρική αποκατάσταση αλλά για μια
κανονική ζωή ενεργού πολίτη - καταναλωτή- ψηφοφόρου
- συντρόφου - γονιού. Γίνεται βάρος στην οικογένειά του,
αν υπάρχει; Κι αν δεν υπάρχει οικογένεια;
Στην Ελλάδα το ρολό βοηθού-φροντιστή συνήθως αναλαμβάνουν αλλοδαποί.
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Είναι απ’ όλους μας κατανοητό πόσο δύσκολο είναι, με
τη νοοτροπία που κυριαρχεί, να δεχτεί κάποιος ως εργοδότη
έναν άνθρωπο με πάρα πολύ σοβαρή αναπηρία. Ιδιαίτερα
όταν αυτός ο κάποιος είναι αλλοδαπός μετανάστης με
μεγάλες πολιτισμικές αποκλίσεις από τη χώρα υποδοχής
που πολλές φορές δεν έχει συναντήσει ποτέ ανθρώπους
με αναπηρία. Πόσο εύκολα, λοιπόν, οι μετανάστες μπορούν
να αποδεχτούν ως εργοδότες τους ανθρώπους αυτούς;
Οι άνθρωποι με αναπηρία, έχοντας σοβαρά προβλήματα,
πόσο εύκολο είναι να επιβληθούν ως εργοδότες;
Και από τη στιγμή που ξεκινά η εργασιακή σχέση αλλοδαπού βοηθού-φροντιστή και ανθρώπου με αναπηρία, δε
θα ήταν αυτονόητο ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος
με τη μορφή της εποπτείας πάνω στις συνθήκες συμβίωσης
των δύο αυτών ανθρώπων; Όπως, σε θέματα καθημερινής
φροντίδας του ίδιου του αναπήρου και του σπιτιού του,
τήρησης της αναγκαίας καθαριότητας και υγιεινής, σωστής
σίτισης, αποφυγής επιβολής εξουσίας στον τρόπο ζωής
του αναπήρου και τήρηση του σεβασμού της προσωπικότητας και των ιδιαιτεροτήτων του. Τέλος, πρόληψη και
αποφυγή ενδεχόμενης άσκησης βίας προς τον ανάπηρο
ή απρόσμενης εγκατάλειψης χωρίς τη διασφάλιση άμεσης

OPIZONTAΣ

ΣΚΕΨΕΙΣ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
και ικανοποιητικής αντικατάστασης του απερχόμενου βοηθού. ‘Ενας αναγκαίος έλεγχος που θα πρέπει να ασκείται
από δημόσια υπηρεσία στα πρότυπα του «Βοήθεια στο
Σπίτι» και με πλαισίωση από κοινωνικό λειτουργό, φυσιοθεραπευτή και εργοθεραπευτή που θα εκπαιδεύσει στην
αρχή τον βοηθό-φροντιστή στο σωστό χειρισμό του σώματος ή των πιθανών βοηθημάτων του εργοδότη με αναπηρία. Επίσης αυτονόητο είναι, αν λειτουργήσει μια τέτοια
δομή, ότι ο εργοδότης θα πρέπει να είναι σύννομος προς
τις υποχρεώσεις του απέναντι στον βοηθό - φροντιστή
(κάλυψη ιατροΦαρμακευτικής περίθαλψης, συνέπεια στη
καταβολή μισθού και πολιτισμένη εργοδοτική συμπεριΦορά
με σεβασμό στην αξιοπρέπεια του εργαζόμενου βοηθού).
Κάποτε στην Ελλάδα δε θα πρέπει να μιλήσουμε για
βοηθούς-Φροντιστές επαγγελματίες και όχι πια μόνο για
ανθρώπους χωρίς καμία σχετική γνώση και εκπάιδευση;
Ένας άνθρωπος με αναπηρία, έχοντας πλήρη σωματικη
εξαρτηση, πόσο μπορει να τηρήσει τα ορια του εργοδοτη
και να μην εξαρτηθει πληρως, συναισθηματικά και πρακτικά,
από τον οποιοδήποτε βοηθό του;
Είναι γνωστό ότι οι μετανάστες λόγω των οικονομικών
και κοινωνικών δυσκολιών που γεννά η απομάκρυνση
από τη χώρα τους, στην πλειοψηΦία τους αντιμετωπιζουν
προβληματα καταθλιψης, αγχους και στρες. ‘Ενας άνθρωπος
με τέτοια προβλήματα συνήθως χρειάζεται ψυχολογική
στήριξη, ακόμα κι αν δεν το συνειδητοποιεί ο ίδιος. Στην
περίπτωση του αλλοδαπού βοηθού - φροντιστή ενός ανθρπου με αναπηρία, δυο ομαδες του πληθυσμού ιδιαιτερα
ευάλωτες θα πρέπει να συνεργαστούν και να συμβιώσουν.
Φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι και πόσο στον αέρα βρίσκεται η ζωή, η επιβίωση, η αξιοπρέπεια του καθενός.
Όσο πιο γρήγορα συνειδητοποιήσουμε ότι ο οποιοσδήποτε από σας μπορεί να βρεθεί σε αυτήν τη θέση, θα
μπορούσατε να διαθέσετε το χρόνο σας κάνοντας ρεπορτάζ
και συνεντεύξεις σε επίπεδο πολιτικό και μια οργανωμένη
πίεση ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθέτησης. Είστε διαθέσιμοι
να στηρίξετε μια τέτοια προσπάθεια; Μιας και μέχρι τώρα
η προβολή μας από τα ΜΜΕ δεν είναι ικανοποιητική ούτε
σε ποιότητα ούτε σε χρόνο.
Μην ξεχνάτε ότι οι καταπιεσμένες μειονότητες κοινωνιολογικά έχουν δύναμη πίεσης. Όμως όλο το σύστημα
προσπαθεί να τις αποδυναμώσει από τη δύναμη που
έχουν ως κοινωνική μειονότητα. Περιορίζουν στο ελάχιστο
(ανάλογα με το βαθμό αναπηρίας) το ενδεχόμενο να
συμμετέχουν σε κέντρα αποφάσεων. Βέβαια, από το ‘80
και μετά αναγνωρίστηκαν ως πολιτική δύναμη. Λειτουργήσανε ως σημείο αναφοράς στα προεκλογικά και μετεκλογικά κείμενα. Και αυτό γιατί κάποιοι είχαν ήδη οργανωθεί,
για παράδειγμα οι τυφλοί, ανεξάρτητοι κινησιακά και πιο
αποδεκτοί, καθόσον δεν τους διακρίνει καμία δυσμορφία.
Άρχισαν έτσι να λειτουργούν σαν πολιτικα υποκείμενα.
Εχει να κανει και το γεγονός ότι, με το να συμπεριλαβεις
στα κομματικα προγραμματα των κοσμο των αναπηρων,
που στην πλειοψηφια ζουν ως εξαρτημενα ατομα, τριπλασιαζεις τις ψήφους σου αθροίζοντας αυτόματα και τα

μέλη των οικογενειων τους. Κάποτε καταλήγουμε ότι
συμφέρει η εξαρτηση γιατι φέρνει ψήφους, εκλογική πελατεία. Αν ήμουν ανεξάρτητος πολίτης, κανείς απ’ την οικογένεια μου δε θα νοιαζότανε για τα προεκλογικά προγράμματα και τις κυβερνητικές πολιτικές τις σχετικές με
την αναπηρία.
Προτάσεις που θα μπορούσαν να ξεκινήσουν άμεσα για
την προώθηση της ανεξάρτητης διαβίωσης των πολιτών
με αναπηρία:
• Εκπαίδευση των βοηθών-φροντιστών για σωστή αντιμετώπιση και συμπεριφορά. Εκπαίδευση στα διαφορα
βοηθήματα που χρησιμοποιούν οι ανθρωποι με αναπηρία.
• Σεμιναρια ανά την Ελλάδα σε άνεργους πολίτες ώστε
μετα την αποφοίτηση να μπορουν να εργαστουν ως
βοηθοί με βάρδιες.
• Ο κάθε Δήμος θα μπορούσε να προχωρήσει σε μια
απογραΦή των αλλοδαπών που διαμένουν στην περιφέρειά
του και των ανθρώπων με αναπηρία που χρειάζονται
βοηθούς - φροντιστές και να καταρτίσει με τα δεδομένα
αυτά ένα ΜΗΤΡΩΟ καταγραφής αλλοδαπών και ένα
ΜΗΤΡΩΟ καταγραΦής των αναπήρων του Δήμου που
έχουν ή που προτίθενται στο μέλλον να έχουν βοηθούς
φροντιστές αλλοδαπούς. ‘Εχοντας τα Μητρώα αυτά και
διαχέοντας την πληροφορία ότι ο κάθε αλλοδαπός που
μένει άνεργος θα μπορεί να προσΦεύγει στην υπηρεσία
αυτή προκειμένου να βρει εργασία, ο Δήμος διασφαλίζει
και την άμεση εύρεση βοηθού- φροντιστή και την άμεση
αντικατάστασή του όταν προκύψει σχετική ανάγκη, και
όλα αυτά μέσα σε ένα καθεστώς νόμιμο και υπό τον
έλεγχό του. Με την αυξανόμενη ανεργία όλων των
πολιτών και των αλλοδαπών, το να υπάρχει ένας φορέας
στον οποίο θα μπορούν να απευθύνονται για εύρεση εργασίας, προσφέρει ανακούΦιση και στους αναζητούντες
εργασία αλλά και στους αναζητούντες βοηθό.
Κατερίνα Καστρινάκη
(*)Η Κατερίνα Καστρινάκη είναι απόφοιτη Πολιτικών Επιστημών και Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και
τελειόφοιτη στη Νομική Σχολή Αθηνών. Αυτήν τη στιγμή
εργάζεται στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και είναι
ιδρυτικό μέλος σε πολλούς φορείς όπως: Σύλλογος παραπληγικών Ελλάδος, Very Special Art Hellas, Mobility International Hellas, Σύλλογος αναπήρων Φοιτητών Ελλάδος.
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΡΟΥΠΕΛ
Ο σύλλογος μας με την υποστήριξη του Γ.Σ.Στρατού
και με την παρουσία του Α/ΓΕΣ Στρατηγού Αλκιβιάδη
Στεφανή και του διοικητή Γ’ΣΣ Στρατηγού Δημητρίου
Μπίκου επισκέφτηκε το Οχυρό Ρούπελ.
Πλήθος συναισθημάτων μας κατέκλυσε τόσο για το
ένδοξο και ηρωικό παρελθόν όσο και για την αριστεία
του σημερινού ελληνικού Στρατού. Ευχαριστίες από
καρδιάς σε όλους όσοι συνέβαλλαν στην πραγματοποίηση
αυτής της υπέροχης εμπειρίας και ειδικότερα ευχαριστούμε θερμά τον συνταγματάρχη κ.Γουτζουρέλα Ιωάννη
για την υπέροχη ξενάγηση που μας προσέφερε. Ότι

ακούσαμε και ζήσαμε ας αποτελέσουν έμπνευση για
την πορεία του καθενός χωριστά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (συνέχεια)
Κοπή πίττας
Στις 29/1/2017 ο συλλογός μας πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία την κόπη
της βασιλόπιτας. Μεγάλη ικανοποίηση εξέφρασαν τα μέλη του Δ.Σ. για το πλήθος
προσέλευσης μελών. Την εκδήλωση παρακολούθησαν εκπρόσωποι του στρατού,
της τοπικής αυτοδιοίκησης και του χώρου
της αναπηρίας. Πραγματοποιήθηκαν βραβεύσεις μελών του συλλόγου μας για την
προσφορά προς τον σύλλογο και ανταλλαγές ευχών για μια καλή χρονιά. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με γλέντι, χορό και
πολλές εκπλήξεις.

Workability
Με μεγάλη επιτυχία, ολοκληρώθηκε για το 2016 το πρόγραμμα workability στο οποίο συμμετείχε ο σύλλογος μας σε συνεργασία με την πολυτεχνική σχολή
του Α.Π.Θ.
Σκοπός του έργου Workability
ήταν η προώθηση της απασχόλησης των ΑμεΑ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω συνεργασίας
με τους άμεσα εμπλεκόμενους.
Tα άτομα με βαριά κινητική αναπηρία θεωρούνται ως μία από τις πιο περιθωριοποιημένες και κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες, ενώ κατά κανόνα
βιώνουν ποσοστά υποαπασχόλησης και ανεργίας πολύ υψηλότερα σε
σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό, αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα του
θέματος, Τα στατιστικά στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει δεν είναι ιδιαίτερα
ενθαρρυντικά, αλλά, το έργο WorkAbility φιλοδοξεί να ακολουθήσει μια
ολιστική προσέγγιση στο θέμα της έλλειψης απασχόλησης και της υποαπασχόλησης των Ατόμων με Αναπηρία μέσω συνεργασίας με τους εργοδότες
και τους άμεσα ενδιαφερόμενους.

Πάσχα
Το Δ.Σ. εύχεται στα μέλη του
Ο Θείος λόγος και η θυσία της Σταύρωσης ας καθοδηγούν την κάθε
σκέψη μας για να βλέπουμε πίσω με κατανόηση, μπροστά με ελπίδα,
γύρω μας με αγάπη! Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση.

Συνάντηση με Ντόρα Μπακογιάννη
Την Κυριακή 12/03/2017 οι εκπρόσωποι του Δ.Σ. του
συλλόγου μας, συναντήθηκαν με την κ. Ντόρα Μπακογιάννη όπου επισημάνθηκαν θέματα τα οποία αφορούν
το φορολογικό και εργασιακό καθεστώς των ατόμων
με βαριά κινητική αναπηρία όσο και θέματα καθημερινότητας τα οποία αφορούν την ποιότητα ζωής τους.
Η κ.Μπακογιάννη με προθυμία άκουσε τα θέματα των

εκπροσώπων και
δεσμεύτηκε στην
περαιτέρω ενασχόληση με αυτά.

ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η ετήσια Γενική συνέλευση έλαβε χώρα 12/03/2017 στο
γραφείο του συλλόγου μας στην οδό Παπαδάκη 41 και Σιγάλα
9.ο Χώρος μας για πρώτη φορά, αποδείχτηκε μικρός για την
αυξημένη συμμετοχή που είχαμε. Μετά τον διοικητικό Απολογισμό, τον οικονομικό απολογισμό και τα λοιπά διαδικαστικά,
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πολλά μέλη πήρα τον λόγο και τοποθετήθηκαν ,έκαναν τις
προτάσεις τους ,τα παραπόνα και τις επισημάνσεις τους σε
κλίμα πρωτόγνωρα φιλικό. Έτσι ακούστηκαν όλες οι απόψεις
και βγήκαν χρήσιμα συμπεράσματα τα οποία θα γίνουν πράξη.

OPIZONTAΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Ημερίδα οδικής ασφάλεις στο Γ’ Σώμα Στρατού
Με πολυπληθή συμμετοχή διοργανώθηκε η ημερίδα
οδικής ασφάλειας από το Γ’ Σώμα Στρατού στο πολεμικό
μουσείο Θεσσαλονίκης και είχε ως σκοπό της την ενημέρωση
γύρω από τα τροχαία ατυχήματα και τις συνέπειες αυτών.
Ομιλητής σε αυτή την ημερίδα ,ήταν και ο πρόεδρος του
παραρτήματος Μακεδονίας Θράκης κ.Αυγουστίδης Γιώργος
ο οποίος, με γλαφυρότητα παρουσίασε την προσωπική

διαδρομή του με υπομονή και επιμονή μετά το ατύχημα.
Θερμές ευχαριστίες στον αντιστράτηγο κ. Δημήτριο
Μπίκο Διοικητή του Γ’Σ.Σ. για την ευγενική του πρόσκληση
όπως επίσης και τον Υπίλαρχο κ.Δανιηλίδη Δημήτρη για την
άψογη διοργάνωση .Ευχόμαστε από καρδιάς η συνεργασία
να συνεχιστεί.

ΑΡΓΟΣ
Η προσέγγισης προς τους πονεμένους συναδέλφους
ΣΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ανθρώπους τα δυσάρεστα γεγονότα έρχονται
όλα μαζί. Αποτυχίες στην ζωή, αδικίες, συκοφαντίες, ασθένειες,
θάνατοι προσφιλών προσώπων, φτώχια, αδιέξοδα κ.α.
Και δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν με ψυχραιμία, υπομονή
και προπαντός εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού.
Ζουν μέσα στην πικρή σύγχυση και κάθε τους απόφαση είναι
λαθεμένη, γεγονός που επιδεινώνει την κατάσταση και σβήνει
σχεδόν παντελώς το φως της ελπίδας.
Οι αξιοσυμπάθητοι αυτοί άνθρωποι συνάδελφοι προσπαθούν
να εξηγήσουν όλα όσα τους συμβαίνουν και να βρουν απαντήσεις
στα πολλά «γιατί». Μερικοί εξαγριώνονται και δεν θέλουν καμιά
επικοινωνία με άλλους.
Δεν μοιράζονται τον πόνο τους με γνωστούς, ούτε ακόμα και
με τους φίλους τους . Πίνουν το πικρό ποτήρι μόνοι τους χωρίς
καμιά αναφορά στους άλλους και προφανώς ούτε στον Θεό.
Για να μη πω ότι γογγύζουν κατά του Θεού, που επιτρέπει να
τους συμβαίνουν τόσα δυσάρεστα και κάποτε αρνούνται και την
ύπαρξή του. Η προσέγγιση των πονεμένων δεν είναι εύκολη.
Και όταν με δική σου πρωτοβουλία βρεθείς στην αυλή τους,
πάλι δεν θα μπορέσεις να ξεκλειδώσεις την ψυχή τους.
Μόνο όταν σου αναγνωρίσουν ότι έχεις αγνό ενδιαφέρων
γι’αυτούς και είσαι άνθρωπος της αγάπης, μπορεί να ακούσεις
τον πόνο τους. Όταν όμως εκείνοι σε πλησιάζουν, πρέπει να
είσαι ανοιχτός και πρόθυμος να αφιερώσεις όσο χρόνο εκείνοι
θέλουν.
Ο Άγιος Παίσιος, ο αγιορείτης πολλές φορές άκουγε επί ώρες
πονεμένους επισκέπτες του οι οποίοι με εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του έλεγαν όσα τους ταλαιπωρούσαν.
Άδειαζαν τον ψυχικό τους κόσμο και έβρισκαν παρηγοριά στις
συμβουλές του. Ο Πολύπειρος γέροντας έλεγε ότι «Οι άνθρωποι
σήμερα θέλουν να τους ακούς». Συμβούλευε επίσης τους ανθρώπους, που είχαν πολλά προβλήματα, να είναι προσεκτικοί

και να αποφεύγουν τις υπερβολές: «Υπερβολική λύπη και η
ευαισθησία αχρηστεύουν πνευματικά τον άνθρωπο και αποτελούν
όπλο του διαβόλου.
Γι’αυτό, δεν χρειάζεται οι ευαίσθητοι να λεπτολογούνε τα
πράγματα». Οι πονεμένοι πρέπει να είναι στενά συνδεδεμένοι
με το Θεό. Να είναι οι διαρκώς προσευχόμενοι. Να αναθέτουν
στον Ουράνιο Πατέρα τα προβλήματα τους και να συνεχίζουν
της όποιες δραστηριότητες είχαν προτού να τους έρθουν τα
βάσανα.
Με τον τρόπο αυτό θα βρίσκουν παρηγοριά και διέξοδο . Θα
είναι οι άνθρωποι που σηκώνουν μεγάλο βάρος, αλλά δεν κάμπτονται και δεν γογγύζουν. Και αυτό είναι το σπουδαιότερο που
μπορούν να πετύχουν στην ζωή τους.
Ο Σύλλογος μας ,στην προσπάθεια που κάνει εδώ και καιρό
και συλλέγει καπάκια κατάφερε και δώρισε ένα ακόμα αναπηρικό
αμαξίδιο σε ένα μέλος μας που το είχε ανάγκη. Κάθε προσφορά
σας γίνετε ευπρόσδεκτη . Ο αγώνας συνεχίζετε.
Ο Σύλλογος στις 18 Μαρτίου πραγματοποίησε την ετήσια
γενική συνέλευση και ταυτόχρονα της εκλογές για νέο Διοικητικό
Συμβούλιο.
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει με αγωνιστικότητα για
το καλό όλων μας ,που στόχο θα έχουν την βελτίωση και καλυτέρευση της ζωής μας.Γι’αυτό σας θέλουμε όλους μαζί μας.
Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο εύχονται σε όλους ο
Θείος λόγος και η θυσία της Σταύρωσης να καθοδηγούν την
σκέψη για να βλέπουμε πίσω με κατανόηση ,μπροστά με ελπίδα
,γύρω μας με αγάπη.
Το Άγιο Φως της Ανάστασης να φωτίζει πάντα την ζωή μας
και να μας οδηγεί στον δρόμο της αγάπης και της αλληλεγγύης.
Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση.
Με αγάπη Χριστού.
OPIZONTAΣ
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SPORTS
Στο ΟΑΚΑ το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
ποδηλασίας ΑΜΕΑ

Μ

ε το μυαλό στο Λος Άντζελες,
πραγματοποιείται αύριο το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ποδηλασίας
πίστας, το οποίο θα πραγματοποιηθεί
στο ποδηλατοδρόμιο του ΟΑΚΑ.
Βασική επιδίωξη των συμμετεχόντων, η επίτευξη των ορίων για το
παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα γίνει
τον Μάρτιο στο Λος Άντζελες.

Ντεμπούτο στο πανελλήνιο πρωτάθλημα, θα κάνει και το νέο γυναικείο
tandem αποτελούμενο από τις Ελένη
Καλαντζή και Ηρώ Μηλάκη (πιλότος).
Συνολικά θα συμμετέχουν 10 αθλητές
και αθλήτριες από πέντε συλλόγους,
ενώ έξι αθλητές θα λάβουν μέρος
στο πρόγραμμα αξιολόγησης κατά
τη διάρκεια του πρωταθλήματος.

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 3000€, 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

