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TΩN ΠAPAΠΛHΓIKΩN

Εν μέσω κορονοϊού και
όλων των προβλημάτων
που έχει προκαλέσει, εκείνο
που δεν μπορεί να αναβληθεί άλλο είναι οι εκλογές για
την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας. Θα διαρκέσει
τρεις μέρες στην Αθήνα
16,17 και 18 Οκτωβρίου και
δύο ημέρες (16 και17 Οκτωβρίου) στα παραρτήματα.
Θα τονίσουμε πόσο απαραίτητη είναι η παρουσία
σας, ειδικά τώρα.
Ελάτε να δώσετε δύναμη
στις διεκδικήσεις μας.
ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΙΨΕΙ ΚΑΝΕΙΣ

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: Κωνσταντής Κωσταντίνος
Αντιπρόεδρος: Βίγλας Αθανάσιος
Γεν. Γραμματέας: Σούλι Ενίντα
Ταμίας: Σοφοκλής Αλέπης
Μέλος: Γιαννούκαρης Παναγιώτης
Μέλος: Πηγιάκης Μανώλης
Μέλος: Πατέρας Αθανάσιος
Μέλος: Χρηστίδου Ευγενία
Μέλος: Κομματάς Γεώργιος
Εξελεγκτική επιτροπή
Πρόεδρος: Ανδριοπούλου Αντωνία
Γραμματέας: Μαυροκέφαλος Διονύσιος
Mέλος: Δουκλιάς Παναγιώτης
Συντακτική Eπιτροπή
Tο Διοικητικό Συμβούλιο

11
11
14 14
18
18
22
Eκδότης Περιοδικού
Κωνσταντίνος Κωσταντής
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
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Πατούλης: Πως θα βοηθήσουμε
στον εμβολιασμό ΑμΕΑ...

Μάριος Πολίτης: Ο καθηγητής
που δημιουργησε πλατφορμα
για να βρίσκει δουλειά σε ΑμΕΑ

Sports

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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Προσλήψεις 1700 ατόμων
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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.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2021
ΗΡΑΚΛΕΙΑ
ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΑΡΚΙΟΙ

ΛΕΥΚΑ∆Α

ΜΕΓΑΝΗΣΙ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

ΜΥΚΟΝΟΣ

ΠΑΞΟΙ

ΙΘΑΚΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Μαζί, µε στόχο την υγεία.
Η Alpha Bank, σε συνέχεια των πρωτοβουλιών για την αντιµετώπιση της πανδηµίας Covid-19, αποφάσισε να προβεί στη δωρεά
ιατρικών µηχανηµάτων και εξοπλισµού για την ενίσχυση των Μονάδων υγείας σε 13 ελληνικά νησιά, µέσω του Προγράµµατος
«Μαζί, µε στόχο την υγεία». Το Πρόγραµµα πραγµατοποιείται, από το 2014, σε συνεργασία µε την Αστική Μη Κερδοσκοπική
Εταιρία «ΑΓΟΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΓΟΝΙΜΗ».
Σκοπός του Προγράµµατος είναι να συµβάλει στη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας στα ελληνικά νησιά, προσφέροντας ιατρικά
µηχανήµατα και ιατροφαρµακευτικό υλικό στα τοπικά ιατρεία, ενισχύοντας την ποιότητα ζωής και το αίσθηµα ασφαλείας των
κατοίκων, όσον αφορά σε θέµατα υγείας και ιατρικής περίθαλψης.
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.
2017: Αµοργός, Ανάφη, Ίος, Κέα, Λέσβος, Μήλος, Νάξος, Σέριφος, Σίφνος, Σκιάθος, Σύρος, Σχοινούσα.
2018: Αντίπαρος, ∆ονούσα, Θύµαινα, Καστελλόριζο, Λήµνος, Πάρος, Ρόδος, Σαµοθράκη, Σκύρος, Χίος.
2019: Άγ. Ευστράτιος, Άγ. Νικόλαος Κρήτης, Αλόννησος, Θηρασιά, Κίµωλος, Κύθηρα, Πόρος, Ύδρα, Ψαρά.
2020: Αγαθονήσι, Γαύδος, Κουφονήσια, Οινούσσες, Σίκινος, Σκόπελος, Σπέτσες, Χανιά Κρήτης.

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ

«Ο ΠΑ.Σ.ΠΑ. ΣΕ ΝΕΑ ΤΡΟΧΙΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ»

ΕΚΛΟΓΕΣ
16-17-18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021
Συνάδελφοι Συναδέλφισσες,
Μετά από μία δύσκολη τετραετία την οποία διανύσαμε εν μέσω Πανδημίας στο διάστημα της οποίας
η απερχόμενη Διοίκηση του Συλλόγου μας κατέβαλε
κάθε δυνατή προσπάθεια να διαχειριστεί σειρά δύσκολων θεμάτων πού επίλυσή τους απαιτούσε καθημερινή εγρήγορση, και λαμβάνοντας υπόψη τη μειωμένη φυσική παρουσία των περισσότερων από
εμάς εξαιτίας των συνεχόμενων lockdown τα οποία
επέβαλε η δύσκολη υγειονομική κρίση την οποία πέρασε όλος ο πλανήτης, άλλη μία ιστορική στιγμή
είναι προ των πυλών.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών δίνει το
λόγο στα μέλη του, και προετοιμάζεται για τις Αρχαιρεσίες μέσω των οποίων θα εκλεγεί η επόμενη Διοίκηση η οποία θα κληθεί να δώσει στο φορέα μας
την ανάλογη ώθηση που χρειάζεται ούτως ώστε να
γυρίσει σελίδα αφήνοντας πίσω λάθη και παραλείψεις
του παρελθόντος, και κρατώντας μόνο τα θετικά να
γυρίσει σελίδα με κύριο σκοπό τη διατήρηση των κεκτημένων, αλλά και ταυτόχρονα να παλέψει με το
ίδιο και περισσότερο πάθος, για νέες κατακτήσεις
έχοντας πάντα ως οδηγό την 50χρονη ιστορία του
στο χώρο του Αναπηρικού Κινήματος, πυρήνας της
οποίας είναι η καλυτέρευση της ποιότητας της ζωής
των Ατόμων με Βαριές κινητικές Αναπηρίες και των
οικογενειών τους.
Μετά από 50 χρόνια συνεχούς προσφοράς, είμαστε
βέβαιοι ότι έφτασε η στιγμή ο Σύλλογός μας να εναρμονιστεί με τις ανάγκες των καιρών, αναδιοργανώνοντας τόσο το Αγωνιστικό και Διεκδικητικό του
Προφίλ, όσο και την Αναμόρφωση του από πλευράς
σύγχρονων Δομών και Υπηρεσιών, κινήσεις οι οποίες
βρίσκονται στις ψηλές θέσεις του πλάνου της επόμενης
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Διοίκησης.
Επιπρόσθετα στο σημείο αυτό θα αποτελούσε μεγάλη παράλειψη να μην αναφέρουμε ότι ο κύριος
συνομιλητής με όλες τις ηγεσίες των φορέων λήψης
αποφάσεων για θέματα που αφορούν τις ζωές μας,
ήταν και είναι η ΕΣΑμεΑ, της οποίας τα λάθη και οι
παραλείψεις σε θέματα τα οποία έπρεπε να χειριστεί
με περισσότερη προσοχή, είχαν άμεσο αντίκτυπο σε
όλους εμάς αφού παρατηρούνται σημαντικές περικοπές σε κεκτημένα του παρελθόντος, για τα οποία
ο Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών έχει κατακτήσει τόσο με Αλλεπάλληλες συναντήσεις σε γραφεία
Υπουργείων όσο και με Πανελλαδικές Κινητοποιήσεις
στους δρόμους.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών σεβόμενος
διαχρονικά την ιστορία του μέσα από τις επερχόμενες
Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου σχεδιάζει να δώσει την ευκαιρία σε έμπειρα
στελέχη, να Διοικήσουν το φορέα και να αναλάβουν
τις τύχες των Μελών που εκπροσωπούμε, αλλά και
του Αναπηρικού Κινήματος γενικότερα.
Κλείνοντας η απερχόμενη Διοίκηση αισθάνεται
ηθική την υποχρέωση να απευθυνθεί στα μέλη του
Συλλόγου τα οποία κρίνουν διαχρονικά το Εργο του
από τα σπίτια τους, μην έχοντας ούτε καν την ελάχιστη συμμετοχή σε καταστατικές τους υποχρεώσεις,
και τα προσκαλεί να συμμετέχουν πιο ενεργά στο
Φορέα, αφενός με τη μαζική συμμετοχή τους στις
επερχόμενες Εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού
Συμβουλίου, καθώς επίσης και σε όλες τις συγκεντρώσεις μέσω των οποίων θα ληφθούν οι αποφάσεις
για τα επόμενα βήματα του Συλλόγου Παραπληγικών,
ώστε να σχεδιάσουμε τα επόμενα χρόνια έχοντας
ως γνώμονα την καλυτέρευση της ποιότητας της
καθημερινής ζωής όλων μας.

EΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
16-17-18 Οκτωβρίου 2021
στην Αθήνα
16 -17 Οκτωβρίου 2021
στα παραρτήματα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ
Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,
Στην 39η Τακτική Συνεδρίαση του Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 4/07/2021 στα γραφεία
του Συλλόγου ομόφωνα αποφασίστηκε πραγματοποίηση της εκλογών του συλλόγου μας για την ανάδειξη
νέων οργάνων (Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής
Επιτροπής) στη κεντρική διοίκηση και στις έδρες των
Παραρτημάτων.
Η εκλογική διαδικασία είναι πανελλαδική και θα διαρκέσει 3 ημέρες 16-17-18 Οκτωβρίου 2021 στην Αθήνα
και στα παραρτήματα του ΠΑΣΠΑ 2 ημέρες 16 -17
Οκτωβρίου 2021.

Επίσης τις ίδιες ημερομηνίες θα γίνουν εκλογές για
την ανάδειξη αντιπροσώπων - συνέδρων για την Εθνική
Ομοσπονδία Κινητικά Αναπήρων (ΕΟΚΑ) και για την
Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (ΕΣΑμεA).
Συναδέλφισσες συνάδελφοι,
Καλείστε για την Αθήνα την ημέρα Σάββατο 16
Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης (πρώην Ε.Ι.Α.Α) Σ. Θεολόγου 1 & Λ. Φυλής,
8η στάση, ΙΛΙΟΝ στην εκλογοαπολογιστική συνέλευση
με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Εκλογή προεδρείου Γ.Σ. (3 λεπτά)
2.Απολογισμός διοικητικός για την τετραετία (15 λεπτά)
3. Απολογισμός οικονομικός για την τετραετία (5 λεπτά)
4. Οικονομικός προϋπολογισμός για την επόμενη τετραετία
(10 λεπτά)
5. Ερωτήσεις - απαντήσεις (10 λεπτά)
6. Τοποθετήσεις (25 λεπτά)
7. Ψηφοφορίες επί του διοικητικού, οικονομικού απολογισμού και τυχόν προτάσεων αν υπάρχουν (5 λεπτά)
8. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής που θα διενεργήσει
τις εκλογές (15 λεπτά)
6

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

OPIZONTAΣ

EΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Μετά την εκλογή της εφορευτικής επιτροπής και
αφού η εφορευτική επιτροπή παραλάβει όλο το αναγκαίο υλικό για την διεξαγωγή των εκλογών θα ξεκινήσει
η ψηφοφορία.
Η κάλπη θα κλείνει και τις τρεις ημέρες την 19:00
ώρα.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η εκλογοαπολογιστική
συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 23η Οκτωβρίου
2021, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο και με τα ίδια
θέματα ημερήσιας διάταξης και θα συνεχιστούν την
Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021 και την Δευτέρα 25
Οκτωβρίου 2021.
Δικαίωμα υποψηφιότητας σύμφωνα με το καταστατικό του Συλλόγου για το Διοικητικό Συμβούλιο και την
Ελεγκτική Επιτροπή έχουν όλα τα μέλη του συλλόγου,
ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας. Τα μέλη του Δ.Σ. κατά
τη διάρκεια της θητείας τους υποχρεούνται, με ποινή
έκπτωσης από το αξίωμά τους, να διαμένουν εντός
του Νομού Αττικής.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Οι τοπικές διοικούσες των παραρτημάτων Μακεδονίας
- Θράκης, Αχαΐας, Β.Α. Πελοποννήσου καλούνται το
Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10.00 π.μ. καλούνται να προχωρήσουν σε Γ.Σ. των μελών τους προκειμένου να αναδείξουν τις κατά τόπους εφορευτικές

επιτροπές όπου θα διεξάγουν την εκλογική διαδικασία
σε τόπο που εκείνες 0α επιλέξουν. Η εκλογική διαδικασία
θα διαρκέσει 2 ημέρες.
Μετά την εκλογή εφορευτικής επιτροπής θα ακολουθήσει η διενέργεια των εκλογών έως τις 19.00 μ.μ.
Η διαδικασία των εκλογών θα συνεχιστεί την Κυριακή
17 Οκτωβρίου 2021 τις ίδιες ώρες.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η εκλογοαπολογιστική
συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Οκτωβρίου 2021, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο και με
τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και θα συνεχιστούν
την Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021.
Όσα μέλη του συλλόγου επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για την Κεντρική Διοίκηση του Συλλόγου,
την Ελεγκτική Επιτροπή για αντιπροσώπους για την
ΕΟΚΑ και την ΕΣΑμεΑ μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας στα γραφεία του συλλόγου
από την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021 στην Αθήνα
(Όθωνος Σταθάτου 37-39, ΤΚ. 111 45 Κ. Πατήσια) ή
να την στείλουν με e-mail: parapleg@otenet.gr μέχρι
και την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2021 στις 5μμ.
Επίσης αιτήσεις υποψηφιότητας μπορούν να καταθέσουν και στα γραφεία των παραρτημάτων μέχρι
την ίδια ημερομηνία και μέχρι ώρα 5μμ. Η αίτηση
πρέπει να συνοδεύεται με παράβολο 2,00€€ για κάθε
υποψηφιότητα και να έχει τακτοποιήσει τις συνδρομές
του.

1. Στην Αθήνα οι εκλογές θα γίνουν στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Εθνικού Κέντρου
Αποκατάστασης (πρώην Ε.Ι.Α.Α.) στην οδό Σπύρου Θεολόγου 1, 8η στάση Λεωφόρου Φυλής
(Χασιάς), Ίλιον, από ώρες 10.00 π.μ. έως 19.00 μ.μ.
2. Στο παράρτημα Β.Α. Πελοποννήσου οι εκλογές θα γίνουν στα γραφεία του συλλόγου, οδός
Κανάρη, Πλατεία Νέων Εργατικών Κατοικιών, Άργος από ώρες 10.00 π.μ. έως 19.00 μ.μ.
3. Στο παράρτημα Μακεδονίας - Θράκης η Γ.Σ. και οι εκλογές, θα γίνουν στα γραφεία του
συλλόγου (Καθ. Σιγαλά 9 & Παπαδάκη), Θεσσαλονίκη από ώρες 10.00 π.μ. έως 19.00 μ.μ.
4. Στο παράρτημα Αχαΐας η Γ.Σ. και οι εκλογές, θα γίνουν στην αίθουσα των Γραφείων στο
κτίριο του Δήμου Πατρέων (Κέντρο ΑμεΑ), Κανελλοπούλου 106 & Μητροπούλου (έξω Αγυιά)
Πάτρα από ώρες 10.00 π.μ. έως 19.00 μ.μ.
Είναι απαραίτητη η παρουσία όλων των μελών μας στις εκλογές για την ανάδειξη ενός δυνατού
και αποτελεσματικού Δ.Σ. και για την μεγαλύτερη εκπροσώπηση στην ΕOKA και την ΕΣΑμεΑ.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Η Γενική Γραμματέας
Κωνσταντής Κων/νος
Σούλι Ενίντα

OPIZONTAΣ
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ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΑ

Εκτός Κοινωνικού Τουρισμού βρίσκεται
η κατηγορία των Συνταξιούχων Αναπήρων
Στις 9-6-2021 το προεδρείο του ΠΑΣΠΑ έγινε δεκτό
από την κ. Μιχαηλίδου Υφυπουργό Εργασίας, και Κοινωνικών Υποθέσεων, με κύριο αίτημα να περιληφθούν
και οι συνταξιούχοι ανάπηροι στα προγράμματα του

κοινωνικού τουρισμού.
Παραθέτουμε το λεπτομερές υπόμνημα που υποβάλλαμε στην κ. Υφυπουργό. Είμαστε σε αναμονή
απάντησης.

Το υπόμνημα:
Αθήνα, 9/06/2021
Αρ. Πρωτ.: 36893/9772
Προς: κα Μιχαηλίδου Δόμνα
Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΜΑ: Κοινωνικός Τουρισμός ΑμεΑ
Αξιότιμη κυρία Υφυπουργέ
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος
Παραπληγικών ιδρύθηκε το
1977 και είναι εκφραστής των
παραπληγικών και βαριά κινητικά αναπήρων σε όλη την
Ελλάδα. Είναι ο πρώτος σύλλογος πού ιδρύθηκε στην Ελλάδα με αντικείμενο τις βαριές
κινητικές αναπηρίες. Κύριος
σκοπός του είναι η κοινωνική
ένταξη των ατόμων με βαριές
κινητικές αναπηρίες, η αλληλοαποδοχή τους από την κοινωνία και η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους.
Με την επιστολή μας αυτή θέλουμε να διαμαρτυθούμε
έντονα που για ακόμη μια φορά διαπιστώνουμε ότι εκτός
Κοινωνικού Τουρισμού βρίσκεται η κατηγορία των Συνταξιούχων Αναπήρων.
Είναι αδιανόητο άνθρωποι με βαριά κινητικά αναπηρία
με ποσοστό 80% και άνω , οι οποίοι έκαναν υπέρβαση σε
κάτω από αντίξοες συνθήκες να εργαστούν και να είναι
ενεργοί πολίτες της κοινωνίας, να αποκλείονται από τα εισιτήρια κοινωνικού τουρισμού, την στιγμή που η ηλικία
και ο βαθμός της αναπηρίας τους θα έπρεπε να τυγχάνουν
απόλυτης προτεραιότητας με δεδομένο μάλιστα που ο
αριθμός τους είναι ιδιαίτερα μικρός.
Μια άλλη περίπτωση ιδιαίτερα προκλητική είναι η ανα8
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φορά των γνωματεύσεων των
υγειονομικών επιτροπών των
ΚΕΠΑ που αναφέρουν «ανίκανος προς κάθε βιοποριστικό
επάγγελμα», το οποίο αποτελεί τροχοπέδη στην χορήγηση
εισιτηρίων κοινωνικού τουρισμού.
Θέλουμε να τονίσουμε ότι
οι συνάδελφοι ΑμεΑ που δεν
είναι εφικτό να εργαστούν
όχι από επιλογή αλλά λόγω
σοβαρότητας της αναπηρίας
τους, διαβιούν με πολύ πενιχρά εισοδήματα και καθώς καταλαβαίνετε η παροχή των δελτίων κοινωνικού τουρισμού
είναι το μόνο μέσο να ξεφύγουν από την σκληρή καθημερινότητά τους και θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί άμεσα
λύση.
Είμαστε βέβαιοι εξετάζοντας τα παραπάνω δίκαια αιτήματά μας να δώσετε λύση που θα άρουν τις αδικίες αυτές,
απέναντι σε ανθρώπους που δικαιούνται όσο κανείς άλλος
να απολαύσουν κάποιες ημέρες αναψυχής εν μέσω μάλιστα
πανδημίας.
Αναμένοντας τη θετική σας ανταπόκριση, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
Ο Πρόεδρος
Η Γενική Γραμματέας
Κωνσταντής Κων/νος
Σούλι Ενίντα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

4 ηλεκτρικά πτυσσόμενα αμαξίδια για
να τα μεταφέρεις με το αυτοκίνητο
χωρίς να σου βγει η μέση!
3.SmartChair Spacious
Το SmartChair Spacious είναι το μεγαλύτερο σε μέγεθος
πτυσσόμενο αμαξίδιο και θα γίνει το αγαπημένο σας αν αυτό που χρειάζεστε είναι η συχνή μετακίνηση στη γειτονιά
σας, καθώς διαθέτει μεγάλη πίσω ρόδα 12’’και μεγαλύτερες
σε ισχύ μπαταρίες με αυτονομία 21km. Η διαφορά με τα
κλασικά αμαξίδια είναι ότι παρόλο το μέγεθος τους και τις
μεγάλες ρόδες του, το SmartChair Spacious μπορεί και κλείνει
το ίδιο εύκολα όπως και τα μικρά του αδερφάκια και μεταφέρεται εύκολα και γρήγορα σε πορτμπαγκάζ. Ζυγίζει
33kg και σηκώνει εώς 150kg!

Τ

ο ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο κατασκευάστηκε για να κινείστε κατά κύριο λόγο σε εξωτερικού χώρους, αλλά
τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία και η μηχανική έχει
προχωρήσει τόσο πολύ που κατάφερε να δώσει μια
λύση σε όσους χρειάζονται ένα ηλεκτρικό αμαξίδιο και για
μέσα και για έξω! Και μάλιστα με τη δυνατότητα να το μεταφέρεις στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου σου χωρίς να
σου βγαίνει η μέση!
Σε αυτό το άρθρο συγκεντρώσαμε τα 4 ηλεκτρικά πτυσσόμενα αμαξίδια που μπορεί να κλείσουν και να μεταφερθούν με το αυτοκίνητο εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια για
τον συνοδό:

1.SmartChair Ultralight
Το SmartChair Ultralight είναι το πιο μικρό και ελαφρύ ηλεκτρικό αμαξίδιο, το οποίο μπορεί να μεταφερθεί στο πορτ
μπαγκάζ εύκολα χωρίς να χρειάζεται να αφαιρέσετε τις
μπαταρίες του! Μπορείτε να το κλείσετε σε 1’ με το πάτημα ενός μοχλού στην πλάτη του αμαξιδίου. Έχει μικρές διαστάσεις για να κινείται μέσα στο σπίτι αλλά ταυτόχρονα είναι ιδανικό για να διανύετε αποστάσεις σε εξωτερικούς χώρους. Ζυγίζει μόνο 26kg , σηκώνει έως 115kg και έχει αυτονομία έως 15km!
2. SmartChair Heavy Duty
To SmartChair HeavyDuty είναι το αμέσως επόμενο μέγεθος της οικογένειας Smart Chair και είναι το πιο δημοφιλές
γιατί συνδυάζει μεγαλύτερη αντοχή βάρους έως 150kg και
ζυγίζει μόνο 30kg! Κλείνει με την ίδια ευκολία που κλείνει και
το αδερφάκι του SmartChair Ultralight και έχει μεγαλύτερη
αυτονομία 18km! Διαθέτει αναρτήσεις για να κινείται με
άνεση και χωρίς πολλούς κραδασμούς σε εξωτερικό χώρο
και αυτό το κάνει ιδανικό για να κινείται έξω στο δρόμο!
10
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4. SmartChair Jet Set
Το SmartChair Jet Set είναι το καινούριο μέλος της οικογένειας SmartChair και ήρθε για να προσθέσει ακόμα ένα βασικό απαραίτητο χαρακτηριστικό: την καλύτερη στήριξη
του κορμού και του κεφαλιού! Το SmartChair Jet Set προσφέρει δηλαδή το τέλειο τρίπτυχο όταν αυτό είναι αδιαμφισβήτητα απαραίτητο για τον χρήστη:
• την δυνατότητα να κινείται μέσα και έξω,
• την εύκολη μεταφορά στο αυτοκίνητο με το πάτημα
ενός κουμπιού χωρίς να αφαιρούμε μπαταρίες
• την καλύτερη στήριξη κορμού και κεφαλιού
Με εξωτερικό πλάτος μόνο 62cm και ανάκλιση πλάτης
έως 135ο για άνεση και ξεκούραση όταν το χρειάζεστε, το SmartChair Jet Set αποτελεί την ιδανική λύση όταν χρειάζεστε
ένα ηλεκτρικό αμαξίδιο με καλή στήριξη κορμού και αναπαυτικό κάθισμα.
Τα Smart Chair αποτελούν το #1 πρωτοποριακό και αυθεντικό πτυσσόμενο αμαξίδιο στην Ελληνική αγορά και
παρέχεται εγγύηση 5ετών για τον σκελετό και 2 ετών για τα
ηλεκτρικά μέρη!
Τι γίνεται όμως με τον ΕΟΠΥΥ;
Συγκεντρώσαμε όλες τις πληροφορίες για τα αναπηρικά
βοηθήματα από τον ΕΟΠΥΥ ΣΕ ΜΙΑ ΣΕΛΙΔΑ!
Σκανάρετε εδώ ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
1. Κατεβάστε την εφαρμογή QR Code (αν δεν την έχετε
ήδη)
2. Σκανάρετε το QR Code

3. Πατήστε Web browser

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ:
Άμεσα οι διαδικασίες για προσλήψεις
1.700 ατόμων ειδικών κατηγοριών
στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

Ο

Κωστής Χατζηδάκης εξήγγειλε την άμεση εκκίνηση των
διαδικασιών πρόσληψης ατόμων
που υπόκεινται σε προστατευτικές διατάξεις – Η χορήγηση της
Εθνικής Σύνταξης θα εφαρμοστεί
και στις εκκρεμείς αναπηρικές
συντάξεις
Την άμεση εκκίνηση των διαδικασιών ώστε να προκηρυχθούν
περί τις 1.700 θέσεις εργασίας για
αντίστοιχες προσλήψεις στο δημόσιο τομέα ατόμων που υπάγονται στις προστατευτικές
διατάξεις του ν. 2643/1998 (Άτομα με αναπηρία και
συγγενείς τους, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, τέκνα Αγωνιστών
Εθνικής Αντίστασης και παιδιά Αναπήρων Πολέμου)
εξήγγειλε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης, στο πλαίσιο τηλεδιάσκεψης
που είχε με αντιπροσωπεία της Εθνικής Συνομοσπονδίας
Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑΜΕΑ).
Όπως εξήγησε, το μέτρο αυτό είχε ήδη δρομολογηθεί
κατά τους τελευταίους μήνες μετά από συνεννόηση των
υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικονομικών και Εσωτερικών και αφορά στη ρύθμιση μιας
πολυετούς εκκρεμότητας σε σχέση με την ανωτέρω κατηγορία συμπολιτών μας.
Και στις εκκρεμείς αναπηρικές
συντάξεις η Εθνική Σύνταξη
Ο κ. Χατζηδάκης τόνισε απευθυνόμενος προς την ΕΣΑΜΕΑ ότι η χορήγηση αριθμού Εθνικών Συντάξεων ως
μέτρο ανακούφισης κατά το διάστημα αναμονής για την
προσωρινή και τη κύρια σύνταξη, θα εφαρμοστεί και
στις εκκρεμείς αναπηρικές συντάξεις, που ανέρχονται
σε 16.000 περίπου.
«Θέλω να είμαι σαφής: Το μέτρο θα εφαρμοστεί οπωσδήποτε, παρότι οι αναπηρικές συντάξεις έχουν μεγαλύτερη
πολυπλοκότητα σε σχέση με τις συντάξεις γήρατος»,
είπε χαρακτηριστικά. Ειδική αναφορά έκανε στην Κάρτα
Αναπηρίας, «ένα μέτρο εκσυγχρονισμού που θα αλλάξει
την καθημερινότητα των ατόμων με αναπηρία στην καθημερινότητα και τις σχέσεις τους με το Δημόσιο». Είπε
επίσης ότι θα εξετάσει το αίτημα της Συνομοσπονδίας
για σύσταση Task Force στο Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων που θα εξειδικεύσει τις δράσεις
του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα των
Ατόμων με Αναπηρία (που συνθέτει σε μια ενιαία ομπρέλα

πολιτικής τις δράσεις όλων
των εμπλεκόμενων σε θέματα
ΑΜΕΑ υπουργείων).
Ποια προγράμματα
δρομολογούνται
για άτομα με αναπηρία
Η αρμόδια υφυπουργός για
θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δόμνα Μιχαηλίδου περιέγραψε τις σχεδιαζόμενες δράσεις για άτομα
με αναπηρία που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο
Ανάκαμψης και το νέο ΕΣΠΑ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση
στην Πρώιμη Παρέμβαση και Επαγγελματική Στήριξη
των εν λόγω ατόμων, στο πρόγραμμα του Προσωπικού
Βοηθού καθώς και στις παρεμβάσεις πρόσβασης των
ατόμων με αναπηρία σε κατοικίες, χώρους εργασίας και
δημόσιες υπηρεσίες αλλά και στην αναβάθμιση του ΟΠΕΚΑ, τις οποίες χαρακτήρισε ως «Εξοικονομώ για άτομα
με αναπηρία».
Ο Γενικός Γραμματέας Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης
της Φτώχειας κ. Γιώργος Σταμάτης σημείωσε ότι το
πρόγραμμα του Προσωπικού Βοηθού σύντομα θα είναι
έτοιμο να «τρέξει» σε πιλοτική βάση. Υπογράμμισε ότι
το δεύτερο τρίμηνο του έτους θα ολοκληρωθεί και το
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αποϊδρυματοποίηση, το
οποίο χαρακτήρισε «εμβληματική πρωτοβουλία». Πρόσθεσε δε ότι το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 θα αποτυπώνει το
όραμα για την Πρόνοια, στο σκέλος της προσβασιμότητας
και της ένταξης.
Τέλος, η Γενική Γραμματέας Κοινωνικών Υποθέσεων
κ. Παυλίνα Καρασιώτου αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες
για την απλοποίηση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών
για τα ΚΕΠΑ, σε συνεργασία με τη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ
και το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν από πλευράς υπουργείου ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Κωστής Χατζηδάκης, η υφυπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου, η Γενική Γραμματέας Εργασίας Άννα Στρατινάκη, η
Γενική Γραμματέας Κοινωνικών Υποθέσεων Παυλίνα Καρασιώτου και ο Γενικός Γραμματέας Αλληλεγγύης και
Καταπολέμησης της Φτώχειας Γιώργος Σταμάτης. Από
πλευράς ΕΣΑΜΕΑ συμμετείχαν ο πρόεδρος Ιωάννης
Βαρδακαστάνης, ο Γενικός Γραμματέας Ιωάννης Λυμβαίος και ο υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων της Συνομοσπονδίας Βασίλειος Κούτσιανος.
OPIZONTAΣ
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Πατούλης: Πώς θα βοηθήσουμε στον εμβολιασμό
ΑμΕΑ και κατάκοιτων ηλικιωμένων

Δ

έκα κλιμάκια με γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό
διαθέτουν στο υπουργείο Υγείας ο Ιατρικός Σύλλογος
Αθηνών και η Περιφέρεια Αττικής – Θα αναλάβουν να
εμβολιάσουν τους κατάκοιτους και τους κινητικά ανάπηρους
Τον εμβολιασμό των ατόμων με
αναπηρία και των ηλικιωμένων,
που δεν μπορούν να μετακινηθούν
προτίθεται να αναλάβει ο ΙΣΑ και
η Περιφέρεια Αττικής, διαθέτοντας
για τον σκοπό αυτό στο Υπουργείο
Υγείας, τα εξειδικευμένα κλιμάκιά
τους, προκειμένου να συμβάλλουν
στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού. Πρόκειται για δύο ασθενοφόρα και 10 κινητές
Ομάδες Επισκέψεων στο Σπίτι, στελεχωμένες με εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
Ο πρόεδρος του ΙΣΑ κ. Γιώργος Πατούλης είπε στο protothema.gr: «Στην προσπάθεια να βοηθήσουμε τους κατάκοιτους και τους κινητικά ανάπηρους που δεν μπορούν
να προσέλθουν στα ιατρικά κέντρα, ο Ιατρικός Σύλλογος
Αθηνών και η Περιφέρεια Αττικής για την περιοχή αρμο-

διότητάς τους διαθέτουν στο Υπουργείο Υγείας 10 κλιμάκια
που είναι από επιστήμονες γιατρούς εξειδικευμένους αλλά
και νοσηλευτικό επιστημονικό προσωπικό
το οποίο με δικά μας αυτοκίνητα προφανώς, μπορούν
να εμβολιάζουν τους ανθρώπους
όπως και δυο ασθενοφόρα που
διαθέτει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Αυτά τα διαθέτουμε στο
Υπουργείο Υγείας για να μπορέσει
να το κάνει χρήση και να μας συντονίσει να το κάνουμε».
«Πρέπει να επισημανθεί ότι το
εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των Κινητών Ομάδων του ΙΣΑ και
της Περιφέρειας Αττικής έχουν διενεργήσει όλους αυτούς
τους μήνες εκατοντάδες rapid test, συμβάλλοντας σημαντικά
στην επιδημιολογική επιτήρηση του Λεκανοπεδίου. Είμαστε
κοντά στον κάθε πολίτη της Αττικής και ειδικά σε εκείνους
που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη» πρόσθεσε ο κ. Γιώργος
Πατούλης.

Δείτε φωτογραφίες:

Από το... παλιό στο νέο αναβατόριο της Ακρόπολης

Τ

ο εργοταξιακό αναβατόριο που είχε τοποθετηθεί το
2004 αντικαταστάθηκε από τον υπερσύγχρονο ανελκυστήρα που παραδόθηκε σήμερα για να μπορούν να
ανεβαίνουν στον Ιερό Βράχο οι Έλληνες και ξένοι που
έχουν κινητικά προβλήματα.
Φωτογραφίες από την κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει το παλιό αναβατόριο της Ακρόπολης φέρνει στη

δημοσιότητας το protothema.gr. Στα φωτογραφικά στιγμιότυπα το εργοταξιακό αναβατόριο μοιάζει σαν να στέκεται μετά βίας όρθιο.
Όπως μπορεί να δει κάποιος φαίνονται αποσυναρμολογημένα κομμάτια στο εσωτερικό του ενώ εξωτερικά ένα
μεγάλο μέρος του είναι τυλιγμένο με γκρι ταινία. Και να
σκεφτεί κανείς ότι το συγκεκριμένο μέσο χρησιμοποιούνταν
επί χρόνια από ΑμεΑ, από μητέρες με μικρά παιδιά αλλά
και ηλικιωμένους...

14

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

OPIZONTAΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Προτάσεις προσβασιμότητας
των ΑμεΑ δικηγόρων στα δικαστήρια
κατατέθηκαν στο υπουργείο Δικαιοσύνης

Η

κατάθεση των προτάσεων πραγματοποιήθηκε,
με πρωτοβουλία του συνδυασμού «Με Το Δικηγόρο» και με αφορμή το «εθνικό σχέδιο δράσης για
τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία», που είχε
εξαγγελθεί από την κυβέρνηση τον Δεκέμβριο του
2020
Προτάσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας
των ΑμεΑ δικηγόρων κατατέθηκαν στον υφυπουργό
Δικαιοσύνης Γεώργιο Κώτσηρα, από τον Δημήτρη Αναστασόπουλο και τους ΑμεΑ δικηγόρους, Ιωάννη Αχιλλιά,
Δημήτρη Βερδελή, Ιωάννη Παπά και Ιωάννη Διαμαντίδη.
Η κατάθεση των προτάσεων πραγματοποιήθηκε, με
πρωτοβουλία του συνδυασμού «Με Το Δικηγόρο» και
με αφορμή το «εθνικό σχέδιο δράσης για τα δικαιώματα
των ατόμων με αναπηρία», που είχε εξαγγελθεί από
την κυβέρνηση το Δεκέμβριο του 2020, αλλά και την
ευρύτερη δράση του υπουργείου Δικαιοσύνης στον
τομέα αυτό.
Από την πλευρά του ο υφυπουργός Δικαιοσύνης,
σύμφωνα με ανακοίνωση του εν λόγω συνδυασμού,
δεσμεύτηκε να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια
ώστε τα άτομα με αναπηρία να ασκούν τη δικηγορία χωρίς περιορισμούς. Πάντως, ήδη ο κ. Κώτσηρας έχει καταγράψει τα προβλήματα προσβασιμότητας των ΑμεΑ
στα δικαστήρια της χώρας. Κατά τη συνάντηση υπήρξε
εκτενής συζήτηση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δικηγόροι ΑμεΑ κατά την ενάσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος.
Παράλληλα, ο κ. Αναστασόπουλος ζήτησε από τον
υφυπουργό Δικαιοσύνης την άμεση αξιολόγηση όλων
των κτιρίων στα οποία λαμβάνουν χώρα δικαστικές ή
εξωδικαστικές δράσεις και η δημιουργία μίας τουλάχιστον
απολύτως προσβάσιμης διαδρομής σε καθένα από
αυτά.
Ακόμη, αντικείμενο συζήτησης αποτέλεσε και η απορρόφηση των δικηγόρων ΑμεΑ στην αγορά εργασίας,
είτε με τη μορφή πρόσληψης σε νομικές υπηρεσίες
του Δημοσίου είτε με την επιδοτούμενη εργασία σε δικηγορικά γραφεία και τη δημιουργία κινήτρων για την
πρόσληψη τους.

επιταχυνθούν οι λύσεις. Η συζήτηση με τον κ. Κώτσηρα
ήταν εποικοδομητική και ελπίζω σύντομα να δούμε το
αποτέλεσμά της. Συμφωνήσαμε στη συνεχή συνεργασία
όλων μας για το σκοπό αυτό».

Τέλος, ο κ. Αναστασόπουλος
σε δήλωσή του επισήμανε:
«Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δικηγόροι
ΑμεΑ κατά την ενάσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος
είναι μεν πολλά αλλά δεν είναι ανυπέρβλητα και χρειάζεται η άμεση ευαισθητοποίηση της Πολιτείας, για να
OPIZONTAΣ
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Η ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ΚΑΡΤΑ
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Τ

ο ΚΑΑ ΘΗΣΕΑΣ στα πλαίσια της συνεχούς
αναβάθμισης των υπηρεσιών του παρουσιάζει
την REHAB CARE CARD, τη μοναδική κάρτα εξειδικευμένων υπηρεσιών αποθεραπείας και αποκατάστασης. Οι κάτοχοι της REHAB CARE CARD
έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μέσα από ένα
μεγάλο εύρος θεραπευτικών προγραμμάτων και
εξειδικευμένων υπηρεσιών φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας, υδροθεραπείας, λογοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, αλλά και τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Αποκατάστασης του ΚΑΑ ΘΗΣΕΑΣ.
Η REHAB CARE CARD παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ
• σε Ιδιώτες
• στο Ανθρώπινο Δυναμικό εταιριών
• σε μέλη Συλλόγων Ασθενών
• σε μέλη Επιστημονικών Εταιρειών
• σε μέλη Αθλητικών Σωματείων
• σε Επαγγελματίες Υγείας
Με την εγγραφή σας & την απόκτηση της REHAB
CARE CARD έχετε:
• Δωρεάν Εργομετρική Αξιολόγηση (Μέτρηση
Σύστασης Σώματος, Μέτρηση Βασικού Μεταβολισμού, Μέτρηση Αερόβιας Αντοχής, Μέτρηση
Μυϊκής Ισχύος).
• 15% έκπτωση σε όλες τις μεμονωμένες Ιατρικές
Πράξεις και Εκτιμήσεις, στις Θεραπευτικές Συνεδρίες Ημερήσιας Νοσηλείας του ΘΗΣΕΑ, όπως
Φυσικοθεραπεία, Υδροθεραπεία, Εργοθεραπεία,
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Διατροφολογική Αξιολόγηση και Παρακολούθηση.
• 20% έκπτωση σε όλα τα προγράμματα άνω
των 10 συνεδριών.
• Εκπτώσεις σε συνεργαζόμενες εταιρείες με
τον ΘΗΣΕΑ και διαγνωστικά Κέντρα.
Δική σας με μία μόνο κίνηση
Συμπληρώνετε τα στοιχεία σας στη ΦΟΡΜΑ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ που θα βρείτε στο site μας και επιλέγετε
“ΥΠΟΒΟΛΗ”. Μόλις λάβουμε την αίτησή σας, σάς
καλούμε και προγραμματίζουμε το πρώτο σας
ραντεβού για να παραλάβετε την κάρτα σας και
να πραγματοποιήσετε τις δωρεάν υπηρεσίες που
δικαιούστε με την εγγραφή σας.
Αυτό ήταν! Είσαστε πλέον κάτοχος μιας
REHAB CARE CARD!

ΚΑΛΕΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
214 100 6000 - 214 100 6082

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

Η

Inclusively είναι η πρώτη πλατφόρμα παγκοσμίως που χρησιμοποιεί προχωρημένη
τεχνολογία για να συνδέσει άτομα με οποιαδήποτε τύπου αναπηρία ή ειδικές ανάγκες
με δουλειές και εργοδότες
Η Inclusively δημιουργήθηκε το 2018 και έχει έδρα
την Richmond Virginia των Ηνωμένων Πολιτειών. Δημιουργήθηκε από τον διακεκριμένο καθηγητή Νευρολογίας Μάριο Πολίτη και μία συνεργάτιδά του.
Η Inclusively είναι η πρώτη πλατφόρμα παγκοσμίως
που χρησιμοποιεί προχωρημένη τεχνολογία για να
συνδέσει και να ταιριάξει άτομα με οποιαδήποτε τύπου αναπηρία ή ειδικές ανάγκες με
δουλειές και εργοδότες.
«Η προσωπική μου
εμπειρία και τα χρόνια
εργασίας και έρευνας
ως Καθηγητής Νευρολογίας, με έχουν ενισχύσει την με την απόλυτη
δέσμευση που έχω - οι
διακρίσεις που γίνονται
βάση αναπηρίας και ειδικών αναγκών των ανθρώπων να εξαλειφθούν από
κάθε δουλειά. Οι εργοδότες θα πρέπει να προσλαμβάνουν ανθρώπους βάση των ειδικών χαρακτηριστικών
των ανθρώπων, και αυτό θα ανεβάσει και την ποιότητα
ζωής και εργασίας των εργαζομένων, αλλά και την
παραγωγικότητα τους. Επίσης οι εργαζόμενοι θα βρίσκουν δουλειά βάση των ταλέντων τους και η διαφορετικότητα θα ενισχύσει αυτούς, τους εργοδότες, την
οικονομία και την κοινωνία», αναφέρει στο
protothema.gr ο Ελληνας καθηγητής.

ΤΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
ΦΕΡΝΕΙ
Η Inclusively υποστηρίζει την διαφορετικότητα και έχει
στόχο να δώσει ευκαιρίες εργασίας σε
άτομα με αναπηρία
ή ειδικές ανάγκες. Για
παράδειγμα,
στις
Ηνωμένες Πολιτείες
από τα 50 εκατομμύρια Αμερικάνων που
έχουν κάποιου βαθμού αναπηρία, μόνο το 29% δουλεύει.
Αυτό έρχεται σε αντίθεση με το 75% των ανθρώπων
χωρίς αναπηρία που έχουν δουλειά. «Εμείς θέλουμε να
το αλλάξουμε αυτό.
Η κοινότητα των ανθρώπων με αναπηρίες και ειδικές
ανάγκες και χαρακτηριστικά είναι μια μεγάλη ανεκμετάλλευτη πηγή ταλέντων η οποία μπορεί να φέρει σημαντικά οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη
στους εργοδότες. Οι εταιρείες και οι εργοδότες που
συμπεριλαμβάνουν στο δυναμικό τους άτομα με αναπηρίες και ειδικές ανάγκες και χαρακτηριστικά
έχουν λιγότερες απώλειες δυναμικού, μεγαλύτερο
βαθμό ικανοποίησης προσωπικού, και μεγαλύτερα κέρδη».

Μάριος Πολίτης:
Ο καθηγητής Νευρολογίας
που δημιούργησε
πλατφόρμα για να
βρίσκει δουλειά σε ΑμεΑ

ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Η Inclusively έχει ξεκινήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει ήδη φέρει επανάσταση στα εργασιακά με πελάτες όπως η Microsoft, JP Morgan
Chase, Deloitte, Times, CAI, VMware, Travelers
και πολλές άλλες εταιρείες.
«Ελπίζουμε να είμαστε έτοιμοι τα επόμενα ένα
με δύο χρόνια να έρθουμε στην Ευρώπη. Ελπίζω
η Ευρώπη να είναι έτοιμη για εμάς» αναφέρει
ο Μάριος Πολίτης.
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Αξιόπιστες προτάσεις τεχνικής υποστήριξης
Η 20ετη εµπειρία και οι γνώσεις µας θα σας βοηθήσουν ουσιαστικά
να επιλέξετε το κατάλληλο, για τη περίπτωσή σας, βοήθηµα αποκατάστασης

Προσοχή: Μην επιλέγετε βιαστικά το βοήθηµα αποκατάστασης
που χρειάζεστε, παρασυρόµενοι από µια καλά επεξεργασµένη
φωτογραφία η τη χαµηλή τιµη, διοτι οι πιθανότητες να µην εξυπηρετεί τις ανάγκες σας είναι πολλές.

Σας περιµένουµε στις σύγχρονες εγκαταστάσεις µας στη λεωφόρο
Αργυρουπόλεως 62 στην Αργυρούπολη για να ενηµερωθείτε και
να σας βοηθήσουµε στην επιλογή του κατάλληλου ορθοπεδικού
βοηθήµατος αποκατάστασης που που σας εξυπηρετεί

• Μελέτες χώρων διαβίωσης • Σύµβαση µε ΕΟΠΥΥ • Ενοικιάσεις
•Αγορές ανταλλαγές πωλήσεις µεταχειρισµένων • Επισκευές-σέρβις
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 62-16541 THΛ.2105443894
email.info@dederis-orthopedika.gr www.dederis-orthopedika.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ανάρτηση συγκίνησης
από τον πρωθυπουργό για την Μαρίνα
που πάσχει από σπάνια ασθένεια

Ο

πρωθυπουργός αναδημοσίευσε στον προσωπικό του
λογαριασμό στο Twitter το κείμενο που ανάρτησε η Βάσω-Άννα
Δεμέναγα στο Facebook με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία
H Βάσω Άννα Δεμέναγα είναι
η μητέρα που έγινε viral όταν η
ανάρτησή της στο facebook για
το ΑΜΕΑ παιδί της συγκίνησε
τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Η κυρία Δεμέναγα μίλησε στο protothema.gr χωρίς
αναστολή για την κόρη της που είναι ένα από τα δέκα
άτομα παγκοσμίως που πάσχουν από σπανιότατη ασθένεια.
Η Βάσω και ο Τάσος είναι οι γονείς της Μαρίνας, ενός
κοριτσιού 22 ετών που πάσχει από μια σπανιότατη νευρομυϊκή πάθηση. Η ιστορία της έγινε viral στα social media
μέσα από την ανάρτηση της μητέρας της στις 3 Δεκεμβρίου
του 2020,παγκόσμια ημέρα των ατόμων με ειδικές ανάγκες,
η οποία γεμάτη θετικότητα και αισιοδοξία συγκίνησε χιλιάδες χρήστες του διαδικτύου και έφτασε μέχρι τον πρω-

θυπουργό της χώρας.
Η Μαρίνα γεννήθηκε το 1999
ύστερα από μια δύσκολη εγκυμοσύνη ήρθε να γεμίσει χαρά
την οικογένειά της.
Οι πρώτοι τέσσερις μήνες
της ζωή της κύλησαν ομαλά
και τίποτα δεν προμήνυε το
δύσκολο μέλλον της υγείας της.
Μετά τον τέταρτο μήνα οι γονείς της άρχισαν σταδιακά να
παρατηρούν μια καθυστέρηση στην κινητική και νοητική
της ανάπτυξη και με την καθοδήγηση των γιατρών ξεκίνησαν
έναν μαραθώνιο έρευνας. Τα πρώτα αποτελέσματα εξετάσεων ήρθαν όταν η Μαρίνα ήταν 18 μηνών.
Οι γιατροί διέγνωσαν κινητική και νοητική καθυστέρηση και έδωσαν λίγες ελπίδες γαι να μιλήσει και να περπατήσει το παιδί.
Έτσι ξεκίνησε ένας αγώνας ζωής για να γίνει μια πιο
ξεκάθαρη διάγνωση. Έπειτα από τιτάνιες προσπάθειες
της ίδιας και των γονιών της κατάφερε τελικά να περπατήσει
και να επικοινωνήσει με νοήματα σε ηλικία μόλις 3 ετών.

Νένα Χρονοπούλου: Η συγκλονιστική
πρώτη φορά που ο αυτιστικός
γιος της άγγιξε το χιόνι

Ή

ταν η μητέρα της
που δεν ζει πια, η
οποία επέμενε για εκείνη
την έξοδο στα χιόνια του
3χρονου τότε εγγονού
της
Με μία συγκινητική
ανάρτησή της στο Facebook, η Νένα Χρονοπούλου θέλησε να μοιραστεί τις αναμνήσεις
της από εκείνη την πρώτη φορά που ο
γιος της Χρήστος, είδε και άγγιξε το
χιόνι, με την παρότρυνση της μητέρας
της, Μαρίας, η οποία δεν ζει πια.
Η ίδια έγραψε στη δημοσίευσή της:
«Ο μπόμπιρας της πρώτης φωτογραφίας
το 2008, βλέπει για πρώτη φορά στη
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ζωή του χιόνι και δεν ξέρει
πώς να αντιδράσει, φοβάται το άγνωστο, κρυώνει,
και ασφαλώς όταν αγγίζει
πρώτη φορά το χιόνι δεν
καταλαβαίνει γιατί έπρεπε
να το κάνει και γιατί έπρεπε να αφήσει το χουχούλιασμά του και τα ζεστά
του σκεπάσματα για να παγώσουν τα
χεράκια του...
Ο έφηβος της δεύτερης φωτογραφίας
απολαμβάνει το θέαμα, είναι γεμάτος
ενθουσιασμό και όταν άγγιξε ξανά το
χιόνι, ναι μεν κρύωσε αλλά δεν γκρίνιαξε καθόλου, ίσα - ίσα που ήθελε να
μείνει στο μπαλκόνι για να το αγγίζει

OPIZONTAΣ

Τι λέει
η μητέρα
της

ξανά και ξανά...
Τότε, το 2008 η μητέρα μου, η κυρά
Μαρία είχε βγάλει το μικρό Χρηστάκο
στην παγωνιά για να έχει την πρώτη
του εμπειρία με το χιόνι... Εγώ θυμάμαι
της έλεγα πως θα μου παγώσει το
παιδί και πως θα κάνει πυρετό, εκείνη
μου ανταπαντούσε πως δεν πρόκειται
να πάθει τίποτα γιατί το είχε ντύσει
σαν "κρεμμύδι" και πως το παιδί θα
πρέπει να μάθει τι είναι χιόνι και πως
πρέπει να το πιάσει για να γνωρίζει
την αίσθησή του💖
Σήμερα διαπίστωσα πως εκείνη η εμπειρία αν και πέρασαν τόσα χρόνια
ήταν πολύτιμη, γιατί ο μικρός Χρήστος
θυμόταν το χιόνι και το έπιασε άφοβα,
το χάρηκε, το γλέντησε...
Πόσο πολύτιμη η μάνα στην ανάστια
του παιδιού μας...
Πόσο μεγάλη η απώλεια...
Πόσο έντονη η ανάμνηση και πόσο
άδειο ένα ζεστό σπιτικό δίχως τη φωνή
της που ήταν ζωηρή και τραγουδιστή...

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Γκουτέρες: Σημαντικές οι επιπτώσεις
της πανδημίας στα άτομα με αναπηρία

Τ

ο μήνυμα του ΓΓ του ΟΗΕ για τη
σημερινή Διεθνή Ημέρα για τα
Άτομα με Αναπηρία
Την ανάγκη αντιμετώπισης των εμποδίων, των αδικιών και των διακρίσεων που βιώνουν τα άτομα με αναπηρία, προτάσσει ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.
Σε μήνυμά του για τη σημερινή
Διεθνή Ημέρα για τα Άτομα με Αναπηρία, ο Αντόνιο Γκουτέρες τονίζει χαρακτηριστικά πως καθώς ο κόσμος
αναρρώνει από την πανδημία, πρέπει
να διασφαλίσουμε ότι οι προσδοκίες
και τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία συμπεριλαμβάνονται και λαμβάνονται υπόψη στον μετά COVID-19
κόσμο που πρέπει να είναι ένας κόσμος
χωρίς αποκλεισμούς, ένας κόσμος προσβάσιμος και βιώσιμος. Αυτό το όραμα,
σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα του
ΟΗΕ, θα πραγματοποιηθεί μόνο μέσα
από την ενεργή διαβούλευση με τα άτομα με αναπηρία και τις οργανώσεις

που τους εκπροσωπούν και προτρέπει
με αφορμή τη σημερινή ημέρα «να δεσμευτούμε για να εργαστούμε μαζί να
αντιμετωπίσουμε τα εμπόδια, τις αδικίες
και τις διακρίσεις που τα άτομα με
αναπηρία βιώνουν.
Εστιάζοντας στις επιπτώσεις της πανδημίας, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ
επισημαίνει πως έχει πλήξει τον ίδιο
τον πυρήνα των κοινοτήτων και κοινωνιών, διευρύνοντας τις ανισότητες που
προϋπήρχαν. Ακόμα και υπό κανονικές
συνθήκες, το 1 εκατ. άνθρωποι που
ζουν με αναπηρία είναι λιγότερο πιθανό

να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην υγεία ή να συμμετέχουν στην κοινότητα, σημειώνει
και προσθέτει ότι είναι πιθανότερο να ζουν στη φτώχεια και να
αντιμετωπίζουν υψηλότερα επίπεδα βίας, απόρριψης και κακομεταχείρισης. Όταν οι κρίσεις
χτυπούν τις κοινωνίες, τα άτομα
με αναπηρία είναι ανάμεσα σε
αυτά που πλήττονται περισσότερο,
αναδεικνύει περαιτέρω.
Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρει πως η
προώθηση της συμμετοχής των ατόμων
με αναπηρία σημαίνει αναγνώριση και
προστασία των δικαιωμάτων τους. «Τα
δικαιώματα αυτά αγγίζουν κάθε πτυχή
της ζωής. Το δικαίωμα να πηγαίνουν
σχολείο, να ζουν σε μία κοινότητα, να
έχουν πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη, να κάνουν οικογένεια, να
συμμετέχουν στην πολιτική, να μπορούν
να κάνουν αθλητισμό, να ταξιδεύουν
και να έχουν μία αξιοπρεπή εργασία»
προσθέτει.

ΑΜΕΑ στο διάστημα:
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος
αναζητά τον πρώτο αστροναύτη με κάποια αναπηρία

Ο

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) ανακοίνωσε ότι ξεκινά
τη διαδικασία για την ανεύρεση νέων
αστροναυτών και, μεταξύ αυτών, για
πρώτη φορά αναζητά υποψήφιους με
κάποια αναπηρία
Ήρθε φαίνεται η ώρα για τα άτομα
με αναπηρία να κατακτήσουν και το διάστημα. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) ανακοίνωσε ότι ξεκινά
τη διαδικασία για την ανεύρεση νέων
αστροναυτών και, μεταξύ αυτών, για
πρώτη φορά αναζητά υποψήφιους με
κάποια αναπηρία.
Η ESA θα δεχτεί αιτήσεις από τον Μάρτιο έως τον Μάιο από υποψήφιους για
τέσσερις έως έξι θέσεις αστροναυτών
και, σε αυτό το πλαίσιο, επιθυμεί η δια-

δικασία να είναι όσο ανοικτή γίνεται,
ώστε να συμπεριλάβει και ανθρώπους
με κινητικές δυσκολίες. Μάλιστα ζήτησε
από τη Διεθνή Παραολυμπιακή Επιτροπή
να τη συμβουλεύσει κατά τη διαδικασία
επιλογής.
«Για να το ξεκαθαρίσουμε, δεν ψάχνουμε ένα διαστημικό τουρίστα που
συμβαίνει να έχει επίσης κάποια αναπηρία. Το συγκεκριμένο άτομο θα κάνει
μια κανονική διαστημική αποστολή, συμμετέχοντας σε όλες τις επιστημονικές
και άλλες διαδικασίες στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό», ανέφερε ο δρ Ντέιβιντ
Πάρκερ, διευθυντής του προγράμματος
ρομποτικών και επανδρωμένων πτήσεων
της ESA, σύμφωνα με το BBC.
Η ESA ενθαρρύνει ανθρώπους με αναOPIZONTAΣ

πηρία στα κάτω άκρα ή με περιορισμένη
ανάπτυξη να υποβάλουν αίτηση. Στόχος
της είναι οι «παραστροναύτες» να γίνουν
πραγματικότητα κάποια στιγμή στο μέλλον, έστω κι αν αυτό πάρει κάποιο χρόνο.
Παράλληλα, η ESA επιθυμεί να αυξήσει
τον αριθμό των γυναικών στις τάξεις της.
Μόνο μία γυναίκα -η Σαμάνθα Κριστοφορέτι- υπηρετεί σήμερα ως Ευρωπαία
αστροναύτης.
Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να διαθέτουν
τουλάχιστον μεταπτυχιακό τίτλο (μάστερ) στις φυσικές επιστήμες, ιατρική,
μηχανική, μαθηματικά ή επιστήμη των
υπολογιστών ή να έχουν εμπειρία πιλότου.
Πρέπει να μιλάνε καλά αγγλικά και να
γνωρίζουν μια δεύτερη γλώσσα.
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SPORTS
ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΞΑΝΑ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ

Σ

τις 7/7 2021 ο Σύλλογός μας
είχε την τιμή να δεχτεί στα
γραφεία του, τον Α’ Αντιπρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου κ. Νικόλαο Γρεντζελο, όπου με την ευκαιρία
της συγκεκριμένης επίσκεψης,
ο Αντιπρόεδρος υλοποίησε μία
υπόσχεση την οποία είχε δώσει
στο Διοικητικό Συμβούλιο του
Φορέα μας σε προηγούμενη
συνάντησή μας, η οποία αφορούσε τη χορηγία από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο ενός
πλήρους Συστήματος Επιτραπέζιου Ηλεκτρονικού Υπολογιστή που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες του Συλλόγου ο οποίος παραδόθηκε σήμερα στο χώρο
μας
Επιπρόσθετα πρέπει να πούμε
ο κ. Γρεντζελος, εκπροσωπεί
και τη Σχολή Οδηγών η οποία
μας έκανε χορηγία τη Μπαγκαζιέρα Μεταφοράς Αθλητικών
Αμαξιδίων του Σωματείου
Κλείνοντας αξίζει να σημειώσουμε πώς με την κίνηση του
αυτή το Επαγγελματικό Επιμελητήριο δείχνει στην πράξη ότι
στέκεται δίπλα μας και στηρίζει
τις δράσεις και το έργο που
επιτελούμε, γεγονός το οποίο
αφενός ελπίζουμε να συνεχιστεί
και στο μέλλον ώστε να υλοποιούμε μαζί δράσεις που θα
διευκολύνουν την ποιότητα της
ζωής ευπαθών κοινωνικών ομάδων, και αφετέρου η κίνηση
αυτή θα προβληθεί από όλα τα
έντυπα αλλά και ηλεκτρονικά
μέσα πού ως Σωματείο διαθέτουμε.
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SPORTS
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
στη Σχολή Οδηγών του κ. Πολυχρόνη Ρεντούμη

T

ο Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητικού σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Άτλας εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του στη Σχολή Οδηγών του
κ. Πολυχρόνη Ρεντούμη για την άμεση
κάλυψη του κόστους τοποθέτησης
της Ειδικής Ράμπας Μεταφοράς Αθλητών με Αναπηρία, αλλά και Μελών
του Σωματείου μας, η οποία τοποθετήθηκε στο Νέο Οχημα που απέκτησε
το Σωματείο μας
Η άμεση ανταπόκριση του κ. Ρεν-

τούμη στο αίτημά μας, έδειξε στην
πράξη τη σημασία της συμμετοχής
της ιδιωτικής πρωτοβουλίας σε κινησεις
και δωρεές που συμβάλλουν στην
αναβάθμιση της ποιότητας ζωής Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων, γεγονός
που ελπίζουμε να αποτελέσει οδηγό
για παρόμοιες κινήσεις άλλων επιχειρηματιών στο μέλλον.
Στο σημείο αυτό και αφού ενημερώσουμε όλα τα μέλη μας πως η συγκεκριμένη Σχολή Οδηγών διαθέτει Εκ-

OPIZONTAΣ

παιδευτικά Αυτοκίνητα για την εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών με Αναπηρία, εκφράζουμε την πεποίθησή
μας πώς τόσο η Σχολή με τις υπηρεσίες
της, όσο και ο κ Ρεντούμης προσωπικά,
θα βρίσκονται και στο μέλλον δίπλα
μας ώστε να δημιουργούμε μαζί Ανάλογες Δράσεις.
Kλείνοντας αξίζει να σημειώσουμε
πως η δωρεά αυτή θα προβληθεί από
όλα τα Εντυπα και Ηλεκτρονικά μέσα
που ως Σωματείο διαθέτουμε.
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