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& Smart Home
Τι είναι
•Τον Ιούνιο του 2018 στο Εκθεσιακό Κέντρο HELEXPO MAROUSSI, θα
εκτίθενται χιλιάδες προϊόντα και υπηρεσίες που απευθύνονται στους
καταναλωτές με αναπηρίες και ειδικές καταναλωτικές ανάγκες.
•Εκθέτες από όλη την Ελλάδα θα βρίσκονται εκεί για να κάνουν
πραγματικότητα το θέμα της Εκθεσης: Solutions for disabilities
EXPO, δηλαδή έκθεση με λύσεις για την αναπηρία.
•Εκτός από τις παραδοσιακές εταιρείες, συμμετέχουν και εταιρείες
που διαθέτουν ψηφιακές τεχνολογίες (SMART HOME, συσκευές και
μηχανήματα) προσαρμοσμένες και στην διευκόλυνση ατόμων με
αναπηρία ώστε να μπορέσουν να ζήσουν ένα προσπελάσιμο βίο.
Πότε και που
•1-3 Ιουνίου στο HELEXPO MAROUSSI χιλιάδες άνθρωποι με αναπηρία
ή μη θα επισκεφτούν την Εκθεση.
•Η “Solutions for Disabilities” EXPO είναι η πρώτη διοργάνωση που
γίνεται στην πατρίδα μας από το 2010 και μετά και αφορά το σύνολο
των Ελλήνων και των Ελληνίδων με αναπηρίες.
•Είναι η ετήσια ευκαιρία για κάθε έναν που έχει ενδιαφέρον για την
αναπηρία, κατά συνθήκη ή επάγγελμα, να δει τις προοπτικές που
υπάρχουν στο χώρο.
Άλλες δράσεις
•Κατά την διάρκεια της έκθεσης “Solutions for Disabilities” EXPO, θα
υπάρχουν εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, αθλητικά και ενημερωτικά events για τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες αλλά και τον
επαγγελματικό προσανατολισμό, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους.
•Θα σας δοθεί η δυνατότητα να γνωρίσετε και να δοκιμάσετε τις τεχνολογίες και τα μέσα, αλλά και να ψυχαγωγηθείτε στους χώρους
της έκθεσης ..και ακόμη να εκπαιδευτείτε!
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ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών που στο πρόσφατο παρελθόν έχει
τόσες πρωτιές στις δραστηριότητες που
έφεραν αποτελέσματα για τον κόσμο
που εκπροσωπεί, αυτή τη φορά, επιχειρεί
να συνδέσει το όνομά του με την επαναλειτουργία ενός θεσμού που έχει χρόνια να πραγματοποιηθεί.
Μιλάμε για τη διοργάνωση μιας έκθεσης για το χώρο της αναπηρίας που η
τελευταία αντίστοιχη έγινε το 2010.
Αυτή τη φορά θα είναι κάτι διαφορετικό
επιχειρούμε τον Ιούνιο του 2018 να οργανώσουμε ένα πολύγεγονός.
Η Solutions for Disabilities EXPO είναι
απολύτως προσπελάσιμη σε όλες τις
αναπηρίες και προσεχώς πληροφορίες
θα μπορείτε να βρείτε στο www.solutionsfordisabilities.gr, όπου θα υπάρχουν
πληροφορίες για όλους τους εκθέτες
τα εκθέματα και τα events και βέβαια η
κάτοψη της έκθεσης σε ψηφιακή μορφή.

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 Ενήντα
Ταμίας: Σοφοκλής Αλέπης
Μέλος: Γιαννούκαρης Παναγιώτης
Μέλος: Πηγιάκης Μανώλης
Μέλος: Πατσέρας Αθανάσιος
Μέλος: Χρηστίδου Ευγενία
Μέλος: Κομματάς Γεώργιος
Εξελεγκτική επιτροπή
Πρόεδρος: Ανδριοπούλου Αντωνία
Γραμματέας: Μαυροκέφαλος Διονύσιος
Mέλος: Δουκλιάς Παναγιώτης
Συντακτική Eπιτροπή
Tο Διοικητικό Συμβούλιο
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Ενημερώσεις
Διεκδικήσεις με ορίζοντα
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Συνέντευξη από τον πρόεδρο του ΠΑΣΠΑ

20

Ο εθελοντισμός έχει ταυτότητα
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Ξενοδοχειακή φιλοξενία

25
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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

Ούτε εσύ βοηθάς έναν άνθρωπο
με αναπηρία
Παραρτήματα

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

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

ΠANEΛΛHNIOΣ ΣYΛΛOΓOΣ
ΠAPAΠΛHΓIKΩN
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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.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ

Απαράδεκτη,
αντικοινωνική ενέργεια
Στήριξη του Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών (ΠΑ.Σ.ΠΑ.)
ΣΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΤΟΥ Σωματείου Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων Π.Ε. Ηλείας

Κ

ατόπιν παραλαβής της επιστολής - ενημέρωσης του
Σωματείου Παραπληγικών και Κινητικά αναπήρων Π.Ε
Ηλείας, σχετικά με την επίθεση που δέχτηκε μέλος του
Δ.Σ. μέσα στο αυτοκίνητο του, από ιδιοκτήτη αυτοκινήτου
που πάρκαρε παράνομα σε φρεσκοβαμμένη αναπηρική
θέση, στα πλαίσια κοινωνικής εργασίας στο Δήμο Πύργου
(επαναχρωματισμός/ειδική διαγράμμιση – θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ στην πόλη του Πύργου ) και τη δίκη στο
Πρωτοδικείο Πύργου που θα συνεχιστεί τις 7-2-2018, θα
επιθυμούσαμε αφενός να εκφράσουμε την στήριξη μας
στο μέλος του Σωματείου και αφετέρου να καταδικάσουμε

κάθε μορφή βίας, από όπου και αν προέρχεται.
Πρόκειται για απαράδεκτη, αντικοινωνική ενέργεια, που
προάγει τη διάκριση και αρθρώνεται στην Ελλάδα χώρα
μέλος της Ε.Ε., στην Ελλάδα που έχει κυρώσει τη Σύμβαση
του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και
το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο, με πλούσιο νομικό πολιτισμό κατά των διακρίσεων.
Με ιδιαίτερη εκτίμηση
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συλλόγου
Παραπληγικών (ΠΑ.Σ.ΠΑ.)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης - Απολογιστικής
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
Το Δ.Σ. του Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών, καλεί τα μέλη του συλλόγου στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση
που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Μαρτίου 2018 και ώρα 10 π.μ. στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Εθνικού
Κέντρου Αποκατάστασης (πρώην Ε.Ι.Ι.Α) Λεωφόρος Φυλής (Χασιάς) και Σπύρου Θεολόγου 1, 8η στάση Ίλιον.
Θέματα:
1. Λογοδοσία της δράσης του Δ.Σ. και έγκριση αυτής.
2. Έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής για την οικονομική διαχείριση και απαλλαγή του Δ.Σ. κάθε ευθύνης.
3. Έγκριση του οικονομικού απολογισμού.
4. Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού.
5. Συζητήσεις για κάθε πρόταση που υποβάλλεται από κάποιο μέλος και αφορά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Κυριακή 11 Μαρτίου 2018 στον ίδιο
τόπο και την ίδια ώρα, με τα ίδια θέματα ανεξάρτητα του αριθμού προσέλευσης των μελών.
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
Η παρουσία σας στην Γενική Συνέλευση είναι αναγκαία και απαραίτητη, είναι η μεγαλύτερη καταστατική υποχρέωση
όλων μας να παραστούμε σε αυτήν. Για το λόγο αυτό πρέπει να δώσουμε όλοι το αγωνιστικό «παρών» στη Γενική Συνέλευση.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Η Γενική Γραμματέας
Κων. Κωσταντής
Σούλι Ενίντα

6

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

OPIZONTAΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΟΥΜΕ
ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΧΟΡΟ ΜΑΣ
Ο Σύλλογός Παραπληγικών, σας προσκαλεί να διασκεδάσετε μαζί μας,
στην Εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας και Χορού,
που θα πραγματοποιηθεί
Την Κυριακή 11 Μαρτίου 2018. Και ώρα 12.00 μ.μ.
στην Κοσμική Ταβέρνα «ΧΡΥΣΟ ΒΑΡΕΛΙ» Λ. Φυλής 49-51 – Φυλή.
Σας περιμένουμε να ξεφαντώσετε μαζί μας, με φαγητό, ποτό,
μουσική, χορό, και πάνω απ’ όλα άφθονο κέφι
που μόνο ο Σύλλογος μας ξέρει να δημιουργεί.
Επικοινωνήστε έγκαιρα με τα γραφεία μας, για προσκλήσεις
και κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 210-83.12.740.
Τιμή Προσκλήσεως: 13 Euro/Άτομο

ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Ένταξη στις μη αναστρέψιμες παθήσεις
της ασθένειας της Σκλήρυνσης κατά πλάκας

Μ

ετά από πρωτοβουλία της
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ε. Αχτσιόγλου, τη Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018, η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή για τον προσδιορισμό των ποσοστών αναπηρίας και
των μη αναστρέψιμων παθήσεων
με αντικείμενο την επανεξέταση της
πρόσφατης εισήγησής της.
Η Επιτροπή εισηγήθηκε την ένταξη
στις μη αναστρέψιμες παθήσεις της
ασθένειας της Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας,
στις περιπτώσεις της πρωτοπαθώς ή δευτεροπαθώς προϊούσας μορφής της νόσου
όπου ο πάσχων δεν επανέρχεται σε φυσιολογικά επίπεδα λειτουργικότητας, ικανοποιώντας το σχετικό αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (Π.Ο.Α.μ.Σ.Κ.Π.).

Το αμέσως επόμενο διάστημα θα εκδοθεί νέα Υπουργική Απόφαση, η οποία
θα περιλαμβάνει τις συγκεκριμένες τροποποιήσεις, αποδεικνύοντας έμπρακτα
ότι η βελτίωση της καθημερινότητας και
η ανακούφιση των ατόμων με αναπηρία,
αποτελεί προτεραιότητα της πολιτικής
ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας.

Τα δικαιολογητικά για το επίδομα
παραπληγίας/τετραπληγίας
(Ν. 1140/81 άρθρο 42, Υ.Α. αριθ. Φ11/1845/85, Ν. 3232/04 άρθρο 5,
Ν. 3518/06 άρθρο 60, Ν. 4075/12 άρθρο 26)
Το δικαιούνται όλες οι κατηγορίες των
ασφαλισμένων και συνταξιούχων και τα
προστατευόμενα μέλη, εφόσον πάσχουν
από:
α) παραπληγία, τετραπληγία, τετραπάρεση,
β) μυασθένεια – μυοπάθεια με ποσοστό
αναπηρίας 67% και άνω,
γ) έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και
άνω προερχόμενο από ακρωτηριασμό
των δύο άκρων ή κάτω άκρων ή κατά το
ένα άνω και ένα κάτω άκρο,
δ) έχουν ακρωτηριασμό του ενός άνω
ή κάτω άκρου με ποσοστό αναπηρίας
67% και άνω,
ε) φωκομέλεια που επιφέρει τον ίδιο
βαθμό κινητικής αναπηρίας με την παραπάνω περίπτωση (β) της παραγράφου
αυτής,
στ) σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία – τετραπληγία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
ζ) σύνδρομο κλάματος γαλής
η) οστεογένεση, με ποσοστό αναπηρίας
80% και άνω
θ) οστεοψαθύρωση, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
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Το ύψος του επιδόματος για όσους εμπίπτουν στις περιπτώσεις αυτές είναι ίσο
με το εικοσαπλάσιο του κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη όπως
ισχύε την 31-12-2011. Για την περίπτωση
(δ) το δεκαπλάσιο.
- Για τους εν ενεργεία απαιτείται χρόνος
ασφάλισης 40 μηνών και άσκηση του
επαγγέλματος.
Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
α) Αίτηση - Δήλωση.
β) Γνωμάτευση Κέντρου Πιστοποίησης
Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), η οποία
χορηγείται κατόπιν παραπεμπτικού από
το Ταμείο μας.
γ) Για τους εν ενεργεία ασφαλισμένους
χρειάζονται και:
1) αποδεικτικά ασκήσεως επαγγέλματος
από την ημερομηνία έναρξης ασφάλισης
και μετά (δεν απαιτούνται αποδεικτικά
για το διάστημα μέχρι 31-12-78),
2) φωτοτυπίες του ασφαλιστικού βιβλιαρίου κλάδου σύνταξης από την αρχή
μέχρι εκεί που υπάρχουν καταχωρήσεις
3) το έντυπο αίτηση –δήλωση (χορηγείται
από την Υπηρεσία) συμπληρωμένο.
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Μειώνουν τα
επιδόματα για
παιδιά με αυτισμό
Σε κατάργηση των επιδομάτων
αναπηρίας για παιδιά με αυτισμό
οδηγεί ο νέος κανονισμός προσδιορισμού αναπηρίας του υπουργείου
Εργασίας.
Ενώ όσοι ανήκαν στο φάσμα του
αυτισμού είχαν ως κατώτατο ποσοστό αναπηρίας το 67% (από το οποίο
ξεκινούν να δίνονται επιδόματα),
πλέον το κατώτατο ποσοστό μειώθηκε στο 50%, σύμφωνα με δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου.
Τα νέα ποσοστά έχουν προκαλέσει
την έντονη αντίδραση γονέων παιδιών με αυτισμό. «Ένας μεγάλος
όγκος των παιδιών αυτών θα χαρακτηρίζεται με μικρότερα ποσοστά
(65%, 60%, 55%, 50%) και έτσι δεν
θα δικαιούνται το επίδομα. Οπότε
με το μέτρο αυτό η κυβέρνηση εγκαινιάζει τη μαζική περικοπή των
επιδομάτων αναπηρίας των παιδιών
του Αυτιστικού Φάσματος ώστε τα
χρήματα που δικαιούνται να “περισσέψουν” για τα γνωστά πολιτικά
συμφέροντα. Με τον τρόπο αυτό η
κυβέρνηση ικανοποιεί τις αποφάσεις
του επαχθέστατου 3ου – και πλέον
απάνθρωπου – μνημονίου που υπέγραψε», αναφέρει σε ανακοίνωσή
της η Εθνική Ομοσπονδία για τα Δικαιώματα του Αυτιστικού Φάσματος
(ΕΟΔΑΦ).
Αναπηρικό επίδομα λαμβάνουν πιστοποιημένα ποσοστά αναπηρίας
από 67% και πάνω. Σε ποσοστό 50%
δεν λαμβάνουν κάποιο επίδομα.
Αναφορικά με τις συντάξεις, σε
ποσοστό από 50% μέχρι και 66,9% η
σύνταξη κυμαίνεται περίπου στα 192
ευρώ, ενώ για ποσοστό αναπηρίας
από 67% μέχρι και 79,9% η σύνταξη
ανέρχεται σε περίπου 280 ευρώ.
Για ποσοστό αναπηρίας άνω του
80% η σύνταξη είναι ολόκληρη (384
ευρώ).
Υπενθυμίζεται ότι ο νέος κανονισμός προσδιορισμού αναπηρίας έχει
ήδη και άλλες αντιδράσεις, όπως
των ασθενών με σκλήρυνση κατά
πλάκας, νόσος η οποία δεν εντάσσεται στις μη αναστρέψιμες ασθένειες, και οι ασθενείς αναγκάζονται
να περνούν κάθε δύο χρόνια από
επιτροπή πιστοποίησης.

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΑ

Συνάντηση με την Υπουργό Εργασίας
κα Έφη Αχτσιόγλου
παρουσία της κας Φωτίου και της ΓΓ κας Βρακά

Σ

ε θετικό κλίμα κινήθηκε η συνάντηση
μας, η οποία μετά απο πιέσεις μας
δημιουργεί πλαίσιο αισιοδοξίας για παραπληγικούς - τετραπληγικούς. Έγγραφες δεσμεύσεις μετά το κλείσιμο της
αξιολόγησης.
Τα θέματα που ετέθησαν από την
πλευρά του ΠΑΣΠΑ αφορούσαν την αποφυγή λήψης νέων μέτρων σε βάρος των
ΑμεΑ.
Ζητήσαμε δηλαδή να μην μειωθούν οι
συντάξεις, την επαναφορά των επικουρικών, να συνεχιστεί το επίδομα ανικανότητας σε όποιους το δικαιούνται.
Επίσης τέθηκε επί τάπητος και το θέμα
του φροντιστή, συνόδου στους βαριά κινητικά ανάπηρους.
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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

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΑ

Eπίσκεψη του Υπουργού Υγείας
κ. ΑΝΔΡΕΑ ΞΑΝΘΟΥ
στον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραπληγικών
Σ

τα πλαίσια ανταλλαγής συναντήσεων με κρατικούς
φορείς και υπουργεία των
οποίων αρμοδιότητα είναι θέματα του χώρου μας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας είχε την ιδιαίτερη τιμή
να υποδεχθεί στα γραφεία του
φορέα μας τον Υπουργό Υγείας
κ. Ανδρέα Ξανθό.
Τα θέματα που συζητήθηκαν
μέσα σε ένα κλίμα αμοιβαίας
συνεννοήσεως, ήταν η τεχνική ετοιμότητα των κλινών
νοσηλείας των κρατικών νοσοκομείων ώστε να δεχθούν
πολίτες με Βαριές Κινητικές Αναπηρίες, ώστε να τυγχάνουν
τουλάχιστον αξιοπρεπούς νοσηλείας, και να αναζητηθούν
τρόποι και πολιτικές, στη κατεύθυνση εξομάλυνσης της
κατάστασης που επικρατεί σήμερα, η οποία κρίνεται
αποκαρδιωτική.
Την ώρα που πληθώρα συναδέλφων μας και γενικότερα
Πολιτών με Αναπηρία αναγκάζονται να καταφεύγουν στο
εξωτερικό για την αποκατάσταση τους, συζητήθηκε και
διαχρονικό ζήτημα του μοναδικού Κέντρου Αποκατάστασης
στην Ελλάδα, το Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων,
το οποίο αν και δημιουργήθηκε
με κρατικά κονδύλια και είναι
στελεχωμένο με άρτιο επιστημονικό προσωπικό, υπο-
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λειτουργεί εξαιτίας ελλείψεων υλικοτεχνικού εξοπλισμού,
και κατόπιν τούτου η αποκατάστασή μας κοστίζει πολλαπλάσια στο κράτος τη στιγμή που θα μπορούσε να επιτευχθεί με πολύ λιγότερα
χρήματα.
Επιπρόσθετα έγινε πολύς
λόγος για το σημαντικό ζήτημα του καταλόγου των μη
αναστρέψιμων παθήσεων του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του οποίου συζητείται η επέκταση ώστε να
συμπεριληφθούν και παθήσεις που δεν έχουν χαρακτηριστεί ως Παραπληγίες ή Τετραπληγίες, πλην όμως
κλινικά παρουσιάζουν την εικόνα αυτή, κι επίσης τελευταίες
πληροφορίες μας από το Υπ. Εργασίας, αναφέρουν ότι
ήδη κάποιες από αυτές τις παθήσεις έχουν συμπεριληφθεί
στο συγκεκριμένο κατάλογο.
Ο κ. Υπουργός ασπαζόμενος τις ελλείψεις του συστήματος Υγείας, τονίζοντας ότι
αυτές είναι το κακό αποτέλεσμα των Μνημονίων, συμφώνησε με τη πλειοψηφία
των αιτημάτων που τέθηκαν,
και δεσμεύτηκε και για επόμενες συναντήσεις, ώστε να
παρακολουθούμε από κοινού
την εξέλιξη των ζητημάτων
αυτών, για να αντιμετωπιστούν και να επιλυθούν στο
βαθμό που αυτό είναι εφικτο.

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΑ

Πρωτοβουλία Πατούλη για επίλυση
προβλημάτων των παραπληγικών
Ο

Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης πραγματοποίησε
συνάντηση εργασίας με τον Αντιπρόεδρο Θ. Βίγλα και
μέλη του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών, στα
γραφεία του Συλλόγου.
Κατά τη συνάντηση ο κ. Πατούλης είχε την ευκαιρία να
συζητήσει εκτενώς για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με κινητική αναπηρία, με έμφαση στο
θέμα της προσβασιμότητας τους στις πόλεις.
Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το ζήτημα της
δρομολόγησης κοινών δράσεων με στόχο την αναβάθμιση
της καθημερινότητας των ατόμων με αναπηρία και τη
βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.
Σε αυτή την κατεύθυνση ο κ. Πατούλης πρότεινε τη
διοργάνωση κοινής ημερίδας από την ΚΕΔΕ και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραπληγικών με αντικείμενο αφενός
την ανάδειξη των προβλημάτων προσβασιμότητας στα
αστικά κέντρα και αφετέρου την κατάθεση προτάσεων
από εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης, με στόχο την εξεύρεση αποτελεσματικών και βιώσιμων λύσεων.
Η πρόταση του Προέδρου της ΚΕΔΕ έγινε αποδεκτή με
θέρμη από τα μέλη του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών και συμφωνήθηκε να δρομολογηθεί άμεσα.
Σε δηλώσεις του ο κ. Πατούλης τόνισε τα εξής:

οποίες παραμένουν
αφιλόξενες για αυτούς τους ανθρώπους. Οφείλει να αντιληφθεί η Πολιτεία
ότι πρέπει να δώσει
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση άμεσα όλα
τα εργαλεία που
απαιτούνται προκειμένου να γίνουν οι
πόλεις μας πιο λειτουργικές και πιο φιλικές για όλα τα άτομα με αναπηρία.
Σε αυτή την κατεύθυνση θα ενισχύσουμε τη συνεργασία μας με τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Παραπληγικών, μέχρι να φθάσουμε στα επιθυμητά αποτελέσματα».

ΙΣ
Σ ΔΟΣΕ
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12 Α
Αμαξίδιο Scooter
πτυσσόμενο Actari 2

από
1344,36 €
1191,71€

Αμαξίδιο Πτυσσόμενο
Scooter Flexy

Αμαξίδιο ηλεκτροκίνητο
Convert
«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει αποδείξει πως έχει τη βούληση να σκύψει πάνω από τα προβλήματα των ατόμων
με κινητική αναπηρία και να προτείνει αποτελεσματικές
λύσεις που θα διευκολύνουν την καθημερινότητά τους.
Ειδικότερα πρέπει να υπάρξει μέριμνα για το σοβαρό
ζήτημα της προσβασιμότητάς τους στις πόλεις μας, οι

από
2418,99€
1948,69€

από
2300,00€
1998,93€

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΑΣ ΣΤΟ

www.panmed.gr

PanΜed: Εμπόριο Ιατρικών ειδών
Μεγ. Αλεξάνδρου 8 Μαρούσι, 15122
Τηλ.: 210 6123010, Κιν. 6977685089
email:info@panmed.gr

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΑ

Συνάντηση με την Περιφερειάρχη Αττικής
κα ΡΕΝΑ ΔΟΥΡΟΥ
στα γραφεία του ΠΑ.Σ.ΠΑ
Τ

ην Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018 το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου μας υποδέχθηκε στα γραφεία μας την
Περιφερειάρχη Αττικής κ. Ρένα Δούρου.
Το Δ.Σ. του φορέα μας, εξέθεσε στη Περιφερειάρχη μια
σειρά ζητημάτων που μαστίζουν τα μέλη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, και ιδιαίτερα Παραπληγικών – Τετραπληγικών και Βαριά Κινητικά Αναπήρων που ως φορέας
εκπροσωπούμε, και τα οποία είναι αποτέλεσμα της κρίσης
που βιώνει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια, όπως λ.χ. το
κυρίαρχο ζήτημα της πρόσβασης στο φυσικό και δομημένο
περιβάλλον, η σημασία των απαραίτητων παρεμβάσεων
στους χώρους μαζικής συνάθροισης κοινού, καθώς επίσης
και μια σειρά δράσεων του φορέα μας, όπως ο ξενώνας
φιλοξενίας απόρων μελών μας, αλλά και Προσφύγων με
Αναπηρία μια και τα τελευταία χρόνια ο φορέας μας
ασχολήθηκε και με το Προσφυγικό Ζήτημα.
Τέλος η ατζέντα των αιτημάτων μας ολοκληρώθηκε με
το θέμα της χρηματοδότησης για την πρόσληψη προσωπικού για την κοινωνική υπηρεσία, μια και από τη συγκεκριμένη δράση, ωφελούνται 1500 μέλη μας ετησίως,
καθώς επίσης αναφερθήκαμε και σε δράσεις Αθλητικού
και Πολιτιστικού ενδιαφέροντος του φορέα μας, όπως
είναι το Αθλητικό Σωματείο Μπάσκετ με Καρότσι «Άτλας»
και η Θεατρική Ομάδα «Εκτός Δρόμου».
Η κ. Περιφερειάρχης, ξεκινώντας την τοποθέτησή της
αφού άκουσε
σε μια ανοιχτή
συζήτηση όλα
τα ζητήματα
που θέσαμε,
τόνισε αρχικά
ότι συμφωνεί
με τη σοβαρότητα και την
ανάγκη κινήσεων της συντεταγμένης πολιτείας μέσα
από τις οποίες
θα προκύψουν
λύσεις στα
προβλήματα
που αντιμετωπίζει το Αναπηρικό Κίνημα
14
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όπου αυτό είναι εφικτό, αλλά υπογράμμισε, πως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, δε ξεκίνησαν από τα
χρόνια της κρίσης και των Μνημονίων, αλλά είναι αποτέλεσμα της λανθασμένης αντιμετώπισης του Πολίτη με
Αναπηρία από τη Κοινωνία, και δευτερευόντως απόρια
των ελλείψεων στις πολιτικές που εφαρμόστηκαν διαχρονικά.
Τέλος η κ. Δούρου, δεσμεύτηκε, ότι θα συμβάλλει
άμεσα στη χρηματοδότηση για πρόσληψη προσωπικού
Κοινωνικής Μέριμνας του φορέα μας μέσω προγράμματος
του Ο.Α.Ε.Δ. καθώς επίσης και στις Αθλητικές και Πολιτιστικές
μας δράσεις.
Θεωρούμε πως τέτοιες κινήσεις αναδεικνύουν τη δυναμική του φορέα μας, του οποίου ο καθημερινός αγώνας
είναι βελτίωση της ποιότητας της ζωής των μελών που
εκπροσωπεί, και η ένταξη τους στο κοινωνικό ιστό της
χώρας.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Συνέντευξη από τον πρόεδρο
του ΠΑ.Σ.ΠΑ κ. Κώστα Κωσταντή
ΕΡΩΤΗΣΗ: Καταρχήν να ευχηθούμε καλή
δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο σας κ
Πρόεδρε.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ευχαριστώ πολύ! και εσάς
και όλους όσους μας εμπιστεύτηκαν με τη
ψήφο τους και όρισαν το Δ.Σ. Πρέπει όλα
τα μέλη μας να καταλάβουν ότι η δύναμή
τους, είμαστε εμείς και δύναμή μας είναι
αυτοί, διότι χωρίς τα μέλη μας δεν μπορούμε
να επιτύχουμε κανένα στόχο.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Διαδεχθήκατε στην προεδρία
ένα «βαρύ» όνομα του κ Αθανάσιου Βίγλα
που πέτυχε πολλά στο παρελθόν και κατόρθωσε να δημιουργήσει ένα σύλλογο με τόσες δραστηριότητες που σχεδόν υποκαθιστούσε τους δημόσιους
φορείς.
Τί σχέδια έχετε για τα τμήματα του συλλόγου που διαλύθηκαν αφού τα σάρωσε η οικονομική κρίση; Αναφέρομαι
στα σεμινάρια νεότητας, εκπαίδευση μέσω διαδικτύου
και άλλα πολλά.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όσον αφορά το πρώτο σκέλος της ερώτησης
σας κάνετε ένα λάθος: αυτό που δημιούργησε ο κ. Βίγλας
υποκαθιστά απόλυτα τους δημόσιους φορείς, ή όχι σχεδόν.
Τόσο ο Σύλλογος όσο και εγώ προσωπικά είχαμε την τύχη
να συμπορευόμαστε έναν πραγματικά χαρισματικό Ηγέτη
και Άνθρωπο.
Πέρα από την συμπόρευσή μας στον συνδικαλιστικό
μας φορέα, μας ενώνει και μία μεγάλη και βαθιά φιλία.
Βέβαια όπως και σε κάθε όμορφη και δημιουργική σχέση,
υπάρχουν και ανάμεσα μας διαφωνίες, οι οποίες μέσα
από τον δημιουργικό διάλογο βγαίνει πάντοτε κερδισμένος
ο Σύλλογος και πρέπει να γνωρίζουν όλοι, ότι ο κ. Βίγλας
δεν παρατά το Σύλλογο μόνο του. Δεν είναι ούτε πίσω
μου, ούτε μπροστά μου. Θα είναι για μια ζωή δίπλα μου.
Στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης σας εκείνο που έχω
να πω είναι ότι, ότι σχέδιο εκπονηθεί για την αποκατάσταση
της κρίσης που προαναφέρατε θα βγει απ’ όλο το ΔΣ και
όχι από μένα.
Όλοι μαζί θα ξαναδημιουργήσουμε ότι γκρεμίστηκε.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Τί διαπιστώνετε στις επαφές σας με τους
φορείς της Πολιτείας; Θα μπορούσαν να υλοποιηθούν
κάποια αιτήματα που δεν έχουν ίσως οικονομική επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού και παρόλαυτα
προσκρούουν σε τοίχο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Από τις πρώτες επαφές που έχουν γίνει με
την Υπουργό Εργασίας κα Αχτσιόγλου, την Υφυπουργό κα
Φωτίου, τον Υφυπουργό Υγείας κο Ξανθό, την Περιφερειάρχη
Αττικής κα Δούρου, όλοι δηλώνουν υπεύθυνα ανεύθυνοι.
Όμως αυτό που τους περιμένει δεν θα τους αφήσει περιθώρια αντίδρασης.
Είμαστε αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε με κάθε τρόπο
κάθε μας χαμένο κεκτημένο.
Όσο αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησης σας είναι
σαφές ότι με κατάλληλους χειρισμούς, δεν θα αφήσουμε

κανένα περιθώριο να μην πραγματοποιηθούν δίκαια αιτήματα.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια είναι η συνεργασία
του ΠΑΣΠΑ με διάφορους φορείς όπως
π.χ η Εκκλησία;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Με τη βοήθεια της Εκκλησίας και του Δήμου της Αθήνας παρέχουμε
στα μέλη μας κάποιες κούτες με τρόφιμα,
και στον Ξενώνα ο οποίος είναι δημιούργημα του κου Βίγλα παρέχουμε δωρεάν
σίτιση στα άτομα που διαμένουν σε αυτόν.
Αυτό όμως δεν αρκεί. Θέλουμε περισσότερα, για να μπορούμε να δώσουμε περισσότερα.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς θα μπορούσε να προβληθεί και να
προσκομίσει έσοδα ο Σύλλογος;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θα πρέπει να κατανοήσουν όλοι, ότι ο
Σύλλογος υποκαθιστά τους φορείς του κράτους.
Είναι υποχρεωμένοι λοιπόν να συμβάλουν όλοι, έτσι ώστε
το έργο μας να πολλαπλασιαστεί και να σταθούνε δίπλα
στο κάθε μέλος μας όσο περισσότερο μπορούνε. Με αυτόν
τον στόχο πολεμάμε να βρούμε τους πόρους για να μείνουμε
πιστοί στο έργο μας.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Κατά την γνώμη σας ποιο ορίζεται ως το
μεγαλύτερο πρόβλημα στο χώρο των ΑΜΕΑ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Γενικά στον άνθρωπο τα προβλήματα είναι
δύο: της υγείας και το οικονομικό. Δυστυχώς στο χώρο
των ΑΜΕΑ, έχουμε και τα δύο.
Και σαν να μην έφταναν αυτά, στο χώρο μας υπάρχει
ένα επιπλέον πρόβλημα που είναι αυτό της πρόσβασης.
Εμείς προσπαθούμε να είμαστε δίπλα σε κάθε ένα από
αυτά τα προβλήματα και να δίνουμε λύσεις στο μέτρο του
δυνατού. Π.χ. έχουμε μια πρώτη συνεργασία με τη MEDI
MAIL, η οποία προσφέρει τις υπηρεσίες εξωτερικών εργασιών, διευκολύνοντας έτσι τα μέλη μας στις καθημερινές
τους ανάγκες.
Επίσης προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε για τα μέλη
μας προγράμματα υγείας από ασφαλιστικές εταιρείες που
ως σήμερα είχαν κλειστές τις πόρτες για εμάς. Και τέλος
να επαναλειτουργήσουμε οπωσδήποτε τον κοινωνικό μας
μηχανισμό.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Για πρώτη φορά στην ιστορία του ο Σύλλογος
συμβάλει στη διεξαγωγή της έκθεσης του χώρου των
ΑΜΕΑ ‘Solutions for disability EXPO’ στο HELEXPO Μαρούσι.
Τι έχετε να πείτε στο κοινό σας και τις εταιρείες του χώρου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πιστεύω ήταν χρέος μας, ώστε να κινητοποιηθούμε και σε αυτό το κομμάτι δραστηριοτήτων. Θεωρώ
τη συμβολή του Συλλόγου απαραίτητη και αναγκαία, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι έχουμε τη δυνατότητα να δηλώνουμε δημιουργικό παρόν όπου και όταν μας ζητηθεί,
διότι η γνώση είναι το αγαθό για τις σωστές αποφάσεις
και αυτή η έκθεση μεταλαμπαδεύει τη γνώση του χώρου
προς κάθε ενδιαφερόμενο.
OPIZONTAΣ
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πώς να επιλέξω
το σωστό αναπηρικό αμαξίδιο;
Ε

νώ η πρώτη εμφάνιση του αναπηρικού αμαξιδίου
έχει μακρά ιστορία περίπου τον 6ο αιώνα π.Χ απεικονίζοντας τον Κομφούκιο σε μια αναπηρική καρέκλα,
ευτυχώς υπάρχει μια απίστευτη εξέλιξη στην τεχνογνωσία των αναπηρικών αμαξιδίων.

Παρόλη όμως την εξέλιξη, εκτιμάται ότι το 80-90%
των χρηστών των αναπηρικών αμαξιδίων χρησιμοποιούν
ένα αμαξίδιο που δεν ταιριάζει στο σώμα τους!
Αυτό είναι σαν να φοράμε κάθε μέρα ένα λάθος
νούμερο παπούτσι!!!

Ποια είναι όμως αλήθεια τα οφέλη ενός σωστού καθίσματος,
ενός σωστού αναπηρικού αμαξιδίου?
•Βελτιωμένη κινητικότητα. Τα ελαφριά αμαξίδια, με δυνατότητα ρύθμισης
του κέντρου βάρους (COG), πλάτης, καθίσματος, τροχών (camber) κ.α.
προσφέρουν ελευθερία στην κίνηση και προσφέρουν ένα ποιο δραστήριο
τρόπο ζωής (active lifestyle)
•Ανεξαρτησία και αυξημένη κοινωνικοποίηση. Ένα σωστά ρυθμισμένο
κάθισμα, προσαρμοσμένο πάνω στον χρήστη, προσφέρει μια ανεξαρτησία στον
τρόπο ζωής καθώς επίσης την προσβασιμότητα και την αύξηση των δραστηριοτήτων
•Πρόληψη από τραυματισμούς. Εκτός από την αυξημένη ανεξαρτησία και
κοινωνικοποίηση, το σωστό αναπηρικό αμαξίδιο μπορεί να βοηθήσει στην
αποφυγή τραυματισμών που σχετίζονται με την ισορροπία και την αστάθεια.
Ένα σωστό κάθισμα αποφεύγει τις λάθος πιέσεις – αποφεύγει τις κατακλίσεις,
τις πληγές, τα πρησμένα πόδια κ.α.
•Άνεση. Ένα σωστό αναπηρικό αμαξίδιο πρέπει να προσφέρει ένα αναπαυτικό
κάθισμα, μια καλή στήριξη στην πλάτη και σε ολόκληρο το μυοσκελετικό
σύστημα. Αυτό βοηθάει επιπλέον στην καλύτερη αναπνοή, στην ευκολότερη
κατάποση και στην μείωση των πόνων ή ακόμα και στην ολοκληρωτική εξάλειψη
τους.

5 βασικά σημεία για την επιλογή του σωστού αναπηρικού αμαξιδίου
Πριν επιλέξετε λοιπόν το αναπηρικό σας αμαξίδιο,
είναι αναγκαίο να λάβετε υπόψη τους παρακάτω 5 παράγοντες με την βοήθεια και καθοδήγηση πάντα ενός
ειδικού:
1. Πάθηση – η πάθηση, η κλινική εικόνα, η στάση σώ18
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ματος, η σταθερότητα κορμού και κεφαλής, η δυνατότητα
αυτόνομης ώθησης αποτελούν σημαντικοί παράμετροι
στην σωστή επιλογή του αμαξιδίου
2. Σωστές μετρήσεις – Το πλάτος του καθίσματος θα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
πρέπει να είναι ευρύχωρο για να φιλοξενεί τους γοφούς,
αλλά όχι τόσο ευρύχωρο που θα πρέπει να τεντώσουμε
τα χέρια για να φτάσουμε τους τροχούς. Το ιδανικό
πλάτος είναι 1 με 2 εκατοστά σε κάθε μεριά μεταξύ
πλαϊνού αμαξιδίου και γοφού. Το βάθος του καθίσματος
θα πρέπει να απέχει από το μπροστινό τμήμα τα γόνατα
3 με 6 εκατοστά για να αποφευχθεί η συστολή των αγγείων στα πόδια. Το ύψος του καθίσματος διαφέρει σε
κάθε σωματότυπο και σε κάθε κλινική εικόνα, σε κάθε
περίπτωση όμως θα πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να
προσφέρει στήριξη και ελευθερία. Ο τύπος και το μήκος
το υποποδίων έχει να κάνει ανάλογα με την κλινική
εικόνα του χρήστη και τις δραστηριότητες του. Σε κάθε
περίπτωση όμως το ύψος των υποποδίων θα πρέπει να
είναι τέτοιο που τα πόδια δεν θα
κρέμονται αλλά και από την άλλη
να μην πιέζουν προς τα πάνω
ώστε να δημιουργούν κλίση στην
πυελική ζώνη.
3. Χρήση αμαξιδίου – Αν κάποιος
χρήστης είναι δραστήριος και επιθυμεί να κινείται περισσότερο σε
εξωτερικούς χώρους ή αν τον ενδιαφέρει να το χρησιμοποιεί μόνο
στο σπίτι του, εάν υπάρχουν στην

καθημερινότητα του στενά περάσματα, αν είναι οδηγός
αυτοκινήτου, αν θέλει να βάζει το αμαξίδιο του μόνος
του στο αυτοκίνητο, όλα αυτά και άλλα παρόμοια ερωτήματα θα πρέπει να απαντηθούν με την καθοδήγηση
ενός εξειδικευμένου συμβούλου έτσι ώστε να καλυφθούν
οι καθημερινές ανάγκες μετακίνησης του χρήστη
4. Δραστηριότητες – οι καθημερινές δραστηριότητες
και οι ασχολίες που έχει ο κάθε χρήστης, ο βαθμός αυτονομίας του, η πιθανή άθληση του ή η αυξημένη κοινωνική του δραστηριότητα, πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη για τη σωστή επιλογή του αμαξιδίου
5. Προσωπικές προτιμήσεις – η επιλογή του αμαξιδίου
ταυτίζεται τέλος και με το προσωπικό
γούστο του κάθε χρήστη. Το design
του, το χρώμα του, τα αξεσουάρ του
θα πρέπει να εκφράζουν τον ίδιο και
την προσωπικότητα του.
«Δεν διαλέγω αμαξίδιο από το ράφι
αλλά απευθύνομαι στους ειδικούς!»
Γιατί ο καθένας μας έχει το δικό του
τρόπο ζωής και άρα χρειάζεται ένα μοναδικό αμαξίδιο… όσο μοναδικός άλλωστε είναι και ο καθένας από εμάς!

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Βαγγέλης Ξυδέας:

Ο ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Ο

εθελοντισμός είναι μια έννοια
που σε χώρες της Ευρώπης και
της Αμερικής, παίζει σπουδαίο ρόλο
στις σχέσεις των ανθρώπων.
Στη χώρα μας φυσικά δεν έχει την
ίδια απήχηση, αλλά όπου υπάρχει η
συνεισφορά σε ευπαθείς ομάδες, είναι καθοριστική.
Μια τέτοια κίνηση εθελοντισμού
εκφράζεται εδώ και χρόνια από μια
ομάδα ανθρώπων που έχουν για ηγέτη τους ένα χαρισματικό άνθρωπο
που τυγχάνει και μέλος του ΠΑ.Σ.ΠΑ.
Ο Βαγγέλης Ξυδέας περί αυτού ο λόγος, με την απίστευτη
ψυχική δύναμη και την ευστροφία του μυαλού του, έχει
μυήσει τους συνεργάτες του, σε μια προσφορά αγάπης και
στήριξης σε κάθε συνάνθρωπο τους που έχει ανάγκη.
Η κίνηση με την ονομασία ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, τα τελευταία χρόνια στηρίζει και τις δράσεις του Συλλόγου μας,
σε πολλά επίπεδα.
Η συνεργασία του φορέα μας με τη συγκεκριμένη κίνηση,
ξεκίνησε με τη συλλογή πλαστικών πωμάτων από κάθε
γωνία της Αθήνας, δημιούργημα μιας καθημερινής προσπάθειας του Βαγγέλη, που έχει ευαισθητοποιήσει απλούς
πολίτες, μαθητές σχολείων, δημοτικούς συμβούλους, δη-

μάρχους, διάφορους φορείς, να μετατρέψουν τα καπάκια που συλλέγουν, σε Αναπηρικά Αμαξίδια, και με
τη συνεργασία του φορέα μας, να
προωθούνται σε άπορα και ανασφάλιστα μέλη μας, και σε κάθε άνθρωπο
που έχει ανάγκη.
Οι συνεργάτες του Βαγγέλη, που
τυγχάνει να είναι καταξιωμένοι άνθρωποι στη τοπική κοινωνία και όχι
μόνο, με περίσσια αγάπη για το συνάνθρωπο σέβονται, εκτιμούν και
στηρίζουν το έργο του Βαγγέλη του
Ξυδέα, και το στηρίζουν με κάθε τρόπο.
Η κίνηση ανθρωπιάς της ομάδος αυτής, δε τελειώνει μόνο
με τα πλαστικά καπάκια, αντίθετα με μια σειρά ποικίλων
ενεργειών της, ανακουφίζει τα πολλά προβλήματα ευπαθών
ομάδων, στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό.
Ο ΠΑ.Σ.ΠΑ. θέλει να εκφράσει τις πιο θερμές ευχαριστίες
του στο δημιουργό της κίνησης ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ και
των φίλων μας συνεργατών του, για την αμέριστη και πολυεπίπεδη βοήθεια που μας χαρίζουν απλόχερα.
Τελειώνοντας ευχόμαστε να τους έχει ο θεός καλά και
δυνατούς, ώστε να συνεχίσου μέσα από τον εθελοντισμό,
να αναδεικνύουν το μεγαλείο της ψυχής που διαθέτουν.

Έκοψαν την πίτα οι εθελοντές

Σ

ε εορταστική ατμόσφαιρα δίπλα
στην επιβλητική Ακρόπολη έγινε η
κοπή της πίτας των Φίλων και Εθελοντών στο μαγαζί Thiseio View στο
Θησείο.
Αφιερωμένη στον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραπληγικών παρουσία πολλών
φίλων.
Έδωσαν το παρών άνθρωποι του
αθλητισμού, της πολιτικής και της Αυτοδιοίκησης.
20
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Βραβεύτηκαν οι παρακάτω:
•Η πρωταθλήτρια Ελλάδος ομάδα
μπάσκετ με αμαξίδιο Α.Σ ΑΤΛΑΣ
•Βραβεύσαμε τον αείμνηστο Δήμαρχο Αθηναίων Μιλτιάδη Εβερτ
•Τον Αντιδήμαρχο Δήμου Αλίμου Στέφανο Διαμαντή για την στήριξη του
στην δράση
*Μην ξεχνάς
το καπάκι το κρατάς*

OPIZONTAΣ

8,5cm

7cm

Joker R2
Επιθετικός σχεδιασμός
και νευρώδης μπροστινός
σκελετός.
Το Joker R2 ξεχωρίζει για
την ελαφρότητα του και
την πλήρη εξατομίκευση.

Το Street Jet είναι μια ηλεκτρική συσκευή, η οποία προσαρμόζεται πολύ εύκολα και γρήγορα σε ένα χειροκίνητο αμαξίδιο, μετατρέποντας το σε ηλεκτρικό! Ιδανικό για καθημερινή χρήση, καθώς ΔΕΝ χρειάζεται κανένα
επιπλέον μηχανισμό για να προσαρμοστεί στο αμαξίδιο σας.

CLICK N’GO σύστημα
Street Jet
Ultralight

Street Jet
Power 12

Street Jet Power 16

Ένα ελαφρύ και συμπαγές
ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο,
με εργονομικό κάθισμα,
το οποίο αποσυναρμολογείται
σε μόνο 30” και μπαίνει σε
οποιοδήποτε αυτοκίνητο

Blazer
Ένα δυνατό, συμπαγές και
ευέλικτο ενισχυμένο αμαξίδιο,
το οποίο είναι εξοπλισμένο με
δυο ισχυρά μοτέρ και τελική
ταχύτητα 10km/h. Ο led
φωτσμός και η κεντρική
ανάρτηση που προσφέρει
άνεση και ομαλή οδηγική
συμπεριφορά, το καθιστά
ως το πλέον άνετο στην
κατηγορία του.

•Πολύ ελαφρύ, από αλουμίνιο 7020 (από ~8.5kg – 11.5kg)
•Τροχοί 12” ή 16”
•Λασπωτήρας από ανθρακονήματα
•Shimano δισκόφρενα
•LCD οθόνη με cruise control
MADE IN
•Ρυθμίσεις μέσω H/Y
SPAIN
•Αυτονομία ως 50km
CE
•Ταχύτητα ρυθμιζόμενη ως 33km/h
2 χρόνια
•Μπαταρία λιθίου 36V& 48V
εγγύηση
•Δυνατότητα χρωματικής εξατομίκευσης
•Σύστημα για τετραπληγία

*Δεν ευθυνόμαστε για τυπογραφικά λάθη *Οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές * Δύναται να γίνουν αλλαγές στα χαρακτηριστικά των εικονιζόμενων προϊόντων

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ξενοδοχειακή φιλοξενία
σε άτομα με αναπηρία
Η αναπηρία είναι ένα σύνθετο
και πολυδιάστατο φαινόμενο. Η
ιατρική προσέγγιση, που μέχρι πριν
από λίγα χρόνια ήταν και η επικρατέστερη, όριζε ότι «η αναπηρία
σχετίζεται με την απώλεια, βλάβη
ή απόκλιση από τις «φυσιολογικές»,
ψυχολογικές, κινητικές και βιολογικές λειτουργίες του ανθρώπινου
σώματος». Ουσιαστικά, όμως, η
αναπηρία έχει να κάνει με το κενό
μεταξύ των ικανοτήτων του ατόμου και των απαιτήσεων της κοινωνίας. το κενό των αναγκών της
αναπηρίας και των δομών της κοινωνίας, της οποίας ο σχεδιασμός
δεν προέβλεψε τις δυνατότητες
και τις ανάγκες της κοινωνικής αυτής ομάδας (Bi, Card, Cole,
2007:205-216). Όσο πιο βαριά είναι η μορφή της αναπηρίας, τόσο μεγαλώνει η αδυναμία προσπέλασης και
συνεπώς ο κοινωνικός αποκλεισμός, που βιώνει το
άτομο με αναπηρία.
Η αυτόνομη διακίνηση των ατόμων με αναπηρία,
εμποδίζεται από τη δυσκολία που έχουν στην κίνηση,
στην προσέγγιση, στην αντίληψη, στην επικοινωνία
και την προσαρμογή, στην ακοή και την όραση. Προσπαθούν να ξεπεράσουν τη φυσική τους ανεπάρκεια
με βοηθητικά μέσα, π.χ. αναπηρικά αμαξίδια, μπαστούνια κ.λπ. και το επιτυγχάνουν όταν δεν εμποδίζονται
από σκαλοπάτια ή δάπεδα με απότομες κλίσεις, από
στενούς χώρους κ.λπ. Διευκολύνονται δε, με την πρόβλεψη δαπέδων ήπιων κλίσεων (χωρίς σκαλοπάτια),
κατάλληλης και ευκολονόητης σήμανσης, εύκολων και
προσιτών μηχανισμών χειρισμού και γενικότερα άνετων
και ακίνδυνων χώρων
Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που επιθυμούν να
αξιολογήσουν το επίπεδο των υπηρεσιών, τις οποίες
παρέχουν σε πελάτες με ειδικές ανάγκες, πρέπει οπωσδήποτε να διενεργήσουν ανεξάρτητη αξιολόγηση των
εγκαταστάσεών τους από ειδικούς εμπειρογνώμονες.
Στα μεγάλα αστικά κέντρα, οι οργανώσεις ατόμων
με ειδικές ανάγκες θεωρούνται η καταλληλότερη επιλογή
όσον αφορά στην επισήμανση των πρακτικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα άτομα αυτά στους
χώρους των ξενοδοχείων, καθώς και τη διατύπωση
δημιουργικών προτάσεων, όσον αφορά στον τρόπο
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με τον οποίο μπορούν να επιτευχθούν βελτιώσεις στην
επιχείρηση.
Αναμφισβήτητα, η γνώση και η κατανόηση των
αναγκών που αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένοι πελάτες,
θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα από τους ίδιους, τόσο που σε
πολλές περιπτώσεις θα γίνουν άμεσοι διαφημιστές
του ξενοδοχείου μέσα στις ειδικές λέσχες και τις κοινότητές τους, καθώς και στον ευρύτερο κοινωνικό κύκλο
τους, γεγονός που θα ανοίξει τον δρόμο προς μια
αγορά με τεράστια δυναμική. Επίσης, η πρόκληση για
παροχή ποιοτικών υπηρεσιών από τους υπαλλήλους
του ξενοδοχείου είναι μεγάλη και γίνεται μεγαλύτερη
όταν γίνεται αντιληπτό το μέγεθος και η αξία της προσφοράς προς τα ΑμεΑ.
Ας μην ξεχνάμε ότι όλοι οι άνθρωποι δεν έρχονται
στον κόσμο με τις ίδιες ικανότητες, γεννιούνται όμως
ίσοι ως προς τα δικαιώματά τους. Η μεγάλη πρόκληση
για την τουριστική βιομηχανία και ειδικότερα για τις
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, είναι η εξασφάλιση της
ποιότητας ζωής, η δυνατότητα ενσωμάτωσης στην
κοινωνία και η διευκόλυνση της αυτόνομης και αξιοπρεπούς διαβίωσης στα Άτομα με Αναπηρίες, αλλά
και σε όλα τα «εμποδιζόμενα» άτομα, μέσα από τη λειτουργική χρήση των εγκαταστάσεών τους. Ως εκ
τούτου, ο σχεδιασμός και η προσαρμογή των χώρων
των περισσότερων καταλυμάτων για πελάτες με αναπηρία αποτελεί προτεραιότητα και μια από τις βασικές
προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του τουρισμού. Ουσιαστικά, ο τουρισμός αποτελεί κοινωνικό δικαίωμα
όλων των ατόμων με αναπηρία.

Το μικρότερο σε
διαστάσεις γερανάκι
μεταφοράς ατόμων με
κινητικά προβλήματα,
και το μοναδικό με
ενσωματωμένο, και
εύκολα αποσπώμενο,
κάθισμα W.C.
Προσφέρει πανεύκολη μετακίνηση, από
το κρεβάτι στο αμαξίδιο, στην λεκάνη του
μπάνιου, το αυτοκίνητο, το τραπέζι φαγητού, και το μοναδικό τροχήλατο γερανάκι παγκοσμίως, που
σε τοποθετεί εντός της
μπανιέρας, για την
απόλαυση ενός ολοκληρωμένου μπάνιου.
Εξ' ολοκλήρου ανοξείδωτη κατασκευή.
Ηλεκτρικό, με επαναφορτιζόμενη μπαταρία και χειριστήριο.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τροχήλατο αμαξίδιο, εσωτερικού χώρου με
W.C.
Εύκολη αποσυναρμολόγηση.

Clever Lift
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Άρη Βελουχιώτη 11 Πλατεία Ομήρου Ιωάννινα Τ.Κ 45332
Τηλ-Φαξ: 2651301873 Κιν: 6950441442
e-mail: dimakismedicals@yahoo.gr
http://ortho-shop.gr/dimakis/html/index.php

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Οι συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του νόμου Αρ.3518
`Αρθρο 61: Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
1. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του
άρθρου 20 του Ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α’) προστίθεται εδάφιο
1. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του
άρθρου 20 του Ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270 Α’) προστίθεται εδάφιο
ως εξής:
«Ειδικά για παιδιά, αδέλφια, εγγονούς, προγονούς, που πάσχουν
από νευροψυχιατρικές παθήσεις, η ανικανότητα για κάθε εργασία
που οφείλεται στις παθήσεις αυτές απαιτείται να έχει επέλθει
πριν τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας.»
2. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 29 του Α.Ν. 1846/1951,
όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 2335/1995 , προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για παιδιά, εγγονούς, προγονούς, που πάσχουν από
νευροψυχιατρικές παθήσεις, η ανικανότητα για κάθε εργασία
που οφείλεται στις παθήσεις αυτές απαιτείται να έχει επέλθει
πριν τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας.»
3. Οι περιπτώσεις β’ και ε’ της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.
3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α’) αντικαθίστανται ως εξής:
«β. Έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω προερχόμενο
από ακρωτηριασμό των δύο άνω ή κάτω άκρων ή κατά το ένα
άνω και ένα κάτω άκρο.»
«ε. Έχουν ακρωτηριασμό του ενός άνω ή κάτω άκρου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, που δεν επιδέχεται εφαρμογής
τεχνητού μέλους.
Το ύψος του επιδόματος στην περίπτωση αυτή καθορίζεται
στο δεκαπλάσιο του κατωτάτου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, όπως ισχύει κάθε φορά.»
4.Οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 612/1977 (ΦΕΚ 164 Α’)
εφαρμόζονται και στους ασφαλισμένους των ασφαλιστικών οργανισμών, αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση
μυελού των οστών και βρίσκονται σε συνεχή ανοσοκαταστολή,
σε όσους πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας, που επιφέρει
παραπληγία - τετραπληγία, καθώς και στους ακρωτηριασμένους
κατά τα δύο άνω ή κάτω άκρα ή κατά το ένα άνω και ένα κάτω
άκρο, εφόσον στις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
5. Στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 42 του

Ν. 1140/1981, όπως αυτές ισχύουν, υπάγονται οι ασφαλισμένοι
και συνταξιούχοι των ασφαλιστικών οργανισμών αρμοδιότητας
του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,
καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους που πάσχουν από:
α. το σύνδρομο κλάματος γαλής
β. ατελή οστεογένεση, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω
και
γ. οστεοψαθύρωση, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
6. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του Ν.
3232/2004 αντικαθίσταται ως εξής:
«Μητέρες ανάπηρων τέκνων με ποσοστό αναπηρίας 67% και
άνω, καθώς και σύζυγοι αναπήρων με ποσοστό 80% και άνω,
εφόσον έχουν διανύσει τουλάχιστον δε καετή έγγαμο βίο, ασφαλισμένοι σε φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,
θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση
7.500 ημερών εργασίας ή 25 ετών ασφάλισης, ανεξαρτήτως
ορίου ηλικίας και ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση.»
7. α. Οι προσληφθέντες σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
1648/1986 και του Ν. 2643/1998, των οποίων η τοποθέτηση σε
Δημόσια Επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας (Δ.Ε.Κ.Ο.) έγινε μετά από
απόφαση της αρμόδιας επιτροπής και η μετοχική σύνθεση της
Δ.Ε.Κ.Ο. μεταβλήθηκε και οι μετοχές της περιήλθαν σε ιδιώτες
και η έδρα της μετακινήθηκε της αρχικής άνω των είκοσι χιλιομέτρων, σε σχέση με την κατοικία τους, δύνανται να μεταταγούν
σύμφωνα με τα επόμενα εδάφια.
β. Η μετάταξη των εν λόγω υπαλλήλων γίνεται σε υπηρεσίες
του Δημοσίου στις οποίες υπάγονται οι εν λόγω Δ.Ε.Κ.Ο. ή σε
Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
γ. Η μετάταξη γίνεται κατόπιν αίτησης του ενδιαφε ρομένου
στην υπηρεσία της επιλογής του. Η υπηρεσία αυτή αποδέχεται
υποχρεωτικά την αίτηση και συνιστά αντίστοιχη οργανική θέση,
αν ελλείπει.
δ. Η μετάταξη πραγματοποιείται εντός διμήνου από την υποβολή της αίτησης από τον ενδιαφερόμενο και η υπηρεσία μεριμνά
για την παραλαβή του ατομικού φακέλου του εν λόγω υπαλλήλου.

Επίδομα Κίνησης από την πρόνοια
Τα δικαιολογητικά για το επίδομα κίνησης της πρόνοιας καταθέτονται στους δήμους της χώρας από τους δικαιούχους.
Τα δικαιολογητικά για το επίδομα κίνησης της πρόνοιας
•Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του νόμιμου αντιπροσώπου
του.
•Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ από την οποία να
προκύπτει ποσοστό αναπηρίας (80% και άνω) και παράλυση των
δύο κάτω άκρων ή ακρωτηριασμός αυτών.
•Αποδεικτικό μονίμου κατοικίας (πρόσφατη απόδειξη Ο.Τ.Ε.,
Δ.Ε.Η., Ε.Υ.Δ.Α.Π. ή μισθωτήριο συμβόλαιο).
• Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Εφορίας (επίδειξη πρωτοτύπου).
•Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
•Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (και το πρωτότυπο)
•Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 του ίδιου ή του υπεύθυνου είσπραξης στην οποία να δηλώνεται:
α) Η μόνιμη κατοικία, η σύνθεση της οικογένειας στην οποία
διαβιώνει ο δικαιούχος.
β) 'Ότι ο δικαιούχος δεν παίρνει άλλη οικονομική ενίσχυση ή
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σύνταξη από οποιαδήποτε άλλη πηγή της ημεδαπής ή αλλοδαπής
για την ίδια αιτία.
γ) Ότι θα ειδοποιήσει αμέσως την Υπηρεσία σε περίπτωση βελτίωσης της κατάστασης της υγείας του, μετάβασης του δικαιούχου
στο εξωτερικό, αλλαγής τόπου κατοικίας, περίθαλψης σε νοσηλευτικό ίδρυμα ή παραμονή του δικαιούχου εσωτερικά σε
προνοιακή δομή, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του 3μήνου
ή θανάτου .
δ) Ότι η οικονομική ενίσχυση θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά
για τις ανάγκες του δικαιούχου.
ε) Ποιος θα εισπράττει το επίδομα.
Σε περίπτωση ανηλίκου, υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 του
άλλου γονέα ότι δέχεται να εισπράττει το επίδομα του παιδιού
του ο ή η σύζυγος, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.
•Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του δικαιούχου και
του υπευθύνου είσπραξης.
•Αριθμό Φορολογικού Μητρώου του δικαιούχου και του υπευθύνου είσπραξης.
•ΙΒΑΝ λογαριασμού, με πρώτο το όνομα του δικαιούχου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ούτε εσύ βοηθάς πραγματικά έναν άνθρωπο με αναπηρία
Ο εορτασμός των 10 χρόνων του Σ.Κ.Ε.Π
εξελίχθηκε σε ένα σπουδαίο μάθημα ζωής.

Η

κεντρική σάλα του Μουσείου
Βορρέ, είχε χωριστεί στα δύο.
Στην αριστερά πλευρά, παρακολουθούσα για πρώτη φορά στη ζωή
μου να παίζεται ζωντανά το Bocce,
ένα από τα πιο γνωστά αθλήματα
των Special Olympics. Την δεξιά
πλευρά πάλι, την είχαν καταλάβει
αρκετά στρογγυλά τραπέζια, στα
οποία νέα παιδιά με και χωρίς αναπηρία κάθονταν μαζί και ζωγράφιζαν
πάνω σε λευκά μπλουζάκια. Είχε
τρομερή λιακάδα εκείνη την Τετάρτη, όμως όλα τα όμορφα πράγματα
συνέβαιναν στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου.
Δεν θα σου πω ψέματα, στην αρχή της εκδήλωσης για
τα 10 χρόνια του Σ.Κ.Ε.Π (Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης
για Παιδιά και Νέους), ένιωθα κάπως αμήχανα. Στεκόμουν
αμίλητος σε μια γωνιά και προσπαθούσα να καταλάβω
πώς ακριβώς παίζεται το Bocce, όταν μια κοπέλα γύρισε

και με ρώτησε πώς με λένε. “Εγώ
είμαι η Φαίδρα” μου είπε όλο χαμόγελο
και μου έπιασε την κουβέντα. Η Φαίδρα
ήταν ένα από τα άτομα με αναπηρία
και όσο της μιλούσα ένιωθα διαφορετικά απ’ ότι θα ένιωθα αν μιλούσα
σε κάποιον από τους διοργανωτές
της εκδήλωσης. Ήταν η στιγμή που
συνειδητοποίησα ότι δεν βρίσκομαι
στην εκδήλωση ως δημοσιογράφος,
αλλά ως ένας άνθρωπος που πρέπει
κι αυτός να εξοικειωθεί στην αλληλεπίδραση με τα άτομα με αναπηρία.
Αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός των
διαδραστικών εργαστηριών ‘Αποτυπώματα’ που διοργανώνει ο Σ.Κ.Ε.Π και ένα τέτοιο εργαστήριο είχαμε την
τύχη να ζήσουμε από κοντά, σε συνδυασμό με τον εορτασμό των 10 χρόνων του Συνδέσμου. Νέοι με και χωρίς
αναπηρία, μαζί, να μοιράζονται τον ίδιο χώρο και τις
ίδιες δραστηριότητες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ
Η παρουσία του συλλόγου στο
ραντεβού με τον θεσμό της ΔΕΘ.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ
ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Μ

ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η φετινή εκδρομή του
συλλόγου στις 6 –
9 /7/2017 στην
Καλλιρόη Ασπροποτάμου Τρικάλων.
Με υπομονή, επιμονή και άψογη συνεργασία από την
πλευρά των συμμετεχόντων ξεπεράστηκαν όλα τα εμπόδια
και απολαύσαμε το απίστευτο τοπίο, την δροσιά και τον
καθαρό αέρα που μας παρείχαν απλόχερα οι βουνοπλαγιές
της Πίνδου.
Μοναδική και πρωτόγνωρη εμπειρία, διαφορετική και
ξεχωριστή η περιήγηση στα Άγραφα, η επίσκεψη στην
Ι.Μ. Τίμιου Σταυρού, το γεύμα στον δροσερό πλάτανο της
πλατείας της Καλλιρόης σε υψόμετρο 1.100μ.

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ 2017
Με πολυπληθή
ομάδα συμμετείχε ο σύλλογος
μας όπως κάθε
χρόνο στον νυχτερινό ημιμαραθώνιο
Μέγας
Αλέξανδρος στον
δρόμο υγείας και
δυναμικού βαδίσματος 5χλμ. Με
πλήθος χειροκροτημάτων έληξε η διοργάνωση και η ευδιαθεσία στο πρόσωπο των συμμετεχόντων ήταν εμφανής.
Έπειτα από τις καθιερωμένες αναμνηστικές φωτογραφίες
δόθηκε η υπόσχεση για την συμμετοχή στον επόμενο
αγώνα. Θερμά ευχαριστήρια στους διοργανωτές, στους
εθελοντές και όλους τους φορείς για την άψογη διεκπεραίωση του αγώνα. Τέλος θερμά ευχαριστήρια σε όλα τα
μέλη του συλλόγου μας και τους συνοδούς τους που για
ακόμη μια φορά στήριξαν αυτήν την προσπάθεια. Ραντεβού
τον Απρίλιο στον μαραθώνιο Μέγας Αλέξανδρος.

3ης Δεκέμβρη Παγκόσμια
Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία
Μέλη του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών παράρτημα Μακεδονίας – Θράκης, πραγματοποίησαν λαμπαδηδρομία
στην παραλία Θεσσαλονίκης, με προορισμό τον Λευκό
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Μ

ε επιτυχία
ολοκληρώθηκε και η φετινή
συμμετοχή του
συλλόγου μας στην
ΔΕΘ από 9/9/2017
– 17/9/2017 όπου
πλήθος κόσμου
επισκέφτηκε το
περίπτερό μας,
ενημερώθηκε για
τις δράσεις του
συλλόγου μας, για
τις εκδηλώσεις και
για τις άοκνες προσπάθειές μας για
την κοινωνική ένταξη και την ισότητα των ατόμων
με βαριά κινητική
αναπηρία. Το περίπτερό μας
συγκεκριμένα επισκέφτηκαν
ο Yπουργός Εσωτερικών
κ. Πάνος Σκουρλέτης, ο
Υπουργός Δημόσιας Τάξης
κ. Τόσκας, ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής κ.
Μουζάλας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Καμένος, ο
Αρχηγός ΓΕΣ Αντιστράτηγος
κ. Στεφανής, ο Διοικητής του
ΓΣΣ Αντιστράτηγος κ. Μπίκος, η Βουλευτής του Σύριζα
κα. Καφαντάρη καθώς και
εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και
εκπρόσωποι του Δήμου Θεσσαλονίκης. Επίσης ο πρόεδρος κ. Αυγουστίδης είχε
προσωπική συνάντηση τόσο
με τον πρωθυπουργό κ. Τσίπρα όσο και με τον αρχηγό
της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Μητσοτάκη κατά
την διάρκεια της καθιερω-

μένου περιπάτου τους στους
χώρους και στα περίπτερα
της διεθνούς εκθέσεως. Στον
ελάχιστο χρόνο που είχε ο
πρόεδρος στην διάθεσή του
εξέθεσε περιεκτικά τα προβλήματα που ταλανίζουν το
χώρο της βαριάς κινητικής
αναπηρίας σε σχέση με επιδόματα, συντάξεις, παροχές.
Ευχαριστούμε θερμά τα μέλη
μας που και φέτος με την
παρουσία τους στήριξαν την
προσπάθεια του συλλόγου
για προβολή, εξωστρέφεια
και κοινωνικοποίηση στην
πιο μεγάλη γιορτή της πόλης
μας. Τέλος ευχαριστούμε θερμά την διοίκηση της HELEXPO
ΔΕΘ και προσωπικά τον
πρόεδρο κ. Τζίκα και την κα.
Τομπάζη για την φιλοξενία
τους και την συνεχή συμπαράστασή τους σε κάθε μας
δράση.

Πύργο, στέλνοντας το μήνυμα ότι ο κάθε συνάνθρωπος μας
με αναπηρία πρέπει να έχει δικαίωμα και πρόσβαση στην
εκπαίδευση, στην εργασία, στην μετακίνηση, στην υγεία,
στον πολιτισμό και να συμμετέχει ισότιμα και με αξιοπρέπεια
σε όλες τις μορφές της κοινωνικής ζωής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Εκλογές 4&5 Νοεμβρίου 2017

Μ

ετά την διεξαγωγή των εκλογών
το Σαββατοκύριακο 4-5 Νοεμβρίου
2017 η σύσταση της νέας Διοικούσας
Επιτροπής του παραρτήματος έχει ως
εξής:
-Πρόεδρος Αυγουστίδης Γεώργιος
-Αντιπρόεδρος Κωνσταντινίδης Νικόλαος
-Γεν. Γραμματέας Βαρσαμής Πέτρος
-Ταμίας Μωραΐτης Γεώργιος
-Μέλος Σαριδάκης Ιωάννης
Με μικρή προσέλευση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 4 Νοεμβρίου η Γενική
Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση στα
γραφεία του Συλλόγου και στη συνέχεια
ξεκίνησε η διαδικασία των εκλογών η
η οποία ολοκληρώθηκε την Κυριακή 5
Νοεμβρίου.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
-Αυγουστίδης Γεώργιος (99 σταυροί)
-Αποστόλου Απόστολος (11 σταυροί)
-Βαρσαμής Πέτρος (84 σταυροί)
-Γανίτης Ιωάννης (28 σταυροί)
-Ζυγούρης Δημήτριος (16 σταυροί)
-Κακαβάς Γεώργιος (10 σταυροί)
-Κουκουδέα Άννα (12 σταυροί)
-Κωνσταντινίδης Νικόλαος (46 σταυροί)
-Μουζακίτη Αναστασία (25 σταυροί)
-Μπασδεκοπούλου Μαρία (21 σταυροί)
-Μωραΐτης Γεώργιος (59 σταυροί)
-Παπαστεργίου Δημήτριος (24 σταυροί)
-Τσικρικώνης Αθανάσιος (10 σταυροί)
-Φωτιάδου Μαρία (26 σταυροί)
ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
-Σαριδάκης Ιωάννης (17 σταυροί)
-Αργυρίου Ράντα (9 σταυροί)
-Βακαλούμης Γιώργος (5 σταυροί)

Παγκόσμιο Συνέδριο Κακώσεων
Νωτιαίου Μυελού ISCOS

Μ

ε χρήσιμες
γνώσεις και
αρκετή εμπειρία
επέστρεψε η αποστολή του Συλλόγου από το Παγκόσμιο Συνέδριο
Κακώσεων του
Νωτιαίου Μυελού
που πραγματοποιήθηκε στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας
από 24 έως 26 Οκτωβρίου από την Παγκόσμια Οργάνωση
Κακώσεων Νωτιαίου Μυελού (ISCOS).
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γιώργος Αυγουστίδης είχε
την ευκαιρία να συναντήσει ανθρώπους από πολλές χώρες
του πλανήτη να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες τόσο
σε θέματα ιατρικά και επιστημονικά όσο και σε θέματα
κοινωνικά και γενικού ενδιαφέροντος που αφορούν άμεσα
τους ανθρώπους που ζουν με κάκωση νωτιαίου μυελού
όσο και τις οικογένειές τους. Έντονη και η παρουσία των
Ελλήνων γιατρών φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης
που συμμετείχαν ενεργά στις εργασίες του Συνεδρίου με
παρουσιάσεις και ομιλίες.

Εκδήλωση Παύλος Μελάς
Την Πέμπτη 29/3/2018 και ώρα 19:00 η πολιτιστική ομάδα
του Συλλόγου μας θα παρουσιάσει στο Πολεμικό Μουσείο
Θεσσαλονίκης ένα Ιστορικό Αφήγημα για τον Ήρωα του

-Βαλάρης Απόστολος (7 σταυροί)
-Γαϊτανίδου Ευφημία (12 σταυροί)
-Δοντσίδου Αικατερίνη (1 σταυρός)
-Καλουπτσής Παναγιώτης (6 σταυροί)
-Κωστοπούλου Αικατερίνη (9 σταυροί)
-Μαντζιάρης Νικόλαος (8 σταυροί)
-Παπαδοπούλου Κυριακή (8 σταυροί)
-Πρεκατές-Τσίουκας Θεοφάνης (2 σταυροί)
-Χουβαρδάς Γιάννης (4 σταυροί)
Η νέα Δ.Ε. ευχαριστεί τα μέλη της
για την παρουσία τους και καλεί όλους
να βρίσκονται κοντά στο σύλλογο ,
στις δράσεις, και στις εκδηλώσεις του
ώστε να συνεχιστεί δυναμικά η προσπάθεια να πρωτοστατεί σε αγώνες
και διεκδικήσεις που βελτιώνουν την
καθημερινότητα των ατόμων με βαριά
κινητική αναπηρία.

2o Πανελλήνιο Συνέδριο
Κακώσεων Νωτιαίου Μυελού
Το διήμερο 24 – 25 Νοεμβρίου στο Βελλίδειο συνεδριακό
κέντρο με πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Τμήματος Μελέτης και Αποκατάστασης
Βλαβών Νωτιαίου Μυελού με θέμα «ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΤΗΝ
ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΣΥΝΑΝΤΙΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ» όπου συνδιοργανωτής ήταν ο Πανελλήνιος Σύλλογος Παραπληγικών παράρτημα Μακεδονίας Θράκης. Πλήθος επιστημόνων όχι μόνο
από το χώρο της Φυσικής Ιατρικής αλλά και συναφών ειδικοτήτων έδωσαν το παρόν με αξιολογότατες και επιστημονικά
τεκμηριωμένες παρουσιάσεις που αφορούσαν τις βλάβες του
Νωτιαίου Μυελού. Νέα δεδομένα στην διαδικασία της αποκατάστασης και της επανένταξης ακούστηκαν, ενδιαφέρουσες
συζητήσεις έλαβαν χώρα μεταξύ του κοινού και των ομιλητών,
γνωριμία του επιστημονικού κόσμου έγινε με το χώρο της κινητική αναπηρίας.Με την πολύτιμη συμβολή των Ελλήνων
μα και των ξένων προσκεκλημένων έγινε μια γενικότερη
προσέγγιση τόσο στα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν
τα άτομα που ζουν σε συνθήκες παραπληγίας - τετραπληγίας
λόγω βλάβης Νωτιαίου Μυελού όσο και στα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν τα ίδια και οι οικογένειες τους στην
προσπάθεια επανένταξης και επιστροφής στην καθημερινότητα.
Πολλά έχουν γίνει μα ακόμη περισσότερα πρέπει να δρομολογηθούν ώστε όλοι να αποκτήσουν την ποιότητα ζωής
που αρμόζει σε μια σύγχρονη Ελλάδα του 21ου αιώνα.
Μακεδονικού Αγώνα Παύλο Μελά. Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας ακόμη μια προσπάθεια της πολιτιστικής μας ομάδας με έντονο ιστορικό συμβολισμό και
μνήμες που δεν πρέπει να σβηστούν από το μυαλό όλων
των Μακεδόνων και όλων των Ελλήνων.

OPIZONTAΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Εκδήλωση Καζαντζάκη
Φλώρινα 15/12/2017

Βράβευση του
Προέδρου ΠΑΣΠΑ Μ-Θ

Η

Ελληνική Εταιρεία Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης (ΕΕΦΙΑπ) και ο Πρόεδρος της κ.
Νικόλαος Ρούσσος και το Τμήμα Μελέτης & Αποκατάστασης Βλαβών Νωτιαίου Μυελού της ΕΕΦΙΑπ
και η Πρόεδρος κα. Χριστίνα- Αναστασία Ραπίδη,
απένειμαν στον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών Παράρτημα Μακεδονίας –
Θράκης κ. Αυγουστίδη Γεώργιο τιμητική διάκριση
για την εξαιρετική του συνεισφορά στην διοργάνωση του 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του Τμήματος που έλαβε χώρα 24-25 Νοεμβρίου 2017,
στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.
Η βράβευση έγινε κατά τη διάρκεια του επίσημου
δείπνου της τελετής λήξης του συνεδρίου που
ήταν μία ευγενική χορηγία του Κέντρου Αποθεραπείας Αποκατάστασης Θεσσαλονίκης «Η Αναγέννηση» που είναι πάντα υποστηρικτής και
αρωγός των δράσεων του συλλόγου.

Μ

ετά από πρόσκληση
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που
εδρεύει στην πόλη της Φλώρινας και συγκεκριμένα του
προγράμματος Δημιουργικής
Γραφής, η πολιτιστική ομάδα
του παραρτήματος Μακεδονίας-Θράκης του ΠΑΣΠΑ
πραγματοποίησε εκδήλωση
αφιέρωμα στον ασυμβίβαστο
διανοητή Νίκο Καζαντζάκη.
Στο άρτια εξοπλισμένο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου οι παρευρισκόμενοι ταξίδεψαν στα μονοπάτια των λογοτεχνικών περιπλανήσεων του Νίκου Καζαντζάκη μέσα από τα μοναδικά κείμενα
του Τριαντάφυλλου Κωτόπουλου και τις μαγευτικές ερμηνείες
των μελών της πολιτιστικής ομάδας που την απαρτίζουν οι : Αυγουστίδης Γεώργιος, Βαρσαμής Πέτρος, Καλομοίρης Χαράλαμπος,
Μωραΐτης Γεώργιος, Πέρπερα Στέλλα, Τσέκα Ορχιδαία, Φωτιάδου
Μαρία.

Κοπή Πίτας 2018

Μ

ε πολύ μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη πια εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας
του συλλόγου την Κυριακή 21 Ιανουαρίου
στην αίθουσα εκδηλώσεων «Σταύρος»
Το Δ.Σ. απένειμε τιμητικές διακρίσεις
στον διοικητή του Γ’ΣΣ Αντιστράτηγο Μπίκο
Δημήτριο, στον Πατέρα Νικόλαο Αναστασιάδη από το ίδρυμα Άγιος Παντελεήμονας
και στα μέλη του συλλόγου Τσικρικώνη
Αθανάσιο, Κουμαντά Κωνσταντίνο και Κουμαντά Παναγιώτη
για την προσφορά τους στον σύλλογο και στα άτομα με
κινητική αναπηρία.
Συγκινητική ήταν η στιγμή της βράβευσης του πρώην προέδρου και νυν αντιπροέδρου του ΠΑΣΠΑ Αθηνών κ. Βίγλα
Αθανάσιου για την άψογη και απρόσκοπτη συνεργασία τόσων

χρόνων μεταξύ του κεντρικού Συλλόγου
και του Παραρτήματος Μακεδονίας Θράκης.
Το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν ο
πρόεδρος του ΠΑΣΠΑ Αθηνών κ. Κωνσταντής Κωνσταντίνος,
Ο Βουλευτής ΝΔ κ Γκιουλέκας, η κα.
Μαρινίδου ως εκπρόσωπος του βουλευτή
της Ένωσης Κεντρώων κ. Σαρίδη, η Αναπληρώτρια Γραμματέας Σχέσεων Κοινωνίας – Κόμματος ΝΔ κα. Βίκη Νάκου, η Συν/χης Σοφία Γκόλφου
Διευθύνουσα του ΓΣΝ 424, ο κύριος Σαββίδης Γιάννης από την
υπηρεσία ΑΜΕΑ του ΟΑΣΘ, ο κ. Κεσόγλου Χρήστος και η κυρία
Ζαφειροπούλου Φωτεινή ως εκπρόσωποι της ΕΣΑμεΑ.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με πολλές εκπλήξεις, αμείωτο
κέφι και ασταμάτητο χορό.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Σύμφωνα με το άρθρο 34 του Καταστατικού του Συλλόγου
μας, σας καλούμε να συμμετάσχετε στην Ετήσια Απολογιστική
Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί τη Πέμπτη 15
Μαρτίου 2018 στις 10:30 π.μ., στα γραφεία του συλλόγου
μας στην οδό Κ. Σιγάλα 9 και Παπαδάκη 41.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί
την Κυριακή 18 Μαρτίου 2018 την ίδια ώρα και στον ίδιο
χώρο.
Τα θέματα που θα συζητηθούν στη Γενική Συνέλευση
είναι τα εξής:
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Διοικητικός Απολογισμός για το έτος 2017 και έγκρισή
του.
Οικονομικός Απολογισμός του έτους 2017 και έγκρισή
του.
Έκθεση της Εξελεκτικής Επιτροπής για την οικονομική
διαχείριση από 1–1-2017 έως 31-12-2017 και έγκρισή του.
Παρουσίαση προγράμματος δραστηριοτήτων για το έτος
2018.
Συζήτηση για κάθε πρόταση που υποβάλλεται από μέλος
και αφορά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

SPORTS

ΝΤΑΜΠΛ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΤΛΑ
ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΙΑ ΤΟ 2017

Π

ανηγυρικά έληξε η αγωνιστική περίοδος
2017 για το Α.Σ. ΑΤΛΑΣ, αφού μετά το
πρωτάθλημα στις αρχές καλοκαιριού, κατέκτησε και το κύπελλο Ελλάδας τον Δεκ’εμβριο.
Τεράστια επιτυχία για τα παιδιά του Άτλαντα
και τον προπονητή τους, καθώς σε μόλις
τέσσερα χρόνια ζωής του σωματείου, πέτυχαν
ένα τεράστιο άθλο.
Μαζί με τους αθλητές, ιδιαίτερη ικανοποίηση επικρατεί και στους διοικούντες του
Συλλόγου που είδαν τις προσπάθειες τους
να αποδίδουν καρπούς τόσο γρήγορα.
Για την ιστορία, στο FINAL 4,που έγινε στο
ΜΕΤΣ, στον πρώτο αγώνα ο ΑΤΛΑΣ απέκλεισε
τον ΑΡΗ Θεσσαλονίκης και στον τελικό επικράτησε της Δωδεκανήσου.
Τα πανηγύρια που ακολούθησαν στην
απονομή και του δευτέρου τροπαίου μέσα στο 2017 ήταν
απόλυτα δικαιολογημένα καθότι το επίτευγμα ήταν τεράστιο.
Το Δ.Σ. του ΑΤΛΑ εκφράζει τις πιο θερμές ευχαριστίες
στο μόνιμο χορηγό της ομάδας την εταιρεία COLOPLAST
και προσωπικά τον Αναστ. Μαυρογέννη για την αμέριστη
στήριξή του όλα αυτά τα χρόνια.

Θερμές ευχαριστίες επίσης στη ΔΕΠΑ και στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών για την πολύτιμη συνεισφορά τους.
Το νέο πρωτάθλημα έχει ήδη ξεκινήσει και ο στόχος
αθλητών και διοίκησης είναι ένας και μοναδικός, η επανάληψη των επιτυχιών της περασμένης περιόδου. Τους το
ευχόμαστε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όσοι ενδιαφέρονται για το άθλημα Basket με αμαξίδιο μπορούν να
επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 2108312740 και 6972890892 για
πληροφορίες, διευκρινήσεις.

COLOPLAST Α.Ε.
ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΑΣ…!!!!
Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία COLOPLAST Α.Ε. με την
πολύτιμη αρωγή του αγαπητού μας φίλου κ. Αναστασίου
Μαυρογένη, βρίσκεται στη κορυφαία θέση της λίστας των
χορηγών και υποστηρικτών του έργου και των σκοπών του
Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών, καθώς επίσης και
των Αθλητικών μας δράσεων, με μεγαλύτερη απόδειξη
αυτής, τη διαχρονική και στη πράξη στήριξη στο Α.Σ.ΑΤΛΑΣ,
και μάλιστα με άμεσα αποτελέσματα, μια και μέσα σε
μόλις μία τριετία, η ομάδα αυτή κατέκτησε το Νταμπλ
(Πρωτάθλημα & Κύπελλο), καθώς επίσης βρίσκεται και
στα προπύλαια πιθανής Ευρωπαϊκής διάκρισης μέσα από
τη συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό Τουρνουά Πρωταθλητριών
Ομάδων Μπάσκετ με Αμαξίδιο, που θα πραγματοποιηθεί
26 – 29 Απριλίου 2018 στη Πρωτεύουσα της Τουρκίας την
Άγκυρα.

Στο σημείο αυτό αξίζει να εξάρουμε την απόλυτη γνώση
της COLOPLAST Α.Ε. αναφορικά με τη κάλυψη των αναγκών
των ανθρώπων που την έχουν ανάγκη, και αυτό αποδεικνύεται τόσο από την ποιότητα των προϊόντων της, όσο
και από τους χιλιάδες χρήστες που τα χρησιμοποιούν, δημιουργώντας συνθήκες ποιοτικότερης και υγιούς επιβίωσης.
Τελειώνοντας οι Διοικήσεις τόσο του ΠΑ.Σ.ΠΑ όσο και
του Α.Σ.ΑΤΛΑΣ, εκφράζουν τις πιο θερμές ευχαριστίες τους,
για τη διαχρονική όσο και ποικιλότροπη στήριξη της COLOPLAST Α.Ε. στο έργο μας, συνεργασία για τη συνέχιση της
οποίας και είμαστε σίγουροι, αλλά και εργαζόμαστε από
κοινού.

OPIZONTAΣ
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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 τηλέφωνα

210-4611646 και
6972-153572. 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

ΑΓΓΕΛΙΑ
Ο κ. Νίκος Μπουντάς διαθέτει τα κάτωθι ηδη ελάχιστα χρησιμοποιημένα -όπως λέει - απο μέλος της οικογένειας του
που δεν ειναι σήμερα εν ζωή.
Οποιος ενδιαφέρεται επικοινωνεί στο email που αναγράφεται
•Σταθερός περιπατητήρας, ρυθμιζόμενος καθ’ ύψος (60-90
εκ) σε πολύ καλή κατάσταση πωλείται για 15€. Αγοράστηκε
από Κυρίτση ορθοπεδικά πριν 2 χρόνια. ο καινούργιος πωλείται
για 30€. Email: fiorentina7@gmail.com
• Σταθερή πολυθρόνα με σταθερούς βραχίονες και κάθισμα
WC με λαβή - 50€€
Σταθερή πολυθρόνα με σταθερούς βραχίονες και κάθισμα
WC με λαβή σε πολύ καλή κατάσταση πωλείται για 50€. Αγοράστηκε από Κυρίτση ορθοπεδικά πριν 2 χρόνια. Ιδανική και
για υπέρβαρους χρήστες. η καινούργια πωλείται για 100€.
• Κάλτσες ριζομυρίου - 30€

Κάλτσες ριζομυρίου σε πολύ καλή κατάσταση πωλούνται
για 30€. Επιτυγχάνουν την επαναφορά της πίεσης του αίματος
στα φυσιολογικά επίπεδα. Η συμπίεση που ασκείται αποτρέπει
τη στασιμότητα του αίματος και την εμφάνιση θρομβώσεων.
Αγοράστηκαν από Κυρίτση ορθοπεδικά πριν 2 χρόνια. η καινούργιες πωλούνται για 65€.
• Ζώνη νεοπρενίου χωρίς Μπανέλλες - 30€
• Στρώμα Εναλλακτικής Πίεσης Κατά των Κατακλίσεων 40€
• Κρεβάτι Διπλής Ανάκλισης με στρώμα αφρολέξ, αναρτήρα
και κάγκελα ασφαλείας - 600€
Αγοράστηκαν όλα από Κυρίτση ορθοπεδικά πριν 1.5 χρόνο.
Όλα μαζί καινούργια πωλούνται για 1.200€.
Email: fiorentina7@gmail.com

ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ “CENT GENIE”.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συλλόγου Παραπληγικών, εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του στην Εταιρεία Επισκευών Αυτοκινήτων
“CENT GENIE” για την κάλυψη των εργασιών επι-

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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σκευής των Οχημάτων του Φορέα μας.
“CENT GENIE”
Γρ. Λαμπράκη 364 –
Τηλ. 210 – 49.24.410

Disability

EXPO

Solutions
for

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΖΩΗ

& Smart Home

01-03

ΙΟΥΝΙΟΥ

2018
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ
Κ Ε Ν Τ Ρ Ο
HELEXPO
MAROUSSI
Η Solutions for Disabilities EXPO είναι απολύτως προσπελάσιμη σε όλες τις αναπηρίες.
Πληροφορίες θα μπορείτε να βρείτε στο

www.solutionsfordisability.com

HtA

Hospitality
Tourism &Excibition

ACTIVITIES

ΠANEΛΛHNIOΣ
ΣYΛΛOΓOΣ
ΠAPAΠΛHΓIKΩN

