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Δπίζκευη ηοσ σλλόγοσ Γονέφν, Κηδεμόνφν και Φίλφν Αηόμφν με 

Αναπηρία Κέρκσρας ζηη  Γήμαρτο κα Τδραίοσ. 

 
    Τε Δεπηέξα 28 Θνπλίνπ 2021, αληηπξνζσπεία ηνπ Σπιιόγνπ Γνλέσλ Κεδεκόλσλ θαη Φίισλ 

Αηόκσλ κε Αλαπεξία Κέξθπξαο απνηεινύκελε από ηνλ Πξόεδξν θ. Σπ. Ζνπκπνπιίδε,ηνλ 

Τακία θ. Δαλ. Σπλαδηλό, ην κέινο ηνπ ΔΣ θα Ζσή Καθαξνύγθα θαη ηηο ππεύζπλεο ησλ 

θαηαζθελώζεσλ KΔΗΦ «ΜΕΛΘΣΣΑ» θα Τδ. Ζνπκπνπιίδνπ Μνπζηθό θαη ηελ θα Καη. 

Γξακκέλνπ Κνηλσληθό Λεηηνπξγό, επηζθέθζεθε ηε Δήκαξρν Κεληξηθήο Κέξθπξαο θα 

Μεξόπε Υδξαίνπ θαη ηελ ελεκέξσζε γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπ Σπιιόγνπ ζην Καηαζθελσηηθό 

Πξόγξακκα 2021, ηνπ Υπνπξγείνπ Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Υπνζέζεσλ πνπ πινπνηεί ε 



                                                                                          

 

Παλειιήληα Οκνζπνλδία Σσκαηείσλ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ ΑκεΑ, θαζώο επίζεο θαη γηα ηα 

πθηζηάκελα πξνβιήκαηα όπσο: 

 

1. Τε κηθξή ζπκκεηνρή ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία, θπξίσο ιόγσ ηνπ θόβνπ ησλ γνλέσλ 

γηα ηνλ θίλδπλν δηαπνξάο ηνπ Covid19. 

2. Τελ απνπζία εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ζπκκεηνρή ζπλνδώλ ΑκεΑ. 

3. Ο θαηαζθελσηηθόο ρώξνο βξίζθεηαη ζε άζιηα θαηάζηαζε αθνύ δε ιεηηνύξγεζε πέξπζη  

θαη είλαη επηβεβιεκέλν λα γίλνπλ έξγα ζπληήξεζεο θαη επηζθεπέο. 

4. Ο εμνπιηζκόο είλαη απαξραησκέλνο θαη πξνβιεκαηηθόο, αθνύ ηα θξεβάηηα είλαη 

ζθνπξηαζκέλα, ηα ζηξώκαηα κνπριηαζκέλα θαη νη ζθελέο είλαη πνιύ παιηέο, θξίλεηαη 

ινηπόλ αλαγθαίνο ν εθζπρξνληζκόο ηνπ θαη ε επάλδξσζε ηεο θαηαζθήλσζεο κε όια 

ηα απαξαίηεηα κέζα. 

5. Τα πξνεγνύκελα ρξόληα ππήξραλ ζνβαξέο δηαηξνθηθέο ειιείςεηο αθόκε θαη ζε 

βαζηθά είδε, όπσο κέιη, αλαςπθηηθά, λεξό, θξνύηα, θξέαο. 

 

   Ο θ. Ζνπκπνπιίδεο αλέθεξε όηη δεηά από ηελ θα Δήκαξρν λα απνθαηαζηαζνύλ  ηα 

πξνβιήκαηα απηά, ώζηε ηα παηδηά λα  πεξάζνπλ κεξηθέο μέγλνηαζηεο κέξεο κε αζθάιεηα θαη 

αμηνπξέπεηα. Σηε ζπλέρεηα αλαθέξζεθε ζηηο δειώζεηο ηεο θαο Δεκάξρνπ θαη ηνπ 

Αληηδήκαξρνπ θ. Αλδξέα Σθνύπνπξα ζηελ παξνπζίαζε ηξηώλ ακαμηδίσλ ζαιάζζεο, ζηε 

ζήκαλζε ησλ ρώξσλ  ζηάζκεπζεο ηεο Κέξθπξαο πνπ εμππεξεηεί ηελ θηλεηηθόηεηα ησλ 

αηόκσλ, δειώλνληαο όηη ν Σύιινγνο αλαγλσξίδεη όηη νη ελέξγεηεο απηέο δειώλνπλ ην 

ελδηαθέξνλ θαη ηελ επαηζζεζία ηνπ Δήκνπ θαη ηηο επηβξαβεύεη, σζηόζν δπζηπρώο απηό δελ 

αξθεί γηα λα ραξαθηεξηζηεί ε Κέξθπξα σο ην πξώην λεζί ζηελ πξνζβαζηκόηεηα κε   

παγθόζκην ελδηαθέξνλ, αθνύ ε πξνζβαζηκόηεηα θαζνξίδεηαη από ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη 

θπξίσο από ηελ Δηεζλή Σύκβαζε Δηθαησκάησλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία πνπ έγηλε Νόκνο ηνπ 

Κξάηνπο (Ν 4074/2012) θαη γηα λα νλνκαζζεί πξνζβάζηκε ε παξαιία, εθηόο από ηα ακαμίδηα 

πξέπεη λα ππάξρεη πξνζβαζηκόηεηα ζε ρώξνπο ζηάζκεπζεο ΑκεΑ, πξνζβάζηκε δηαδξνκή 

κέρξη ηα ακαμίδηα, ρώξνο απνδπηεξίσλ  θαη ρώξνο ληνπδ. Επηπιένλ ε Ειιάδα θαη κάιηζηα  ε 

Κέξθπξα δελ ραξαθηεξίδνληαη γηα ηελ πξνζβαζηκόηεηα, αθνύ είλαη ειάρηζηα ηα πξνζβάζηκα  

μελνδνρεία, κνπζεία, δεκόζηα θηίξηα, παξαιίεο   ελώ νη ειιείςεηο είλαη  εκθαλείο ζε 

νπνηαδήπνηε βόιηα,  κε αλύπαξθηεο ξάκπεο, κε ζθαινπάηηα 5-7 εθ., αλώκαια πιαθόζηξσηα , 

κε δηαδξνκέο θαιπκκέλεο από ηξαπεδνθαζίζκαηα θ.α . Εμ άιινπ δελ είλαη ηπραίν πνπ 50 εθ. 

ηνπξηζηώλ κε αλαπεξία επηιέγνπλ άιινπο ηνπξηζηηθνύο πξννξηζκνύο πςειώλ πξνδηαγξαθώλ 

πξνζβαζηκόηεηαο πνπ ζα θάλνπλ ηηο δηαθνπέο ηνπ επράξηζηεο αιιά θαη πξαγκαηηθά 

μεθνύξαζηεο. 
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