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ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δ.Σ.Α.μεΑ.: Σηο ηιμόνι ηης Παγκόζμιας Σσμματίας Οργανώζεων Αηόμων 
με Αναπηρία ο Ι. Βαρδακαζηάνης για δεύηερη θορά  

Οκόθωλα εθιέρηεθε ζην ηηκόλη ηεο Παγθόζκηαο Σπκκαρίαο Οξγαλώζεωλ Αηόκωλ κε Αλαπεξία (IDA) ν 

πξόεδξνο ηεο ΔΣΑκεΑ θαη ηνπ European Disability Forum Ιωάλλεο Βαξδαθαζηάλεο, ηελ Πέκπηε 16 

Γεθεκβξίνπ.  

Η Παγθόζκηα Σπκκαρία Οξγαλώζεωλ γηα ηελ Αλαπεξία είλαη κηα νξγάλωζε - νκπξέια πνπ 

ζπγθεληξώλεη πάλω από 1.100 νξγαλώζεηο αηόκωλ κε αλαπεξία, ρξόληεο παζήζεηο θαη ηηο νηθνγέλεηέο 

ηνπο από νθηώ παγθόζκηεο νξγαλώζεηο θαη έμη πεξηθεξεηαθέο.  

Η IDA πξνωζεί ηελ έληαμε ηωλ αηόκωλ κε αλαπεξία θαη ρξόληεο παζήζεηο ζηηο παγθόζκηεο 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξνώζεζε ηωλ αλζξωπίλωλ δηθαηωκάηωλ θαη ηε βηώζηκε αλάπηπμε. Υπνζηεξίδεη 

ηηο νξγαλώζεηο ηωλ αηόκωλ κε αλαπεξία λα δεηνύλ από ηηο θπβεξλήζεηο ηνπο λα ινγνδνηνύλ θαη λα 

ππνζηεξίδνπλ ηελ αιιαγή ζε ηνπηθό, εζληθό θαη δηεζλέο επίπεδν.  

Με νξγαληζκνύο-κέιε ζε όιν ηνλ θόζκν, ε IDA αληηπξνζωπεύεη πεξηζζόηεξν από έλα δηζεθαηνκκύξην 

άηνκα κε αλαπεξία πνπ δνπλ ζε νιόθιεξν ηνλ πιαλήηε. Αλάκεζά ηνπο είλαη κεξηθέο από ηηο 

κεγαιύηεξεο θαη πην πεξηζωξηνπνηεκέλεο νκάδεο ζηνλ θόζκν. Με ηε κνλαδηθή ηεο ζύλζεζε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηωλ θνξπθαίωλ δηεζλώλ νξγαλώζεωλ γηα ηα δηθαηώκαηα ηωλ αηόκωλ κε 

αλαπεξία, ε IDA ζεωξείηαη από ηνλ ΟΗΔ ωο ε πιένλ έγθπξε νξγάλωζε εθπξνζώπεζεο ηωλ αηόκωλ 

κε αλαπεξία ζε παγθόζκην επίπεδν. 

Ο αθξνγωληαίνο ιίζνο ηνπ έξγνπ ηεο IDA είλαη ε Σύκβαζε ηωλ Ηλωκέλωλ Δζλώλ γηα ηα Γηθαηώκαηα 

ηωλ Αηόκωλ κε Αλαπεξία (UN CRPD). Η IDA πξνωζεί ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζή ηεο κέζω 

ζπληνληζκέλεο δξάζεο από ηηο αληηπξνζωπεπηηθέο νξγαλώζεηο αηόκωλ κε αλαπεξία, γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο ζπκκόξθωζεο ζε εζληθό, πεξηθεξεηαθό θαη δηεζλέο επίπεδν. 

Η Αηδέληα 2030 θαη νη Σηόρνη ηεο γηα ηε βηώζηκε αλάπηπμε απνηεινύλ επίζεο αλαπόζπαζην κέξνο ηνπ 

έξγνπ ηεο IDA γηα ηελ πξνώζεζε ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο πνπ ζα ζπκπεξηιακβάλεη ηα άηνκα κε 

αλαπεξία. Σπλεξγάδεηαη κε ζπκκάρνπο θαη εηαίξνπο γηα λα νηθνδνκήζεη ηελ ηθαλόηεηα ηωλ αηόκωλ κε 

αλαπεξία θαη ηωλ νξγαλώζεώλ ηνπο ζε όιν ηνλ θόζκν λα ππεξαζπίδνληαη ηα ζπιινγηθά ηνπο 

δηθαηώκαηα θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζην ζρεδηαζκό θαη ηελ εθαξκνγή ηωλ πνιηηηθώλ θαη πξαθηηθώλ πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο. 

Γήλωζη Ι. Βαρδακαζηάνη:  

«Ήηαλ ην 2004 όηαλ μεθίλεζε ην ηαμίδη κνπ κε ηελ IDA. Καηά ηελ πεξίνδν απηή, ε IDA  δηαδξακάηηζε 

εγεηηθό θαη θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ ίδξπζε ηεο Γηεζλνύο Οκάδαο γηα ηελ Αλαπεξία  (IDC), ζηελ νπνία 

ζπκκεηείρα ωο πξόεδξνο ηνπ Δπξωπαϊθνύ Φόξνπκ γηα ηελ Αλαπεξία.  Μέζω ηεο IDC ελώζακε ηηο 

δπλάκεηο καο γηα λα θάλνπκε ηε Σύκβαζε πξαγκαηηθόηεηα. Η ζπκκεηνρή κνπ ζηελ IDA 

εθπξνζωπώληαο ην Δπξωπαϊθό Φόξνπκ γηα ηελ Αλαπεξία από ην 2007 απνηειεί κία από ηηο πην 

ζπλαξπαζηηθέο πεξηόδνπο ηεο δεκόζηαο δωήο κνπ. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηόδνπ, ππεξέηεζα 

https://www.internationaldisabilityalliance.org/
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ηελ IDA ωο  αληηπξόεδξνο (2010-2012) .Τν 2013 εθιέρζεθα πξόεδξνο θαη ππεξέηεζα ζε απηή ηε ζέζε  

γηα  έλα  ρξόλν. Από ην 2014  δηαηεξνύζα ηε ζέζε ηνπ  ηακία. Φηινδνμία κνπ ωο πξόεδξνο ηεο IDA 

είλαη λα πξνωζήζω ηελ πιήξε εθαξκνγή ηεο Σύκβαζεο ζε θάζε γωληά ηνπ θόζκνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα,  

ζα ήζεια λα εξγαζηώ γηα λα ελδπλακώζω όιεο ηηο νξγαλώζεηο-κέιε, δηόηη  ε IDA είλαη ηζρπξή κόλν 

εάλ ηα κέιε ηεο είλαη ηζρπξά θαη ηαπηόρξνλα λα θέξω πεξηζζόηεξε ελόηεηα κε απόιπην ζεβαζκό ζηελ 

πνηθηινκνξθία πνπ θέξλνπλ νη νξγαλώζεηο-κέιε.   Η πνηθηινκνξθία καο  είλαη ε δύλακή καο. 

Πηζηεύω αθξάδαληα όηη πξέπεη λα δνζεί πξνηεξαηόηεηα ζην έξγν καο ζηελ IDA  ζε ζέκαηα πνπ 

αθνξνύλ  ζηηο γπλαίθεο, ζηα θνξίηζηα θαη ζηνπο  λένπο  κε αλαπεξίεο. Τα δηθαηώκαηα ηωλ πξνζθύγωλ 

θαη ηωλ κεηαλαζηώλ κε αλαπεξία ζα πξέπεη επίζεο λα εμαθνινπζήζνπλ λα απνηεινύλ πξνηεξαηόηεηα 

ζην έξγν καο. Αλακθίβνια, έρεη ήδε γίλεη εμαηξεηηθή δνπιεηά  ζηνλ  παγθόζκην Νόην, θαη απηό πξέπεη 

λα ζπλερηζηεί θαη λα εληζρπζεί. Δπηπιένλ, ε παλδεκία ζε ζπλδπαζκό κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή είραλ 

ήδε δξακαηηθέο επηπηώζεηο ζηα άηνκα κε αλαπεξία ζε όιεο ηηο ρώξεο ηνπ θόζκνπ, αιιά εηδηθόηεξα 

ζηνλ παγθόζκην λόην. Απηή ε θξίζηκε θαηάζηαζε  απαηηεί από ηελ IDA λα θαζνξίζεη ηηο 

πξνηεξαηόηεηέο ηεο  θαη λα ζρεδηάζεη ην  έξγν ηεο γηα λα  είλαη ζε ζέζε λα  αληηκεηωπίζεη απηέο ηηο 

λέεο  πξνθιήζεηο».  

Βιογραθικό 

Ο Ιωάλλεο Βαξδαθαζηάλεο δηεηέιεζε πξόεδξνο ηεο Παγθόζκηαο Σπκκαρίαο Οξγαλώζεωλ ηωλ Αηόκωλ 

κε Αλαπεξία από ηελ 1ε Ινπιίνπ 2012 κέρξη ηελ 30ε Ινπλίνπ 2014. Από ηελ 1ε Ινπιίνπ 2010 έωο ηελ 

30ε Ινπλίνπ 2012 θαηείρε ηε ζέζε ηνπ αληηπξνέδξνπ, ελώ κέρξη πξόζθαηα ήηαλ ηακίαο ηεο 

Οξγάλωζεο. 

Από ην 1999, ν Ιωάλλεο Βαξδαθαζηάλεο είλαη πξόεδξνο ηνπ Δπξωπαϊθνύ Φόξνπκ Αηόκωλ κε 

Αλαπεξία (European Disability Forum - EDF), ηεο πην αληηπξνζωπεπηηθήο νξγάλωζεο ηνπ επξωπαϊθνύ 

αλαπεξηθνύ θηλήκαηνο, ε νπνία εθπξνζωπεί ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο ζηνλ 

δηάινγν κε ηελ Δπξωπαϊθή Δπηηξνπή, ην Δπξωπαϊθό Κνηλνβνύιην, ην Σπκβνύιην ηεο Δπξωπαϊθήο 

Έλωζεο θαη ηνπο άιινπο επξωπαϊθνύο ζεζκνύο. 

Από ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ 2010, ν θ. Βαξδαθαζηάλεο είλαη κέινο ηεο ειιεληθήο αληηπξνζωπείαο ζηελ 

Δπξωπαϊθή Οηθνλνκηθή θαη Κνηλωληθή Δπηηξνπή (EESC), εθπξνζωπώληαο ηελ Διιάδα ζηελ Οκάδα III, 

όπνπ κάιηζηα είλαη αληηπξόεδξνο από ην 2015. 

Δπίζεο, από ην 2011 είλαη κέινο ηεο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλωληθήο Δπηηξνπήο ηεο Διιάδνο (ΟΚΔ), 

εθπξνζωπώληαο ηελ ΔΣΑκεΑ ζηελ Οκάδα III.  

 

Για περιζζόηερες πληροθορίες επικοινωνήζηε με ηον Πρόεδρο ηης Ε.Σ.Α.μεΑ. κ. Ι. 
Βαρδακαζηάνη ζηο κινηηό ηηλέθωνο 6937157193. 

Τώπα μποπείηε να ενημεπωθείηε για όλερ ηιρ εξελίξειρ ζηο χώπο ηηρ Αναπηπίαρ ζηην ιζηοζελίδα ηηρ 
Ε.Σ.Α.μεΑ.: www.esaea.gr ή www.esamea.gr. 

 

http://www.esaea.gr/
http://www.esamea.gr/
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Προζβάζιμο αρτείο Microsoft Word (*.docx) 

Τν παξόλ αξρείν ειέγρζεθε κε ην εξγαιείν Microsoft Accessibility Checker θαη 

δε βξέζεθαλ ζέκαηα πξνζβαζηκόηεηαο. Τα άηνκα κε αλαπεξία δε ζα 

αληηκεηωπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ αλάγλωζή ηνπ. 

 


