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                                   ΔΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ 

 

ΘΔΜΑ: σμμεηοτή ηοσ σλλόγοσ Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων ΑμεΑ Κέρκσρας 

                   ζηη ζσνάνηηζη με ηην Τθσποσργό Δργαζίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης   

κα Γόμνα Μηταηλίδοσ. 

 

           Ο Πξόεδξνο ηνπ Σπιιόγνπ Γνλέσλ Κεδεκόλσλ θαη Φίισλ ΑκεΑ Κέξθπξαο θ. Σπύξνο 

Ζνπκπνπιίδεο θαη κε ηηο ηδηόηεηεο ηνπ κέινπο ηνπ ΓΣ ηεο Εζληθήο Σπλνκνζπνλδίαο Αηόκσλ 

κε Αλαπεξία (ΕΣΑκεΑ) θαη ηνπ Α. Αληηπξνέδξνπ ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Σσκαηείσλ 

Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία (ΠΟΣΓΚΑκεΑ) , ζπκκεηείρε ζηηο ζπλαληήζεηο 

ηεο Πεξηθέξεηαο Θνλίσλ Νήζσλ θαη ηνπ Δήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο κε ηελ Υθππνπξγό 

Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θα Δόκλα Μεραειίδνπ θαη  νπνίνο αθνύ ηελ 

επραξίζηεζε γηα ηελ απόθαζή ηεο λα κελ θιείζνπλ νη δνκέο ΚΔΗΦ ΑκεΑ θαη ΚΔΑΠ-ΜΕΑ 

κεηά ηνλ πξώην κήλα εγθιεηζκνύ ησλ παηδηώλ κε αλαπεξία ζηα ζπίηηα ηνπο ιόγσ παλδεκίαο 

θαη εκθάληζεο έληνλσλ ςπρηθώλ δηαηαξαρώλ κε δηαρεηξίζηκσλ από ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, 

αλέθεξε όηη ε ελεξγεηαθή θαη θαηαλαισηηθή θξίζε έθεξε ηα άηνκα κε αλαπεξία, ηελ πην 

επάισηε θνηλσληθή νκάδα, πνιύ θάησ από ηα όξηα ηεο θηώρεηαο, αθνύ ζηε θηώρεηα ηα είραλ 

νδεγήζεη πξν πνιινύ ηα ζθιεξά κλεκνληαθά κέηξα. 

   Σηε ζπλέρεηα παξνπζίαζε ηα ζπνπδαηόηεξα πξνβιήκαηα ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία θαη 

ηδηαίηεξα ησλ παηδηώλ κε βαξηέο θαη πνιιαπιέο αλαπεξίεο : 

1. Αύμεζε ησλ  αλαπεξηθώλ  επηδνκάησλ ηα νπνία έρνπλ λα απμεζνύλ από ην 2011 θαη λα 

εηζαρζνύλ ζε πξόγξακκα ηηκαξηζκηθήο αλαπξνζαξκνγήο, όπσο είρε γίλεη ην 1997 επί 

Υπνπξγίαο Γηώξγνπ Δξπ. 

2. Τα παηδηά κε αλαπεξία πνπ νξθαλεύνπλ από έλα ή δύν γνλείο, λα κελ ράλνπλ ην 

αλαπεξηθό επίδνκα όηαλ ε ζύληαμε ηνπ απνζαλόληνο γνλέα ππεξβαίλεη ηνπ επηδόκαηνο 

ησλ 360 Ε.  

3. Να κελ εμαηξνύληαη ηα άηνκα κε αλαπεξία από ην θνηλσληθό ηηκνιόγην ηεο ΔΕΗ θαη 

ησλ ηδησηηθώλ παξόρσλ θαζώο θαη από ην πξόγξακκα εμνηθνλνκώ θαη’ νίθνλ, ιόγσ 

πξόζζεζεο ηνπ επηδόκαηνο σο εηζόδεκα. 

4. Να επεθηαζεί ν πξνζσπηθόο βνεζόο θαη ζηελ Πεξηθέξεηα.  

5. Σηελ Κέξθπξα ν Σύιινγόο καο ιεηηνπξγεί από ην 1995 ην ΚΔΗΦ ΑκεΑ «ΜΕΛΘΣΣΑ» 

θηινμελώληαο 30 άηνκα κε αλαπεξία θαη απαζρνιώληαο 15 άηνκα πξνζσπηθό όισλ ησλ 

απαξαίηεησλ επηζηεκνληθώλ θαη κε εηδηθνηήησλ. 

Τν ΕΣΠΑ γηα ηα ΚΔΗΦ ΑκεΑ 2017-2020   ιήγεη  ηνλ Φεβξνπάξην 2023 θαη πξέπεη γηα 

ηε ζπλέρηζε ηεο ιίαλ απαξαίηεηεο ιεηηνπξγίαο ησλ λα εληαρζνύλ ζην λέν ΕΣΠΑ 2023 -

2027 θαη   ζηηο  θεκνινγνύκελεο λέεο πξνδηαγξαθέο ρξεηάδεηαη αλαβάζκηζε ηνπ 

ζθνπνύ, ηεο  ζηειέρσζεο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο, ( ε ΜΕΛΘΣΣΑ ιεηηνπξγεί κε 15 άηνκα 

πξνζσπηθνύ αληί 9), αιιά ρξεηάδεηαη πνιύ πξνζνρή ζηηο θηηξηνινγηθέο πξνδηαγξαθέο 

ηδηαίηεξα ησλ παιηώλ θηηξίσλ, ηα νπνία έρνπλ δώζεη ζπνπδαίν θνηλσληθνεθπαηδεπηηθό 
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έξγν 40 θαη πιένλ ρξόλσλ αλαπιεξώλνληαο ηελ Πνιηηεία θαη ην νπνίν δελ πξέπεη λα 

απαμησζεί.  

6. Σηελ Κέξθπξα ν Σύιινγόο καο έρεη επηρεηξήζεη λα ηδξύζεη θαη ιεηηνπξγήζεη Σηέγε 

Υπνζηεξηδόκελεο Δηαβίσζεο (ΣΥΔ),  ην ζπνπδαηόηεξν έξγν γηα ηα παηδηά κε αλαπεξία, 

αιιά δπζηπρώο ζηελ ηνπξηζηηθή Κέξθπξα δελ βξίζθεηαη γηα ελνηθίαζε ζπίηη. 

7. Οη θαηαζθελώζεηο ζηα Γνπβηά Κέξθπξαο δπζηπρώο θαξθηλνβαηνύλ από ην 2011, δελ 

έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ην 2015 θαη 2020, ελώ ην 2021 ππνιεηηνύξγεζαλ επηθίλδπλα κε 

9 άηνκα πξνζσπηθνύ αληί 30 ρσξίο ΝΟΖΛΔΤΣΖ θαη ΓΗΑΣΡΟ  ιόγσ θαζπζηέξεζεο 

ησλ αλαζέζεσλ από  ην Υπνπξγείν Εξγαζίαο ζηελ ΠΟΣΓΚΑκεΑ θαη ζηνπο Δήκνπο θαη 

ιόγσ ηεο  γξαθεηνθξαηίαο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο θαη γη’ 

απηόλ ην ιόγν ν Σύιινγόο καο δελ ζπκκεηείρε. 

8. Τέινο ε εηήζηα επηρνξήγεζε ηνπ Υπνπξγείνπ Εξγαζίαο κέζσ Πεξηθεξεηώλ ζηνλ 

Σύιινγό καο  έρεη ηεξάζηην πξόβιεκα, αθνύ ράζεθε ε επηρνξήγεζε 2017, 2019 θαη 

παξά ιίγν ηνπ 2021, ελώ πξέπεη λα απμεζεί ην πνζό ησλ 8.000 Ε γηα έιεγρν από νξθσηό 

ινγηζηή θαη λα θαηαξγεζεί ην ρξνληθό όξην ησλ 3 κελώλ γηα πινπνίεζε ησλ δαπαλώλ 

κέζσ ηεο επηρνξήγεζεο. 

      

               

 

                                                            Με εθηίκεζε 
 

      Ο Πξόεδξνο                                                                              Η   Γξακκαηέαο   

           

 

Ζνπκπνπιίδεο Σππξίδσλ                                                                 Κνληνύ Μαξία 

 

 


