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ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ 

 

                                                   
 
 Ποιηηηθή αληθαλόηεηα ή θοηλωληθή αδηαθορία ηοσ Γήκοσ Κεληρηθής Κέρθσρας από ηελ 

κε ιεηηοσργία ηωλ Καηαζθελώζεωλ ζηα Γοσβηά; 

 

 Σηηο 11 Ηνπιίνπ 2022 αληηπξνζσπεία ηνπ Σπιιόγνπ Γνλέσλ Κεδεκόλσλ θαη Φίισλ Αηόκσλ 

κε Αλαπεξία Κέξθπξαο είρε επηζθεθζεί ηνλ Καηαζθελσηηθό ρώξν «Σηακάηηνο Γεζύιιαο» 

ζηα Γνπβηά Κέξθπξαο, δηαπίζησζε όηη δελ είρε γίλεη απνιύησο θακία εξγαζία γηα ηελ έλαξμε 

ησλ Καηαζθελώζεσλ κε ηηο ζθελέο, θξεβάηηα, ζηξώκαηα  θιεηζκέλα αζθηθηηθά ζηελ 

ηξαπεδαξία, ελώ ν ρώξνο από θαηαζθελσηηθόο είρε κεηαηξαπεί σο ιεκβνζηάζην ηνπ ΝΑΟΚ 

θαη εμέδσζε Γειηίν Τύπνπ κε ζθνπό ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηελ άζθεζε πίεζεο ζηελ 

Γεκνηηθή Αξρή γηα ηελ έζησ θαη θαζπζηεξεκέλε έλαξμε ησλ θαηαζθελώζεσλ. 

   Ζ ίδηα επηηξνπή ηνπ Σπιιόγνπ καο επηζθέθζεθε εθ λένπ ηνλ θαηαζθελσηηθό ρώξν  

«Σηακάηηνο Γεζύιιαο» ηελ Γεπηέξα 25 Ηνπιίνπ 2022 θαη δπζηπρώο κε ιύπε ηεο δηαπίζησζε 

όηη κεηά από 15 εκέξεο δελ είρε γίλεη ΚΑΜΗΑ ΑΠΟΛΤΣΩ ΔΡΓΑΗΑ, γηα ηελ έλαξμε ηεο 

θαηαζθελσηηθήο πεξηόδνπ ζηεξώληαο από ηα παηδηά κε αλαπεξία ηελ ραξά, ηελ δηαζθέδαζε, 

ηελ ζάιαζζα πνπ πξνζθέξεη ε θαηαζθήλσζε θαη από ηνπο γνλείο ιίγεο κέξεο μεθνύξαζε ή 

ιίγν  ρξόλν γηα ηελ πινπνίεζε θάπνησλ αλαγθώλ θαη ππνρξεώζεσλ ηνπο. 

    Ζ αλάζεζε ζηνπο Γήκνπο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Καηαζθελσηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ηνπ 

Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Υπνζέζεσλ έγηλε έγθαηξα κε ηελ ππ. αξηζκ 38499/21-

4-2022 ΚΥΑ δεκνζηεπκέλεο ζην αξηζ. 2107/28-4-2022 ΦΔΚ θαη ν Γήκνο ηεο Κεληξηθήο 

Κέξθπξαο 3 οιόθιεροσς κήλες δελ εθηέιεζε απνιύησο θακία εξγαζία, ελώ άιινη δήκνη 

ηειείσζαλ ήδε ηελ πξώηε πεξίνδν παξαθάησ θαηαζθελώζεσλ: 

 

1. Δ. Παηδηθή εμνρή – Άγηνο Αλδξέαο Αηηηθήο. 

2. Αγία Παξαζθεπή Λάξηζαο. 
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3. Μεηακόξθσζε Φαιθηδηθήο. 

4. Νέα Πέξακνο Καβάιαο. 

5. Καιαζάο Φαλίσλ. 

6. Μπνύθα Ακθηινρίαο. 

7. Μάθξε Αιεμαλδξνύπνιεο. 

8. Οιπκπηάδα Φαιθηδηθήο. 

9. Καξηεξόο  Ζξαθιείνπ Κξήηεο. 

 

Παξόκνηα θαηάζηαζε δπζηπρώο επηθξάηεζε θαη ηα πξνεγνύκελα ρξόληα αθνύ ην 2019 δελ 

πξνβιέθζεθε ε ηξνθνδνζία ησλ παηδηώλ θαη θαιύθζεθε εζεινληηθά από Σνύπεξ Μάξθεη, 

Ξελνδνρεία θαη ην ΚΟΗΣΠΔ κε ειιηπή γεύκαηα θαη δείπλα, ην 2020 δελ ζπκκεηείρε ν Γήκνο 

ιόγσ παλδεκίαο θαη ην 2021   ιεηηνύξγεζαλ νη θαηαζθελώζεηο θαζπζηεξεκέλα, επηθίλδπλα 

θαη εθηόο πξνδηαγξαθώλ ηεο αληίζηνηρεο πεξπζηλήο ΚΥΑ  κε 9 άηνκα πξνζσπηθνύ αληί 30 

πξνβιεπόκελσλ θαη κάιηζηα ρσξίο γηαηρό θαη λοζειεσηή θαη γηα ηνλ ιόγν απηόλ θαη πάιη ην 

ΓΣ ηνπ Σπιιόγνπ καο απνθάζηζε νκόθσλα λα κελ ζπκκεηάζρεη ζηηο θαηαζθελώζεηο 2021 

ζεβόκελν ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ παηδηώλ κε αλαπεξία. 

   Γηα όιε απηήλ ηελ θαηάζηαζε ελεκεξώζακε θαη ηελ Υθππνπξγό Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ 

Υπνζέζεσλ θα Γόκλα Μηραειίδνπ ζηελ πξόζθαηε επίζθεςή ηεο ζηελ Κέξθπξα, 

επειπηζηώληαο λα κελ ζπλερηζηεί απηή ε θαηάζηαζε θαζώο επίζεο θαη ηελ Παλειιήληα 

Οκνζπνλδία Σσκαηείσλ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ (ΠΟΣΓΚΑκεΑ), ηνλ έηεξν ππιώλα ηνπ 

Καηαζθελσηηθνύ Πξνγξάκκαηνο. 

  Ο Σύιινγόο καο ζηνλ Καηαζθελσηηθό ρώξν ησλ Γνπβηώλ  ην 2000 πινπνίεζε έξγα 

αλαβάζκηζεο αμίαο 105 εθ. δξρ, από ρξεκαηνδόηεζε ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο ζηελ 

ΠΟΣΓΓΚΑκεΑ, (θαηαζθεπή ηνπαιεηώλ, κπάλησλ, ειηαθνύ ζεξκνζύθσλα, πεξίθξαμεο, 

επηζθεπή θηηξίσλ, ζθεπή θαη ηνπνζέηεζε παινπηλάθσλ ηξαπεδαξίαο, πεξίθξαμε, θαηαζθεπή 

ξακπώλ θαη δαπέδσλ ζθελώλ θ.α) θαη έθηνηε ζνβαξέο παξεκβάζεηο δελ έρνπλ γίλεη παξά ηελ 

ζεκαληηθή   ρξεκαηνδόηεζε ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο. 

   Ζ έγθαηξε αλάζεζε,  ε εμαζθάιηζε ηεο ;ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη ε 

έλαξμε ησλ  πξναλαθεξόκελσλ θαηαζθελώζεσλ ηνπ ηδίνπ Πξνγξάκκαηνο ησλ άιισλ Γήκσλ,  

δελ δίλεη θακία δηθαηνινγία ζηελ θεηηλή θαζπζηέξεζε ηεο έλαξμεο ησλ Καηαζθελώζεσλ  

ζηα Γνπβηά Κέξθπξαο δεκηνπξγώληαο ηεξάζηηεο επζύλεο ζηελ Γήκαξρν θα Μεξόπε Υδξαίνπ, 

ζηνλ πξ. Πξόεδξν ηνπ ΓΣ ησλ Καηαζθελώζεσλ θ. Σπ. Νεξάληδε, ζηνλ λπλ Πξόεδξν θ.  Βαζ. 

Μειίδε,  αιιά θαη ζηνλ Αληηδήκαξρν Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θ. Αλ Σθνύπνπξα   

πξνεξρόκελνπ θαη ζηεξηδόκελνπ από ην αλαπεξηθό θίλεκα ηνπ νπνίνπ δεηήζακε παξέκβαζε 

θαη ηνπνζέηεζε γηα ην παξαπάλσ δήηεκα θαη κέρξη ζήκεξα δελ έθαλε. 

    Γηεξσηώκεζα δελ ηνπο αγγίδεη θαη δελ ηνπο επαηζζεηνπνηεί ε πινπνίεζε ησλ ζηόρσλ πνπ 

έζεζε θαη αλέζεζε ην Υπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Υπνζέζεσλ κε ηελ 

πξναλαθεξόκελε ΚΥΑ θαη είλαη: 

 

1. Ζ ηζόηηκε ζπκκεηνρή ησλ ΑκεΑ θαη ε άξζε ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ. 

2. Ζ Κνηλσληθνπνίεζε ησλ ΑκεΑ θαη ε βειηίσζε ηεο πγείαο ηνπο. 

3. Ζ αλαθνύθηζε θαη ε ππνζηήξημε ησλ νηθνγελεηώλ ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία. 

4. Ζ ζπκκεηνρή ησλ ΑκεΑ πνπ δηαβηνύλ ζε ηδξύκαηα θιεηζηήο πεξίζαιςεο.  

 

    Τέινο καο ιππεί ηδηαίηεξα ην γεγνλόο όηη ν Σύιινγόο καο θέηνο δελ είρε θακία ελεκέξσζε 

νύηε πξόζθιεζε γηα ζπλεξγαζία γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ Καηαζθελώζεσλ, ζε αληίζεζε κε ηηο 

πξνεγνύκελεο ρξνληέο.   ΓΗΑΤΗ ; 

 

 

 

                                                            Με εθηίκεζε 
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      Ο Πξόεδξνο                                                                              Ζ   Γξακκαηέαο   

           

 

Ενπκπνπιίδεο Σππξίδσλ                                                                 Κνληνύ Μαξία 

 

 


