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Ούηε θαη θέηος ηα παηδηά κε αλαπερία ζα έτοσλ ηελ δσλαηόηεηα 

ζσκκεηοτής ζηης Καηαζθελώζεης «ηακάηηος Γεζύιιας» Γοσβηώλ 

Κέρθσρας 

 
   Ο Σύιινγνο Γνλέσλ Κεδεκόλσλ θαη Φίισλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία Κέξθπξαο, κε ιύπε ηνπ 

δηαπίζησζε όηη κεηά ηελ ζεκεξηλή επηηόπηα επίζθεςή ηνπ (11 Θνπιίνπ)  ζηηο Καηαζθελώζεηο 

«Σηακάηηνο Δεζύιιαο Γνπβηώλ Κέξθπξαο,  όηη κέρξη ζήκεξα δελ έρεη γίλεη απνιύησο θακία 

εξγαζία γηα ηελ έγθαηξε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ, θηινμελώληαο κόλν ηηο αγσληζηηθέο 

ιέκβνπο ηνπ Ναπηηθνύ Αζιεηηθνύ Οκίινπ Κέξθπξαο (ΝΑΟΚ), ελώ ηαπηόρξνλα δελ έρνπλ  

αθόκε δεκνζηεπζεί νη πξνθεξύμεηο γηα ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ θαη γηα ηηο πξνκήζεηεο 

ηξνθίκσλ. 

    Η εθηίκεζε ηνπ Σπιιόγνπ καο ηδηαίηεξα κεηά ηελ παξαίηεζε ηνπ Πξνέδξνπ ησλ 

Καηαζθελώζεσλ θ. Σπύξνπ Νεξάληδε θαη ηελ ζεκεξηλή εηθόλα ησλ, είλαη όηη ε έλαξμε ησλ 

Καηαζθελώζεσλ Γνπβηώλ Κέξθπξαο ζα θαζπζηεξήζεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηνλ Αύγνπζην, κία 

ηεξάζηηα θαζπζηέξεζε παξ΄ όιε ηελ έγθαηξε αλάζεζε ηνπ Υπνπξγείνπ Εξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο ζηνλ Δήκν Κεληξηθήο Κέξθπξαο, πνπ δεκηνπξγεί αδπλακία λα 

βξεζνύλ παηδηά κε αλαπεξία θαζώο επίζεο θαη νη απαξαίηεηνη ζπλνδνί ηνπο. 

   Ο Σύιινγόο καο ππεύζπλνο θαη ζεβόκελνο ηελ πνηνηηθή θαη αζθαιή δηακνλή θαη δηαηξνθή 

ησλ παηδηώλ κε αλαπεξία,  ησλ  ΠΑΗΓΗΩΝ καο  δειαδή, κε νκόθσλε απόθαζε ηνπ ΔΣ ηνπ, 

δελ ζα ζπκκεηάζρεη ζην Καηαζθελσηηθό Πξόγξακκα ηνπ Υπνπξγείνπ Εξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο ζηηο Καηαζθελώζεηο ησλ Γνπβηώλ Κέξθπξαο θαη γηα ηελ θεηηλή 

πεξίνδν. 



                                                                                          

 

  Σεκεησηένλ όηη άιινη Δήκνη πνπ ιεηηνπξγνύλ θαηαζθελώζεηο ηνπ ίδηνπ Πξνγξάκκαηνο, 

έρνπλ ήδε μεθηλήζεη ηελ πξώηε πεξίνδν, ελώ ν Σύιινγόο καο θαη πέξπζη δελ ζπκκεηείρε, 

αθελόο κελ ιόγσ ηεο κεγάιεο θαη πάιη θαζπζηέξεζεο, αθεηέξνπ ιεηηνύξγεζε κε 

ειιεηπέζηαην πξνζσπηθό κε 9 εξγαδόκελνπο αληί 32 θαη κάιηζηα ρσξίο ηνπο ιίαλ 

απαξαίηεηνπο γηα ηελ πγεία θαη δσή ησλ θαηαζθελσηώλ γηαηρό θαη λοζειεσηή. 

    Ο Σύιινγόο καο απέζηεηιε έγγξαθν ελεκέξσζεο θαη δηακαξηπξίαο ζηελ Παλειιήληα 

Οκνζπνλδία Σσκαηείσλ Γνλέσλ Κεδεκόλσλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία (ΠΟΣΓΚΑκεΑ) γηα 

πεξαηηέξσ ελεκέξσζε ηνπ Υπνπξγείνπ Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, ην νπνίν 

είλαη αξκόδην γηα ηελ αλάζεζε ησλ θαηαζθελώζεσλ θαη ηελ ρξεκαηνδόηεζή ηνπο. 

  Γηα άιιε κηα ρξνληά όπσο θαη πέξπζη ηα παηδηά κε αλαπεξία ηεο Κέξθπξαο δελ ζα έρνπλ ηελ 

επθαηξία, ηελ δεκηνπξγηθή ζπκκεηνρή θαη ηελ αλεθηίκεηε ςπρνινγηθή ππνζηήξημε    ζηελ 

αλέκειε ραξά, ζηε ζάιαζζα θαη ζηε δηαζθέδαζε πνπ ηόζν πνιύ έρνπλ αλάγθε, ελώ ε γνλείο 

ηνπο ζα ράζνπλ ηελ επθαηξία γηα μεθνύξαζε, γηα  δηαθνπέο θαη πινπνίεζε θάπνησλ αλαγθώλ 

ηνπο πνπ δελ ηνπο επηηξέπεη ε ηόζν δύζθνιε ρσξίο επηινγή απνζηνιή ηνπο,  ηεο δηαβίσζεο 

θαη αλαηξνθήο ελόο παηδηνύ κε αλαπεξία.    
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