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   Σηε ζπλεδξίαζε ηεο 28
εο

 Απγνύζηνπ ηνπ ΓΣ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Οκνζπνλδίαο Σπιιόγσλ 

Αηόκσλ κε Αλαπεξία (ΠΟΜΑκεΑ)  Ζπείξνπ θαη Βνξείσλ Ηνλίσλ Νήζσλ ζηα Ησάλληλα,  

ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ  σο Αληηπξόεδξνο ν Πξόεδξνο ηνπ Σπιιόγνπ Γνλέσλ Κεδεκόλσλ 

θαη Φίισλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία Κέξθπξαο θ. Σπύξνο Ενπκπνπιίδεο,   θαη ν Πξόεδξνο ηεο 

Δζληθήο Σπλνκνζπνλδίαο Αηόκσλ κε Αλαπεξία (ΔΣΑκεΑ)  θ. Ησάλλεο Βαξδαθαζηάλεο, ν 

νπνίνο ελεκέξσζε γηα ηα ηξέρνληα ζέκαηα – πξνβιήκαηα ησλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία, αιιά 

θαη ηνλ ζρεδηαζκό θαη πινπνίεζε ελεξγεηώλ ηεο ΔΣΑκεΑ. 

   Πην ζπγθεθξηκέλα αλέθεξε όηη ε Παλδεκία εθηόο ησλ γλσζηώλ ηαηξηθώλ θαη νηθνλνκηθώλ 

πξνβιεκάησλ δεκηνύξγεζε θαη άιινπο είδνπο πξνβιήκαηα όπσο ηα θνηλσληθά, απνμέλσζε 

ηελ θνηλσλία από πνιιέο δξαζηεξηόηεηεο επαγγεικαηηθέο, ζπλδηθαιηζηηθέο, πνιηηηζηηθέο 

θνηλσληθέο, κε κεγάιν αληίθηππν θαη ζην αλαπεξηθό θίλεκα, ζην νπνίν παιαηά ζηειέρε δελ 

ζπκκεηέρνπλ επαξθώο, ελώ απέηξεςε θαη λέα άηνκα κε αλαπεξία  θαη γνλείο ηνπο λα   

δξαζηεξηνπνηεζνύλ ζε ζπιιόγνπο αηόκσλ κε αλαπεξία κέιε ηεο ΔΣΑκεΑ. 

     Γελ ην έρνπκε αληηιεθζεί όηη ε Παλδεκία άιιαμε ηνλ Κνηλσληθό Χάξηε ηεο Χώξαο θαη 

όηη ζα θαηαγξαθεί σο ηζηνξηθό γεγνλόο αλαθνξάο γηα δηάθνξα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ 

θνηλσλία,  όπσο προ ή  μεηά πανδημίας. 

    Γπζηπρώο κεηά ηελ παλδεκία ε νηθνλνκηθή θαη ελεξγεηαθή θξίζε επηβάξπλαλ πνιύ 

πεξηζζόηεξν  ην βηνηηθό επίπεδν ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία, αθνύ όιν θαη πεξηζζόηεξα άηνκα 

κε αλαπεξία νδεγνύληαη ζηελ θησρνπνίεζε, γη΄απηό ε ΔΣΑκεΑ κε ζεηξά επηζηνιώλ ζηνλ 

πξσζππνπξγό ηεο Χώξαο θ. Κπξηάθν Μεηζνηάθε θαη ζηνπο αξκόδηνπο Υπνπξγνύο, έζηεηιε 

επηζηνιέο κε ηηο νπνίεο ηνπο θαιεί ζηηο αλαθνηλώζεηο ηεο Γηεζλνύο Έθζεζεο Θεζζαινλίθεο, 

λα ζηεξίμνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξία όρη κε ηα αλαπνηειεζκαηηθά θαη απνζπαζκαηηθά κέηξα 

πνπ έρνπλ ιεθζεί έσο ζήκεξα, αιιά κέζσ ελόο ζπλνιηθνύ πιαηζίνπ  ζπλδπαζηηθώλ 

νηθνλνκηθώλ κέηξσλ,  ην νπνίν ζα έρεη ζπλέρεηα ζε βάζνο ρξόλνπ, παξάιιεια κε ην Δζληθό 

Σρέδην Γξάζεο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία ηεο Διιεληθήο Κπβέξλεζεο. 

     Γπζηπρώο ηα πεληρξά αλαπεξηθά επηδόκαηα έρνπλ λα απμεζνύλ από ην 2011 θαη νδεγνύλ 

αθόκε πεξηζζόηεξν ζε απόγλσζε ηα άηνκα κε αλαπεξία ζηελ αληηκεηώπηζε  ηεο  ιαίιαπαο 

ησλ απμήζεσλ.,  

     Ζ ΔΣΑκεΑ αλέθεξε ν θ. Βαξδαθαζηάλεο εθηόο ησλ πνιιώλ παξεκβάζεσλ θαη 

δηεθδηθήζεσλ γηα ηελ αλαθνύθηζε ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία, ρξόληεο παζήζεηο θαη ησλ 

νηθνγελεηώλ ηνπο,  ζρεδηάδεη θαη ηελ ζηήξημε ησλ λέσλ ζε ειηθία αηόκσλ κε αλαπεξία, 

πινπνηώληαο ζε όιε ηελ Διιάδα πξόγξακκα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο γηα λένπο κε 
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αλαπεξίαο 18-29 εηώλ, πξόγξακκα ζπκβνπιεπηηθήο γνλέσλ αηόκσλ κε αλαπεξία. θαζώο 

επίζεο θαη πξνγξάκκαηα γηα ηνλ ηνπξηζκό. 

    Γηα λα επηηεπρζεί ν  δύζθνινο απηόο ζρεδηαζκόο ηεο ρξεηάδεηαη ε ζηήξημε πνιιώλ ηνπηθώλ 

θνξέσλ, όπσο νη  Πεξηθέξεηεο, νη Γήκνη, ε Δθπαίδεπζε, ν ΟΑΔΓ, θαη εθπξόζσπνη ησλ 

αηόκσλ κε αλαπεξία. 

   Βξηζθόκαζηε ζε επνρή ξαγδαίσλ εμειίμεσλ θαη ε ΔΣΑκεΑ όπσο πάληα βξίζθεηαη ζην 

πιεπξό ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία . 

    Σηελ ζπλέρεηα ηελ επόκελε εκέξα ν θ. Βαξδαθαζηάλεο είρε ζπλάληεζε εξγαζίαο κε ηνλ θ. 

Σπύξν Ενπκπνπιίδε σο κέινο ηνπ Γ.Σ ηεο ΔΣΑκεΑ θαη ηνλ επραξίζηεζε γηα ηελ 

παξαρώξεζε  ηνπ θηηξίνπ ηνπ ΚΓΖΦ ΑκεΑ «ΜΔΛΗΣΣΑ» γηα λα ιεηηνπξγήζεη σο παξάξηεκα 

ηνπ Ηλζηηηνύηνπ ηεο ΔΣΑκεΑ θαη ζπδήηεζαλ ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηα άηνκα κε αλαπεξία,  

όπσο ηα πξναλαθεξόκελα πξνγξάκκαηα ηα νπνία ζα πινπνηεζνύλ ζηελ Κέξθπξα, ηελ 

ζπλέρεηα ιεηηνπξγίαο ησλ ΚΓΖΦ ΑκεΑ θαη ΚΓΑΠ ΑκεΑ κεηά ηελ ιήμε ηνπ ΔΣΠΑ 2017-20, 

θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ δνκώλ θαη ππεξεζηώλ πνπ εμππεξεηνύληαη ηα άηνκα κε αλαπεξία.   

 
                                                            Με εθηίκεζε 

 

      Ο Πξόεδξνο                                                                              Ζ   Γξακκαηέαο   
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