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ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ 

   Ο Πρόεδρος ηης ΠΟΓΚΑμεΑ κ. Ηωάννης Μοζτολιός ζηην Κέρκσρα.                 

 
 
    Ο Πξόεδξνο ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Σωκαηείωλ Γνλέωλ θαη Κεδεκόλωλ Αηόκωλ  κε 

Αλαπεξία (ΠΟΣΓΚΑκεΑ) θ. Θωάλλεο Μνζρνιηόο επηζθέθζεθε ηελ Κέξθπξα θαη είρε ζπλεξγαζία κε 

ηνλ Σύιινγν Γνλέωλ Αηόκωλ κε Αλαπεξία Κέξθπξαο, ν Πξόεδξνο ηνπ νπνίνπ θ. Σπύξνο 

Ζνπκπνπιίδεο θαη ηα κέιε ηνπ ΔΣ θ. Κνληνύ Μαίξε θαη Καθαξνύγθα Ζωή ηνλ ελεκέξωζαλ ζρεηηθά 

κε ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ ηνπο γνλείο αηόκωλ κε αλαπεξία, όπωο ε εθπαίδεπζε, ηα ΚΕΠΑ, ηα 

επηδόκαηα, νη επηπηώζεηο ηεο ελεξγεηαθήο θαη θαηαλαιωηηθήο θξίζεο, θαζώο επίζεο θαη γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ΚΔΗΦ ΑκεΑ «ΜΕΛΘΣΣΑ» θαη ηνπ ΚΔΑΠ ΑκεΑ «Δεκνηηθή Φωιηά», ηωλ νπνίωλ ηα 

βαζηθά πξνβιήκαηά είλαη νη νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο ηωλ πξναλαθεξόκελωλ θξίζεωλ, ν ππνρξεωηηθόο 

εκβνιηαζκόο  ηωλ ωθεινύκελωλ θαη εξγαδόκελωλ, ε δηελέξγεηα  rapid test θαη ε έληαμε ηνπ ΚΔΗΦ  

«ΜΕΛΘΣΣΑ» ζην επόκελν ΕΣΠΑ.  

   Σηε ζπλέρεηα επηζθέθζεθαλ ηελ θαηαζθήλωζε «Σηακάηηνο Δεζύιιαο» ζηα Γνπβηά θαη έκεηλε 

άλαπδνο  δηαπηζηώλνληαο  ηδίνηο όκκαζη ηε κε ιεηηνπξγία ηεο θαηαζθήλωζεο θαη  ηελ αιήζεηα ηωλ 

δειηίωλ ηύπνπ ηνπ Σπιιόγνπ πνπ έιαβε πξηλ έλα κήλα,  ραξαθηεξίδνληαο ηελ θαηαζθήλωζε ωο κία 

από ηηο ωξαηόηεξεο θαηαζθελώζεηο ηνπ Υπνπξγείνπ Εξγαζίαο θαη Κνηλωληθώλ  Υπνζέζεωλ, κε 

δερόκελνο θακία δηθαηνινγία από πιεπξάο Δήκνπ Κεληξηθήο Κέξθπξαο γηα ηελ κε ιεηηνπξγία ηεο 

θαηαζθήλωζεο απηήο γηα ηα έηε 2019 θαη 2022, ελώ ην 2021 ππνιεηηνύξγεζε κε 9 άηνκα πξνζωπηθό 

αληί 30 θαη θπξίωο ρωξίο γηαηξό θαη λνζειεπηή ,  αθνύ νη ππόινηπεο θαηαζθελώζεηο άιιωλ Δήκωλ 

ηνπ ίδηνπ πξνγξάκκαηνο ιεηηνύξγεζαλ θαλνληθά. 

   Τέινο δεζκεύηεθε λα ελεκεξώζεη θαη λα δηακαξηπξεζεί ζηελ Υθππνπξγό Εξγαζίαο θα Δόκλα 

Μηραειίδνπ , αθνύ ην Υπνπξγείν δεκνζίεπζε πνιύ έγθαηξα ηελ απόθαζε αλάζεζεο θαη 

ρξεκαηνδόηεζεο ηωλ  Καηαζθελώζεωλ ζηνπο Δήκνπο θαη γηα ηελ αδηθία πνπ παξάγεηαη ζηελ 



                                                                                          

 

Κέξθπξα γηα ηξίηε ζπλερόκελε ρξνληά ηα παηδηά κε αλαπεξία λα κελ έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα 

γεπζνύλ  ηηο ραξέο θαη ηα αγαζά κηαο θαηαζθήλωζεο.  
                                                                         Με εθηίκεζε 

 

      Ο Πξόεδξνο                                                                                                               Η   Γξακκαηέαο   

    

Ζνπκπνπιίδεο Σππξίδωλ                                                                                                   Κνληνύ Μαξία 

 
 

 

 

 
                                                             
 

 


