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     Ο Σύιινγνο Γνλέσλ Κεδεκόλσλ θαη Φίισλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία Κέξθπξαο ζπκκεηείρε ζηελ 

Γηαδξαζηηθή Ζκεξίδα ηνπ Ννκαξρηαθνύ Σπιιόγνπ ΑκεΑ Ησαλλίλσλ «Παξνπζίαζε, ζπδήηεζε θαη 

θαηαγξαθή πιάλσλ βειηίσζεο πνηόηεηαο δσήο αηόκσλ κε αλαπεξία Ησαλλίλσλ», ζηελ νπνία θάιεζε 

ηνπο εθπξνζώπνπο ηεο Δθθιεζίαο, ηεο Πνιηηείαο, ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ησλ Φνξέσλ θαη 

Σπιινγηθνηήησλ Ησαλλίλσλ λα θαηαζέζνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο, κέζα από ηελ δηαδηθαζία ηεο 

ελεκέξσζεο, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ζπδήηεζεο, κε ην ζύλζεκα «ας περηκέλοσκε λα ζτεδηάζοσκε 

καδί». 

     Ζ Ζκεξίδα πέηπρε απόιπηα, ηελ δηαδηθαζία δηεύζπλε ν Πξόεδξνο ηνπ Σπιιόγνπ καο θ. 

Ενπκπνπιίδεο, εθπξνζσπώληαο ηελ Δζληθή Σπλνκνζπνλδία Αηόκσλ κε Αλαπεξία, θαηαζέηνληαο ηελ 

παξαθάησ εηζήγεζε- πξόηαζε: 

     « Δθ κέξνπο ηνπ Ννκαξρηαθνύ Σπιιόγνπ Ησαλλίλσλ θαη όζνπο ζπλέβαιαλ ζηε δηνξγάλσζε ηεο 

ζεκεξηλήο ζεκαληηθήο Ζκεξίδαο, ζαο θαισζνξίδσ θαη ζαο επραξηζηώ ζεξκά γηα ηελ  παξνπζία ζαο, ε 

νπνία καο ελδπλακώλεη λα ζπλερίζνπκε έλα πνιύ δύζθνιν θαη πνιπζρηδέο θνηλσληθό έξγν, πνπ είλαη 

ε ζηήξημε ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία ηδηαίηεξα ζήκεξα ζηελ δύζθνιε απηή πεξίνδν πνπ δηαλύεη ε ρώξα 

καο. 

    Να επραξηζηήζσ ζεξκά επίζεο ηνλ Ννκαξρηαθό Σύιινγν ΑκεΑ Ησαλλίλσλ γηα ηελ ηηκή πνπ κνπ 

έθαλε λα ζπληνλίζσ ηελ Ζκεξίδα, ζπκβάιινληαο θαη εγώ ζηελ δύζθνιε απηή πξνζπάζεηα. 

     Να ζαο ζπζηεζώ νλνκάδνκαη Σπύξνο Ενπκπνπιίδεο θαη είκαη Πξόεδξνο ηνπ Σπιιόγνπ  Γνλέσλ 

θαη Κεδεκόλσλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία  Κέξθπξαο, κέινο ηνπ ΓΣ ηεο Δζληθήο Σπλνκνζπνλδίαο 

Αηόκσλ κε Αλαπεξία (ΔΣΑκεΑ) θαη Αληηπξόεδξνο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Οκνζπνλδίαο Αηόκσλ κε 

Αλαπεξία (ΠΟΜΑκεΑ) Ζπείξνπ θαη Βνξείσλ Ηνλίσλ Νήζσλ. 

   Δθπξνζσπώληαο ηνλ Πξόεδξν ηεο Δζληθήο Σπλνκνζπνλδίαο Αηόκσλ κε Αλαπεξία (ΔΣΑκεΑ) θ. 

Ησάλλε Βαξδαθαζηάλε, ζαο κεηαθέξσ ηνπο ζεξκνύο ραηξεηηζκνύο ηνπ θαη ηελ ζηήξημή ηνπ, ζηνπο 

Σπιιόγνπο ΑκεΑ Ησαλλίλσλ θαη λα ηνλίζσ αθελόο κελ  όηη απηό γίλεηαη έκπξαθηα κέζσ ηεο 

(ΠΟΜΑκεΑ)  ε νπνία είλαη παξάξηεκα ηεο ΔΣΑκεΑ, αθεηέξνπ κε ηηο ζπρλέο παξνπζίεο ηνπ όπσο 

έγηλε ηελ πξνεγνύκελε εβδνκάδα πνπ ζπκκεηείρε ζηελ ζπλεδξίαζε ηνπ ΓΣ ηεο ΠΟΜΑκεΑ. 



                                                                                          

 

    Οθείισ  λα ηνλίζσ  θαη λα ελεκεξώζσ δηόηη δελ είλαη πνιύ γλσζηό όηη ν θ. Βαξδαθαζηάλεο 

εθιέγεηαη εδώ θαη 20 ρξόληα πεξίπνπ Πξόεδξνο ηνπ European Desabilisy Forum δειαδή ηεο 

Δπξσπατθήο Σπλνκνζπνλδίαο ΑκεΑ θαη από πέξπζη εθιέρζεθε Πξόεδξνο ηνπ Παγθόζκηνπ Φόξνπκ 

θαη απηό απνηειεί ηδηαίηεξε ηηκή γηα ηελ Διιάδα θαη δείρλεη ηελ δπλακηθή θαη ηελ έληνλε 

δξαζηεξηόηεηα ηεο ΔΣΑκεΑ ζηνλ Δπξσπατθό θαη Παγθόζκην πνιηηηθό θαη ζπλδηθαιηζηηθό ρώξν.      

   Ο ηίηινο ηεο εκεξίδαο «Παροσζίαζε, ζσδήηεζε θαη θαηαγραθή πιάλωλ βειηίωζες Ποηόηεηας 

Εωής Αηόκωλ κε Αλαπερία ζηο Νοκό Ηωαλλίλωλ» είλαη απνιύησο δηαθσηηζηηθόο, είλαη κία 

εκεξίδα δηαδξαζηηθή πνπ ν δηνξγαλσηήο ,Ννκαξρηαθόο Σύιινγνο Αηόκσλ κε Αλαπεξία Ησαλλίλσλ, 

κε ην κήλπκά ηνπ ζηελ πξόζθιεζε  «ας περηκέλοσκε λα ζτεδηάζοσκε όιοη καδί», θάλεη έθθιεζε 

γηα ζπκκεηνρή, γηα ζπλεξγαζία  θαη γηα ζηήξημε  ζε βαζηθά απηνλόεηα δεηήκαηα θαη πξνβιήκαηα ησλ 

αηόκσλ κε αλαπεξία ΠΔ Ησαλλίλσλ θαη αθνύ ηα κέιε ηνπ ΓΣ ηνπ ελεκεξώζνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, 

δεηνύλ από ηελ Απηνδηνίθεζε Α θαη Β βαζκνύ, ηελ Αξρή πνπ είλαη πην θνληά ζηελ θαζεκεξηλόηεηα 

ηνπ πνιίηε, από ηνπο θνξείο ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο απαζρόιεζεο, ηεο εθθιεζίαο, ηεο πγείαο, ηεο 

πξόλνηαο, ηεο αζηπλνκίαο θαη ησλ δνκώλ αλαπεξίαο λα ζπκβάινπλ κε ηηο πινπνηήζηκεο θαη 

ηεθκεξησκέλεο πξνηάζεηο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, κέζσ ησλ ηνπνζεηήζεώλ ηνπο θαη ηεο ζπδήηεζεο 

πνπ πξνβιέπεηαη λα αθνινπζήζεη, λα γίλεη κία θαηαγξαθή ησλ πιάλσλ θαη ζρεδηαζκνύ   δξάζεσλ θαη 

έξγνπ πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Ησαλλίλσλ, πνπ απνηειεί ηνλ ζηόρν ηνπ Ννκαξρηαθνύ Σπιιόγνπ ΑκεΑ θαη 

ηεο Ζκεξίδαο. 

   Ζ 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 

ΠΟΣΓΚΑκεΑ θαη 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 θαη ζα 

ιέκε προ ή  κεηά παλδεκίας. 

    Γπζηπρώο ζηελ ζπλέρεηα 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  επηζηνιέο ηεο ζηνλ πξσζππνπξγό 

ηεο Χώξαο θ. Κπξηάθν Μεηζνηάθε θαη ζηνπο αξκόδηνπο Υπνπξγνύο,  ηνπο θαιεί ζηηο αλαθνηλώζεηο 

ηεο Γηεζλνύο Έθζεζεο Θεζζαινλίθεο, λα ζηεξίμνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξία,  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 πνπ ζπληάζζεη ε  Διιεληθή 

Κπβέξλεζε, ππνρξεσκέλε λα πινπνηήζεη ηελ Γηεζλή ζύκβαζε δηθαησκάησλ ησλ αηόκσλ κε 

αλαπεξία, ε νπνία κεηαηξάπεθε ζε λόκν ηνπ θξάηνπο (Ν4074/2012) από ηελ Διιεληθή Βνπιή. 

     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. 

       Από ηα ιίγα πνπ αλέθεξα ζεσξώ όηη ε πην επάισηε θνηλσληθή νκάδα ηεο Χώξαο ηα άηνκα κε 

αλαπεξία ε νπνία ζην πέξαζκα θάζε θξίζεο όπσο ησλ  δεθαεηώλ ζθιεξώλ κλεκνληαθώλ κέηξσλ, ηεο 

Παλδεκίαο θαη ηώξα ηεο θαηαλαισηηθήο θαη ελεξγεηαθήο   θξίζεο    όιν θαη πεξηζζόηεξα κέιε ηεο 

νδεγνύληαη ζηελ θησρνπνίεζε θαη ζηελ απνκόλσζε,  θηλδπλεύνληαο αθόκε  θαη ε ίδηα ε δσή ηνπο, 

ελλνώ  ηα άηνκα κε ρξόληεο παζήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ εηδηθέο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηεο αλαπεξίαο ησλ,  αμίδνπλ θαη πξέπεη λα ζηεξηρζνύλ θαη επειπηζηώ ε ζπκκεηνρή ζαο 

σο εθπξόζσπνη ησλ πξνζθιεζέλησλ θνξέσλ ησλ Ησαλλίλσλ λα ζπκβάιιεηε κε ηηο πξνηάζεηο ζαο,  

ώζηε λα ζηεθζεί κε επηηπρία  ε ζεκεξηλή Ζκεξίδα, αιιά θαη λα ζηεξηρζεί, ην έξγν θαη  ν αγώλαο  ηνπ 

Ννκαξρηαθνύ Σπιιόγνπ αηόκσλ κε αλαπεξία   Ησαλλίλσλ πνπ δηνξγαλώλεη ηελ Ζκεξίδα, αιιά θαη ην 

έξγν ηνπ έηεξνπ ππιώλα ηεο ΔΣΑκεΑ,  ηνπ  Σπιιόγνπ Γνλέσλ Κεδεκόλσλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία  

Ησαλλίλσλ  “ΚΥΨΔΛΖ” ». 

                                                          Με εθηίκεζε 

 

      Ο Πξόεδξνο                                                                              Ζ   Γξακκαηέαο             

Ενπκπνπιίδεο Σππξίδσλ                                                                 Κνληνύ Μαξία 

 

 

 


