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ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ 

ΘΔΜΑ: Ππαγμαηοποιήθηκε με επιηςσία η Ζμεπίδα  ηος ςλλόγος Γονέυν, 

Κηδεμόνυν και Φίλυν με θέμα: Γιασείπιζη ηηρ ζεξοςαλικόηηηαρ ΑμεΑ- 

Τποζηήπιξη γονέυν και εκπαιδεςηικών 

   Με κεγάιε επηηπρία θαη ελδηαθέξνλ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Παξαζθεπή 2 Γεθεκβξίνπ 

ζηελ θαηάκεζηε αίζνπζα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Κέξθπξαο,  ε Ζκεξίδα ηνπ πιιόγνπ 

Γνλέσλ Κεδεκόλσλ θαη Φίισλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία Κέξθπξαο κε ζέκα: «Γιασείπιζη 

ηηρ ζεξοςαλικόηηηαρ ηυν ΑμεΑ, ςποζηήπιξη γονέυν και εκπαιδεςηικών» , επ’ 

επθαηξία ηεο Δζληθήο θαη Παγθόζκηαο Ζκέξαο Αηόκσλ κε Αλαπεξία.  

  Σελ θεληξηθή νκηιία γηα ηελ 3
ε
 Γεθέκβξε, σο Δζληθή θαη Παγθόζκηα Ζκέξα ησλ 

Αηόκσλ κε Αλαπεξία έθαλε ν Πξόεδξνο ηνπ πιιόγνπ θαη κέινο ηνπ Γ.. ηεο Δζληθήο 
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πλνκνζπνλδίαο Αηόκσλ κε Αλαπεξία (ΔΑκεΑ) θ. πύξνο Ενπκπνπιίδεο, ν νπνίνο 

αθνύ αλέδεημε ηελ ζπνπδαηόηεηα ηεο 3
εο

 Γεθέκβξε σο εκέξα δηακαξηπξίαο θαη αλαθνξάο 

ζηα πξνβιήκαηα ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία θαη ηηο δηεθδηθήζεηο ηεο ΔΑκεΑ, παξνπζίαζε 

ηα πξνβιήκαηα ζήκεξα ησλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία θαη ηηο πξνηάζεηο ηεο ΔΑκεΑ πξνο 

ηελ Κπβέξλεζε γηα επίιπζή ησλ, όπσο ε αύμεζε ησλ αλαπεξηθώλ επηδνκάησλ, λα κελ 

δηαθόπηεηαη ην επίδνκα ηέθλνπ όηαλ ιακβάλεη ηελ ζύληαμε ηνπ απνζαλόληνο γνλέα ηνπ,  

απμήζεηο ζπληάμεσλ ΑκεΑ, επίιπζε ζπληαμηνδνηηθώλ ζεκάησλ ΑκεΑ, θπζηθή θαη 

ςεθηαθή πξνζβαζηκόηεηα, ζεζκνζέηεζε εθπξνζώπεζεο ΔΑκεΑ ζε όινπο ηνπο θνξείο 

πνπ ιακβάλνπλ απνθάζεηο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία θ.α  

   ηελ ζπλέρεηα νη εμαίξεηνη νκηιεηέο αλέπηπμαλ ην ζέκα κε δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε.  

Ο Καζεγεηήο ηνπ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ θ. πύξνο 

νύιεο αλέιπζε ηελ ζεμνπαιηθόηεηα ησλ αηόκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία σο δηθαίσκα 

ρσξίο ακθηζβεηήζεηο θαη ηελ αλαγθαηόηεηα ησλ γνλέσλ λα κηινύλ ζηα παηδηά ηνπο θαη 

λα ηα ζπκβνπιεύνπλ ρσξίο ηακπνύ θαη θόβν, αιιά κε ΑΓΑΠΖ. 

Ζ Παηδίαηξνο – Αλαπηπμηνιόγνο Ησαλλίλσλ θα Λνύια Βέξκπε κεηέξα παηδηνύ κε 

αλαπεξία θαη κέινο ηνπ Γ ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο σκαηείσλ Γνλέσλ θαη 

Κεδεκόλσλ αλέδεημε ηηο εθπαηδεπηηθέο πξνηάζεηο δηαρείξηζεο ηεο ζεμνπαιηθόηεηαο ησλ 

εθήβσλ θαη ελειίθσλ κε αλαπεξία θαη πξνηάζεηο δηαρείξηζεο από ηνπο ίδηνπο ησλ 

θνηλσληθώλ δηθηύσλ. 

Ο Ψπρίαηξνο ηνπ ΚΓΖΦ ΑκεΑ ΜΔΛΗΑ θ. Αιέμαλδξνο Χεηκαξηόο αλέιπζε ηα έλνρα 

κπζηηθά ηεο ζεμνπαιηθόηεηαο ησλ ΑκεΑ θαη ν ξόινο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ. 

Ζ Ψπρνιόγνο ηνπ ΚΓΖΦ ΑκεΑ ΜΔΛΗΑ θα Αγάπε Αιεμάθε αλαθέξζεθε ζε έλα 

δύζθνιν ζέκα ηελ αλάπηπμε ηεο ηαπηόηεηαο θαη  ζεμνπαιηθόηεηαο ζε λένπο κε Γηάρπηε 

Αλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή , θαηαξξίπηνληαο  ηηο ππνζέζεηο κε δεδνκέλα.  

    Αθνινύζεζαλ  κε κεγάιν ελδηαθέξνλ εξσηήζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο ησλ 

παξεπξηζθνκέλσλ, πνπ ε πνηθηιόηεηα ηνπ αθξναηεξίνπ αλέδεημε θαη ηελ επηηπρία ηεο 

Ζκεξίδαο.   

 Παξεπξίζθνλην από ηελ Πεξηθέξεηα νη Αληηπεξηθεξεηάξρεο θ.θ  Κ. Ενξπκάο θαη Μ. 

Αλδξηώηε, ν Πξόεδξνο ηνπ Π θ. Νίθνο Μνπδαθίηεο θαη ν εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ 

Κεληξηθήο Κέξθπξαο θ. πύξνο Μσξατηεο. πνιινί γνλείο παηδηώλ κε αλαπεξία, ν 

Πεξηθεξεηαθόο Γηεπζπληήο Δθπαίδεπζεο θ. Π. Αγγειόπνπινο, Δθπαηδεπηηθνί θαη 

Γηεπζπληέο ρνιείσλ Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο, ε Γηεπζύληξηα ηνπ ΚΔΓΑΖ   θ. Δι 
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Μαιαρά,  ν Γηνηθεηήο ηνπ Ννζνθνκείνπ θ. Λ Ρνπκπάηεο, ε  Πξόεδξνο ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Οκνζπνλδίαο πιιόγσλ Αηόκσλ κε αλαπεξία Ζπείξνπ Βνξείσλ Ηνλίσλ 

Νήζσλ θα Μ. θαλδάιε.  

  Ζ  Ζμεπίδα αθιεπώθηκε ππορ ηιμήν ηυν  ηπυίδυν  μηηέπυν  ηυν παιδιών με 

αναπηπία,  πος θςζιάζοςν αδιαμαπηύπηηα και αγόγγιζηα  ηην επγαζία ηοςρ, ηην 

τςσαγυγία ηοςρ, ηην ζυή ηοςρ όλη,   για να πποζθέποςν ςπηπεζίερ ζηα παιδιά ηοςρ,  

ςπηπεζίερ πος δεν πποζθέπει η Πολιηεία και ππόζθαηα ο Ππόεδπορ ηηρ Δθνικήρ 

ςνομοζπονδίαρ Αηόμυν με Αναπηπία κ. Ηυάννηρ Βαπδακαζηάνηρ ππόηεινε ζηον 

Ππυθςποςπγό ηηρ Υώπαρ κ. Κςπιάκο Μηηζοηάκη ζηην ππόζθαηη ζςνάνηηζή ηοςρ, οι 

ηπυίδερ αςηέρ μηηέπερ να δικαιούνηαι ηιμηηικήρ ζύνηαξηρ. 

                                                          Με εθηίκεζε 

    Ο Πξόεδξνο                                                                              Ζ   Γξακκαηέαο   
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