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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΤΝΑΝΣΗΗ ΓΔΝΙΚΟΤ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΜΔ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
πλάληεζε κε αληηπξνζσπεία ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Πεξηθεξεηαθήο
Οκνζπνλδίαο Αηόκσλ κε Αλαπεξία Γπηηθήο Διιάδνο θαη Ννηίσλ Ινλίσλ Νήζσλ είρε
ζήκεξα ν Γεληθόο Γξακκαηέαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Πεινπνλλήζνπ-Γπηηθήο
Διιάδαο θαη Ινλίνπ θ. Σάζνο Απνζηνιόπνπινο επ’ επθαηξία ηεο Παγθόζκηαο Ηκέξαο
γηα ηα Άηνκα κε Αλαπεξία.
Η αληηπξνζσπεία ελεκέξσζαλ ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα γηα ηηο δύζθνιεο ζπλζήθεο πνπ
βηώλνπλ ιόγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο ηα άηνκα κε αλαπεξία. Παξάιιεια, έζεζε ππ’
όςηλ ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα ζπγθεθξηκέλα αηηήκαηα ηνπηθήο εκβέιεηαο, όπσο ε
πξόζιεςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ (π.ρ. δηεξκελείο ζηε λνεκαηηθή γιώζζα) από
ηνπο Γήκνπο, ε ζπλδξνκή ηεο Πνιηηείαο ζηηο εθδειώζεηο ηεο Οκνζπνλδίαο θαη ε
δηνηθεηηθή αξσγή γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία Κέληξνπ Δμππεξέηεζεο γηα ηα Άηνκα κε
Αλαπεξία. ε ππόκλεκα πνπ θαηαηέζεθε ζηνλ Γεληθό Γξακκαηέα, θαηαγξάθνληαη

δέζκεο πξνηάζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ εμνπιηζκό θαη ηε ζηειέρσζε ησλ δνκώλ
θνηλσληθήο θξνληίδαο, ηελ ίδξπζε λέσλ θνξέσλ θαη νξγάλσλ θαη ηε δηεύξπλζε ησλ
πνιηηηθώλ θνηλσληθήο ελζσκάησζεο, πξνθεηκέλνπ λα αλαβαζκηζηεί ε αηδέληα γηα ηελ
αλαπεξία θαη λα εμαζθαιηζηεί ε ηζόηηκε θαη πιήξεο ζπκκεηνρή ησλ αηόκσλ κε
αλαπεξία ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή, πνιηηηθή θαη πνιηηηζηηθή δσή ηεο ρώξαο.
Δπίζεο, παξαδόζεθε ςήθηζκα ηεο Δζληθήο πλνκνζπνλδίαο Αηόκσλ κε Αλαπεξία
πνπ πεξηιακβάλεη ηε ζπλνιηθή αηδέληα ησλ δηεθδηθήζεσλ ηνπ αλαπεξηθνύ θηλήκαηνο.
Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο δήηεζε από ηελ Οκνζπνλδία λα αλαδείμεη θαη λα θαηαγξάςεη
όια ηα ηνπηθά πξνβιήκαηα πξνθεηκέλνπ λα ηα δηαβηβάζεη πξνο ηνπο αξκόδηνπο
θνξείο. Δπίζεο, ππνζρέζεθε όηη ζα εγθξίλεη απνθάζεηο Γήκσλ πνπ ζα ζηνρεύνπλ
ζηελ εμππεξέηεζε ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία θαη ζηε ζεξαπεία ησλ πξνβιεκάησλ
ησλ εππαζώλ νκάδσλ.
Σελ Οκνζπνλδία εθπξνζώπεζαλ ζηε ζπλάληεζε ν Πξόεδξνο θ. Αληώλεο
Υαξνθόπνο θαη νη θ. θ. Αλδξέαο Ρήγαο θαη Αλδξέαο Λίβαλνο.

