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Ένωση Προστασίας της Ισότητας και των 
Δικαιωμάτων Α.μεΑ. «ΥΠΕΡΙΩΝ» 

 
10η Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση 

15 Ιανουαρίου 2023 
(Μεγάλη αίθουσα ΚΔΗΦ στον Λογγό Ληξουρίου) 

 

 
 

 «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 
ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – 
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Αγαπητοί Γονείς – Κηδεμόνες - Δικαστικοί Συμπαραστάτες – μέλη - φίλοι της Ένωσης, 
 
Καλή Χρονιά το 2023 να χαρίσει υγεία, αισιοδοξία, δημιουργία σ’ όλους μας και να είναι 
πολύ καλύτερο από τις προηγούμενες χρονιές. 

Σας καλωσορίζουμε στην 10η Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της Ένωσης. 
Σήμερα επίσης θα διεξαχθούν αρχαιρεσίες για Διοικητικό Συμβούλιο, Εξελεγκτική 
Επιτροπή της Ένωσης, αλλά και για ανάδειξη εκπροσώπων στο 20ο 
Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ. στις 11 και 12 Μαρτίου 2023 στην 
Αθήνα. Λόγω των μέτρων για τον COVID -19 δεν πραγματοποιήθηκαν συνελεύσεις τα 3 
προηγούμενα χρόνια και γι’ αυτό σήμερα θα γίνει συνολική αναφορά για τα πεπραγμένα 
του απερχόμενου ΔΣ, των οικονομικών απολογισμών και τις εκθέσεις της Εξελεγκτικής 
επιτροπής. 

Περιλαμβάνει δε τις παρακάτω ενότητες: 

1. ΓΕΝΙΚΑ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ  
2. ΔΟΜΕΣ 
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
4. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ 

   ΓΕΝΙΚΑ - ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ 

Όλοι γνωρίζουμε ότι το 2020 ήταν μια δύσκολη χρονιά για όλους λόγω του COVID – 19, 
αλλά και για το νησί μας δυσκολότερη, επειδή ο «ΙΑΝΟΣ» επέφερε πολλές καταστροφές 
και προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση και στις οικογένειες των Α.μεΑ. αλλά και στα Α.μεΑ. 
Το ΔΣ της Ένωσης σε συνεργασία με το προσωπικό του ΚΔΗΦ λειτούργησαν μεθοδικά 
τηρώντας πιστά όλες τις σχετικές εγκυκλίους και των δύο Υπουργείων. Υποστηρίξαμε 
και αντιμετωπίσαμε τα Α.μεΑ. σχετικά με τις επείγουσες ρυθμίσεις των πληγέντων από 
τις καταστροφικές συνέπειες του Ιανού, αλλά εξυπηρετήσαμε τις τρέχουσες ανάγκες των 
οικογενειών τους με κατ’ οίκον επισκέψεις. Απαντήσαμε σε σχετικές ερωτήσεις στους 
ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς  και δεχτήκαμε την προσφορά μιας μεγάλης 
γεννήτριας για το ΚΔΗΦ από την κα. Μαριάννα Βαρδινογιάννη. 

Σύμφωνα με τους στόχους της Γενικής Συνέλευσης του 2019 ξεκίνησε η διαδικασία 
ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινότητας για την ίδρυση και λειτουργία μιας 
Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στο Ληξούρι, επειδή υπήρχαν επείγουσες 
περιπτώσεις Α.μεΑ. που δεν μπορούσαν να υποστηριχθούν στο οικογενειακό τους 
περιβάλλον. Εντάθηκαν οι προσπάθειες εξεύρεσης κτιρίου για την Στέγη, το 
αποτέλεσμα ήταν κατόπιν πολλών άκαρπων προσπαθειών να μισθώσουμε το κτίριο 
που τώρα την στεγάζει ως την ιδανικότερη λύση. Το συγκεκριμένο κτίριο με βάση 
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μελέτη του μηχανικού και μέλους μας κου. Σταύρου Λυκούδη (πάντα εθελοντικά) 
έπρεπε να ανακατασκευαστεί και απαιτείτο το ποσόν 120.000€ περίπου σύμφωνα με 
την αντίστοιχη ΚΥΑ. Κατόπιν πρόσκλησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων «για τις 
Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης» υποβάλλαμε Τεχνικό Δελτίο και αίτηση 
χρηματοδότησης για την ΣΥΔ στις 30/11/2020 και λάβαμε την απόφαση ένταξης από 
την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στις 21/4/2021. Κατόπιν αιτήματός μας και με ενέργειες 
του Βουλευτή του Νομού μας εγκρίθηκε το ποσόν των 60.000€ μέσω ΕΣΠΑ για την 
ανακατασκευή του κτιρίου. Στη συνέχεια έγινε προκήρυξη για προσφορές των 
ενδιαφερόμενων, προχωρήσαμε σε αξιολόγηση και υπεγράφη σύμβαση με την εταιρεία 
P. Metal Recycle στις 1/12/2021 που ανέλαβε τις εργασίες της ανακατασκευής. Το 
υπόλοιπο ποσό των 60.000€ επιβάρυνε το ταμείο της Ένωσης και μέχρι σήμερα 
προσπαθούμε να το εξοφλήσουμε με χορηγούς και τα λιγοστά έσοδα που έχουμε στο 
ταμείο μας. 

Στις 28/9/2020 πραγματοποιήσαμε, παρουσία Δικηγόρου, αρχαιρεσίες για 
εκπροσώπους στο 10ο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της Ε.Σ.Α.μεΑ., το οποίο 
πραγματοποιήθηκε κατόπιν πολλών αναβολών λόγω του COVID-19 , τηρουμένων 
όλων των μέτρων προστασίας και ασφάλειας και με περιορισμένο αριθμό εκπροσώπων 
στις 1 και 2 Φεβρουαρίου 2021 στην Αθήνα. Εκπροσώπησε την Ένωση Α.,μεΑ. 
«ΥΠΕΡΙΩΝ» η Πρόεδρος κα. Σοφία Μαροπούλου – Ζαφειράτου που είχε εκλεγεί. 

Το 2021 συνεχίστηκαν τα προβλήματα με τον COVID – 19 και τα αντιμετωπίσαμε πάντα 
σε συνεργασία με ιδιωτικά μικροβιολογικά εργαστήρια, με ΕΟΔΔΥ, Νοσοκομεία για να 
υπάρχει ασφαλής παρακολούθηση των ωφελούμενων και των εργαζόμενων . 
Γενικότερα τα προγράμματα εξωτερικών δράσεων του ΚΔΗΦ δεν λειτούργησαν και 
χρειάστηκε καθ’ όλο το διάστημα των περιοριστικών μέτρων το ΚΔΗΦ να κλείσει μόνο 
μία φορά για 2 εβδομάδες. 

Το 2022 ήταν μια χρονιά αφιερωμένη σχεδόν αποκλειστικά στην Στέγη. 
Παρακολουθήσεις του έργου της Στέγης, προκηρύξεις για προσωπικό – ωφελούμενους 
και αξιολογήσεις, εξοπλισμός του κτιρίου, διαμόρφωση των εξωτερικών χώρων, 
προετοιμασία των ενοίκων – ωφελούμενων από την εκπαιδευτική – επιστημονική 
ομάδα. Υποβάλλαμε στην Υπηρεσία Δημοσίας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας όλα τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά και στις 30/5/2022 πήραμε την άδεια Ίδρυσης και 
Λειτουργίας. Πραγματοποιήσαμε τα εγκαίνια με μεγάλη επιτυχία στις 30/6/2022. 

 

ΔΟΜΕΣ 

Το ΚΔΗΦ συνεχίζει την λειτουργία του απρόσκοπτα, με ανανεώσεις του προσωπικού 
όπου απαιτείται και με γνώμονα πάντα την σωστή εκπαίδευση και φροντίδα των 
ωφελούμενων, οι οποίοι σε αριθμό παραμένουν 16 για το ΕΣΠΑ και 20 για την Ένωση 
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(4 περισσότεροι). Από το υπάρχον προσωπικό οι παλαιότεροι εμφανίζονται με μεγάλη 
εμπειρία στην διαχείριση των ωφελούμενων, με νέες προτάσεις, ανανεωμένες και 
βελτιωμένες δράσεις στοχεύοντας πάντα στο καλύτερο αποτέλεσμα. Συνεργάσιμοι και 
πάντα με την προτροπή και επίβλεψη του Επιστημονικά Υπεύθυνου Ψυχιάτρου κ. 
Πλάτωνα Χριστόπουλου επιχειρούν και εξατομικευμένη εκπαίδευση σε ωφελούμενους 
που το έχουν ανάγκη. Οι νεώτεροι στηρίζονται πολύ από τους παλαιότερους, 
παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον στο να γνωρίζουν πολύ καλύτερα το δύσκολο έργο 
που έχουν αναλάβει και επειδή το αγαπούν, μαθαίνουν γρήγορα και γίνονται 
καθημερινά ολοένα και πιο αποτελεσματικοί. Τα μέλη του ΔΣ. πασχίζουν καθημερινά 
υποστηρίζοντας την καλή και σωστή λειτουργία του ΚΔΗΦ.  

Η ΣΥΔ ξεκίνησε την λειτουργία της την 1η Ιουνίου του 2022 σταδιακά για την ένταξη των 
ωφελούμενων με υπεύθυνη λειτουργίας την κα. Εύα Αλεξανδράτου. Η Υπεύθυνη 
Λειτουργίας επέδειξε μεγάλο ζήλο – εργατικότητα, εχεμύθεια, σεβασμό και αγάπη στους 
ωφελούμενους και κατάφερε η Στέγη  μαζί με το υπόλοιπο προσωπικό και τους πέντε 
ενήλικες ωφελούμενους να παρουσιάζει εικόνα δομής οικιακού τύπου, ενταγμένη στην 
κοινότητα και να διασφαλίζει την αξιοπρεπή διαβίωση των ενοίκων. Οι ένοικοι έχουν 
ήδη ενταχθεί πλήρως και είναι χαρούμενοι και ευχαριστημένοι.  Η πρώτη αυτή Στέγη 
στο Ληξούρι δεν επιλύει ολοκληρωτικά το πρόβλημα. Υπάρχει μια λίστα αναμονής 20 
ωφελούμενων που επιθυμούν οι οικογένειές τους να είναι ένοικοι στην Στέγη. Έχουμε 
προχωρήσει και σ’ αυτό το θέμα για Ίδρυση και Λειτουργία 2ης Στέγης. Θα αναφερθεί 
αναλυτικότερα ο κος. Λυκούδης στο Θέμα (ζ) Προτάσεις και στόχοι για το έτος 2023. 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
 
Την οικονομική και διαχειριστική λειτουργία θα την παρουσιάσει αναλυτικά η Ταμίας της 
Ένωσης, κα. Παρασκευή Κοντογιαννάτου. Εγώ θα αναφερθώ συγκεκριμένα σε 
οικονομικές δυσκολίες που έχουν προκύψει και στις 2 Δομές από τις χρηματοδοτήσεις 
του ΕΣΠΑ. Το θέμα δόθηκε αναλυτικά σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποίησε η 
Ένωση το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2022 στο θέατρο «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» στο Αργοστόλι.  
Σχετικά με το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στη ΣΥΔ: 
Η έναρξη λειτουργίας της ΣΥΔ που ακολούθησε την ολοκλήρωση των υποδομών, την 
επιλογή των ωφελουμένων και την πρόσληψη του προσωπικού υποστήριξης, καθώς 
και την έκδοση της άδειας λειτουργίας της, πραγματοποιήθηκε την 1 η Ιουνίου 2022. 
Παράλληλα την 30 η Μαΐου 2022 υποβλήθηκε αίτημα τροποποίησης της απόφασης 
ένταξης, προκειμένου να προσαρμοσθεί (μειωθεί) ο π/υ της Πράξης στο ύψος των € 
261.647,00 (μείωση του χρόνου χρηματοδότησης της λειτουργίας της ΣΥΔ στους 19 
μήνες, δηλ. μέχρι τη λήξη της ππ 2014-2020), βήμα απαραίτητο για την έναρξη 
χρηματοδότησης της λειτουργίας της. Μετά από μια εξαιρετικά παρατεταμένη περίοδο 
αναμονής και χωρίς να έχει ενημερωθεί επίσημα ο Φορέας μας σχετικά με τους λόγους 
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της καθυστέρησης, εγκρίθηκε η σχετική τροποποίηση της απόφασης ένταξης την 28 η 
Σεπτεμβρίου 2022, δηλ. τέσσερις (4) μήνες μετά την υποβολή του σχετικού αιτήματος 
μας. Στην απόφαση ένταξης προστέθηκε πρόσθετος ειδικός όρος για την κατασκευή 
νέου πρόσθετου χώρου wc για ΑμεΑ με “…κάλυψη εξ ιδίων πόρων των σχετικών 
εργασιών..”. Σημειώνουμε ότι: (1) ο ειδικός αυτός όρος υπερβαίνει το ισχύον 
κανονιστικό πλαίσιο που ορίζει τις προδιαγραφές των χώρων των ΣΥΔ (ΚΥΑ υπ. αριθμ. 
Δ12/ΓΠοικ.13107/283 περί προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Στεγών 
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες, ΦΕΚ 1160/2019 τ. Β), που ορίζει 
ρητά ότι τέτοια πρόβλεψη είναι απαιτητή μόνο στις περιπτώσεις που στις ΣΥΔ 
φιλοξενούνται άτομα με κινητικές αναπηρίες (σημείο ΙΙ του άρθρου 13 Γενικές 
προδιαγραφές κτιρίων της ως άνω ΚΥΑ), (2) ο φορέας μας συμμορφώθηκε με την εν 
λόγω απαίτηση κατασκευάζοντας wc για άτομα με κινητική αναπηρία, καλύπτοντας το 
κόστος με ίδιους πόρους ύψους €3.000 περίπου. Η εκταμίευση της προκαταβολής για 
τη στήριξη της λειτουργίας της ΣΥΔ, ύψους €60.795 (30% του π/υ του κόστους 
λειτουργίας της) πραγματοποιήθηκε την 18 η Νοεμβρίου, πεντέμισι (5,5) μήνες από την 
έναρξη λειτουργίας της ΣΥΔ, μετά από συνεχείς και αγωνιώδεις προσπάθειες του φορέα 
μας για επίσπευση των διαδικασιών αύξησης της ετήσιας πίστωσης και κατανομής των 
πόρων. Παράλληλα, οι δαπάνες της Πράξης (εφαρμογή απλουστευμένου κόστους) 
μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου ανέρχονταν στο 88% περίπου της χορηγηθείσας 
προκαταβολής, γεγονός που οδήγησε τον φορέα στην υποβολή αιτήματος χορήγησης 
της β δόσης χρηματοδότησης την 12η Δεκεμβρίου 2022 συνολικού ύψους €60.795 
(30% του π/υ του κόστους λειτουργίας της ΣΥΔ). Σε απόκριση αυτού του αιτήματος 
προφορικά έχουμε ενημερωθεί ότι θα επιχειρηθεί η χορήγηση μέρους της 
χρηματοδότησης για την κάλυψη του τρέχοντος μισθολογικού κόστους της ΣΥΔ μέχρι το 
τέλος του τρέχοντος έτους. Σημειώνεται ότι οι σημαντικές καθυστερήσεις που 
παρατηρούνται στη χρηματοδότηση της ΣΥΔ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια 
Νησιά 2014-2020» έχουν προκαλέσει σημαντικές δυσλειτουργίες οι κυριότερες εκ των 
οποίων είναι οι ακόλουθες: 
(1) οι τρέχουσες ανάγκες λειτουργίας της ΣΥΔ εξυπηρετούνται εν πολλοίς με ίδιους 
πόρους από τα ταμειακά διαθέσιμα του φορέα μας και τους προσωπικούς 
λογαριασμούς των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που έχουν ήδη προ πολλού 
εξαντληθεί, 
(2) σοβαρές είναι οι καθυστερήσεις στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ΣΥΔ προς 
τους προμηθευτές και τους παρόχους υπηρεσιών, περιλαμβανομένου του κόστους 
σίτισης των ενοίκων της Στέγης και της εξόφλησης των αυξημένων λογαριασμών κοινής 
ωφέλειας, 
(3) εξαντλούνται οι αντοχές των στελεχών της ΣΥΔ από τις πολύμηνες ή τις 
επαπειλούμενες στο μέλλον καθυστερήσεις στην καταβολή των αποδοχών τους, σε 
συνδυασμό και με τις αυξημένες απαιτήσεις του λειτουργήματός τους (αποχώρηση ενός 
φροντιστή και αναμενόμενη αποχώρηση της Υπεύθυνης Λειτουργίας της ΣΥΔ στο τέλος 
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του τρέχοντος μηνός). Οι παραπάνω δυσλειτουργίες θέτουν συνολικά εν αμφιβόλω το 
συνολικό εγχείρημα και δημιουργούν κινδύνους διακοπής της λειτουργίας της πρώτης 
και μοναδικής στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, 
λόγω της αδυναμίας του φορέα μας να συντηρήσει χρηματοδοτικά την τρέχουσα 
λειτουργία της. 
Σχετικά με το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στο ΚΔΗΦ: 
Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2226/07.02.2017 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων 
εντάχθηκε η Πράξη «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία 
«ΥΠΕΡΙΩΝ» στην Κεφαλονιά» με κωδ. ΟΠΣ 5002228 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ιόνια Νησιά 2014-2020», με συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη 460.000 € για 
υποστήριξη της λειτουργίας του ΚΔΗΦ για χρονικό διάστημα 3 ετών. Με την υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 490/09.03.2020 Απόφαση τροποποιήθηκε η ανωτέρω Πράξη με αύξηση της 
συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης σε 921.600,00€ και παράταση της λειτουργίας 
της για 3 έτη. 

Σύμφωνα με την ισχύουσα Απόφαση Ένταξης της Πράξης, οι όροι χρηματοδότησης της 
Πράξης έχουν ως ακολούθως: 
 Η πρώτη δόση ύψους 30% επί του συνολικού προϋπολογισμού καταβάλλεται 
μετά την απόφαση ένταξης και την έναρξη λειτουργίας του Κ∆ΗΦ. 
 Η δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη, έβδομη, όγδοη και ένατη δόση, ύψους 
10% επί του συνολικού προϋπολογισμού έκαστη, καταβάλλονται μετά την πιστοποίηση 
του 20%, 30% 40%, 50%, 60%, 70%, 80% και 90% του φυσικού αντικειμένου της 
πράξης. 
 Η δέκατη δόση ύψους έως και 10% επί του συνολικού προϋπολογισμού της 
σύμβασης καταβάλλεται μετά τη λήξη της πράξης και την πιστοποίηση του συνόλου του 
υλοποιηθέντος φυσικού αντικειμένου.  
Μέχρι σήμερα οι πληρωμές του Δικαιούχου ( Ένωση Προστασίας της Ισότητας των 
Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία-ΥΠΕΡΙΩΝ) πραγματοποιούνταν σύμφωνα με τους 
όρους της Απόφασης Ένταξης και στο πλαίσιο αυτό έχουν καταβληθεί οι εννέα δόσεις 
που αντιστοιχούν αθροιστικά στο 90% του εγκεκριμένου π/υ της ανωτέρω πράξης. 
Η ανωτέρω χρηματοδότηση, συνολικού ποσού 829.440 €, κάλυψε τη λειτουργία της 
δομής έως τον Αύγουστο του 2022. Από το Σεπτέμβριο 2022 μέχρι σήμερα η δομή 
λειτουργεί εξυπηρετώντας καθημερινά 16 ωφελούμενους, χωρίς  χρηματοδότηση από 
το Πρόγραμμα.  Με βάση τα ανωτέρω, αιτούμαστε την άμεση τροποποίηση των όρων 
χρηματοδότησης της Πράξης, με την κατανομή της τελευταίας δόσης του 10% σε δύο 
ισόποσες δόσεις και με την αναμονή συνέχισης της συγχρηματοδότησης της Πράξης 
στο Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά 2021-2027, επισημαίνοντας ότι η λειτουργία της δομής 
εξαρτάται πλήρως από τη χρηματοδότησή της από το ΕΠ Ιόνια Νησιά 2014-2020 και 
τυχόν περαιτέρω καθυστέρηση στην χρηματοδότησή της θα έχει άμεσες επιπτώσεις 
στην ομαλή λειτουργία της. 
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Ο Βουλευτής βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία μαζί μας αλλά και με την ειδική 
υπηρεσία διαχείρισης της ΠΙΝ . Το πρόβλημα παρέμεινε και τελικά με σχετικά 
υπομνήματα του φορέα μας επισκέφθηκε τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιων Επενδύσεων 
και ΕΣΠΑ κ. Σκάλκο και δόθηκε επιτέλους η λύση στο πρόβλημα της Στέγης μόλις την 
Παρασκευή πριν από τα Χριστούγεννα, αφού οι εργαζόμενοι είχαν πληρωθεί το δώρο 
τους την Τετάρτη 21.12 από τους προσωπικούς μας λογαριασμούς. 
Το πρόβλημα με το ΚΔΗΦ δεν έχει τακτοποιηθεί ακόμη και περιμένουμε εναγωνίως την 
επίλυσή του. 
 
 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ 
 
Η δημόσια προβολή πραγματοποιήθηκε με όλους τους τρόπους δημοσιοποίησης των 
δράσεών μας και με όλα τα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Το ΔΣ της Ένωσης, η 
επιστημονική ομάδα του Κ.Δ.Η.Φ. και η Υπεύθυνη Λειτουργίας της ΣΥΔ έχουν προβάλει 
τις δράσεις με Δελτία τύπου και πλούσιο φωτογραφικό υλικό.  
 
Ενδεικτικά, σας παραθέτουμε κάποιες δράσεις των τριών ετών που έχουμε 
πραγματοποιήσει : 
 Εκπαιδευτικές εκδρομές των ωφελούμενων ΚΔΗΦ και των ενοίκων ΣΥΔ, όπως 

επίσκεψη και ξενάγηση στο Βοτανικό Κήπο Αργοστολίου, παρακολούθηση ταινίας 
στο Θέατρο Αργοστολίου ο ΚΕΦΑΛΟΣ, επισκέψεις σε τοπικά καταστήματα σε όλη 
την Κεφαλονιά, παρακολούθηση και συμμετοχή των ωφελούμενων σε αθλητικά 
δρώμενα. 

 Στο πλαίσιο της κοινωνικής δικτύωσης της δομής μας με την κοινότητα 
πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στους χώρους του ΚΔΗΦ και της ΣΥΔ από και 
προς: Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ΚΕΘΕΑ, ΕΕΕΕΚ Κεφαλονιάς, Δημοτικό 
Σχολείο Μεσοβουνίων, 1ο Νηπιαγωγείο Ληξουρίου, 2ο Νηπιαγωγείο Ληξουρίου, 1ο 
Δημοτικό Σχολείο Ληξουρίου, 2ο Δημοτικό Σχολείο Ληξουρίου, Γυμνάσιο Αγίας 
Θέκλης, Ομάδα Συνεργασίας Δήμου Ληξουρίου και Τμήματος Σεισμολογίας του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Κλιμάκιων Πρώτων Βοηθειών του ΕΚΑΒ Πάτρας – 
Παράρτημα Κεφαλονιάς, Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
κα.  Δόμνα Μιχαηλίδου και η Περιφερειακή Συμβούλου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 
κα. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου. 

 Το 2020 βραβεύτηκε το ιδρυτικό μας μέλος κα. Μαρία Λαδά από το χαμόγελο του 
παιδιού σε συνεργασία με την νηπιαγωγό κα. Παπαδάτου στα πλαίσια 
ευαισθητοποίησης για τα Α.μεΑ. 

 Το 2021 όλοι οι ωφελούμενοι συμμετείχαν στην εκδήλωση «Στο δρόμο για το 
ΤΟΚΥΟ». 
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 Τον Σεπτέμβριο του 2022 το ΚΔΗΦ συμμετείχε  στο 2ο Φεστιβάλ Φορέων 
Κοινωνικής Φροντίδας, το οποίο διοργανώθηκε από τη Περιφερειακή Ομοσπονδία 
Α.μεΑ. Δυτικής Ελλάδας και Νότιων Ιονίων Νήσων στην Πάτρα. 

 Τον Μάιο του 2022 πραγματοποιήθηκε κολυμβητικός διάπλους ως τρόπο 
ευαισθητοποίησης για το έργο του ΚΔΗΦ Α.μεΑ. της ΣΥΔ και της Ένωσης 
«ΥΠΕΡΙΩΝ» με την παρουσία κοινού και Τοπικών Αρχών, από τον φίλο της 
Ένωσης Γεώργιο Κράτσα. 

 Κάθε 3η Δεκέμβρη -  Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, των ετών 2020, 
2021 και 2022 πραγματοποιήθηκαν Ημερίδες, θεατρικά δρώμενα και συνεντεύξεις, 
όπως αναφέρονται: 3 Δεκεμβρίου  2020 διαδικτυακή συνέντευξη του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ένωσης Α.μεΑ. «ΥΠΕΡΙΩΝ», 3  και 4 Δεκέμβρη 2021 θεατρικό 
δρώμενο και επιστημονική ημερίδα με θέμα «Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με 
Αναπηρία, ΟΧΙ με Ειδικές Ανάγκες», από την Ένωση Προστασίας της Ισότητας και 
των Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία «ΥΠΕΡΙΩΝ», σε συνεργασία με τις 
Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου Αργοστολίου, στο Δημοτικό Θέατρο 
Αργοστολίου «Κέφαλος» και την 3 Δεκέμβρη 2022 πραγματοποιήθηκε τριήμερο 
εκδηλώσεων με αθλητικά δρώμενα, θεατρικό δρώμενα από τους ωφελούμενους 
του ΚΔΗΦ και Επιστημονική Ημερίδα στο Θέατρο «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» με θέμα: « Η 
ορατότητα των Α.μεΑ. στο σύστημα υγείας». 

 Καλοκαιρινές εκδηλώσεις που περιελάμβαναν θεατρικά δρώμενα από τους 
ωφελούμενους του ΚΔΗΦ και τους ενοίκους της ΣΥΔ, όπως θεατρική παράσταση 
με τίτλο «Μετρώ τα κύματα», ρεμπέτικο μουσικοχορευτικό σκετς με τίτλο «Γυάλινοι 
Κόσμοι»,  μικρό θεατρικό δρώμενο με τίτλο: «Μένουμε Πάντα Παιδιά» και μουσικές 
συναυλίες με τους Χρήστο Θηβαίο και Καλλιτεχνικό μουσικό πρόγραμμα από τους 
Γιάννη Ζιώγαλα και Νίκο Μηλιώκα. 

 Μία φορά τον χρόνο εκδίδονται άρθρα από το Επιστημονικό προσωπικό του 
ΚΔΗΦ στο περιοδικό «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ».  

 
 Να σημειώσω πως λόγω της πανδημίας COVID-19, περιορίστηκαν όλες οι εκδηλώσεις 
καθώς και τα σεμινάρια. 

 

Για το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Α.μεΑ. «ΥΠΕΡΙΩΝ» 
 

Η Πρόεδρος, 
 

Σοφία Μαροπούλου – Ζαφειράτου. 


