
                                                                                                                                                                   
                                                                                                          

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΕΒΡΟΥ 

Αλεξανδρούπολη: Δήμητρας 19, (παλιό νοσοκομείο) Τηλ: 2551027722  

fax: 2551087257  

Ορεστιάδα: Εθνομαρτύρων 64Α (Παλιά Δικαστήρια) Τηλ και fax: 2552029797 

Ας συστηθούμε: O Νομαρχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία ιδρύθηκε το 2005 και 
διοικείται από εννεαμελές συμβούλιο. Η έδρα του είναι στην Αλεξανδρούπολη, αλλά 
διαθέτει επιπλέον ένα ενεργό τμήμα στην Ορεστιάδα. Παράλληλα, γίνονται προσπάθειες 
λειτουργίας επιπλέον τμημάτων σε όλους τους δήμους του Νομού. Σήμερα, ο Σύλλογος 
απαριθμεί περισσότερα από 1.400 μέλη.  

Ποιος είναι ο σκοπός του Συλλόγου; O Σύλλογος αγωνίζεται για την προάσπιση των 
ανθρώπινων & κοινωνικών δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, την καταπολέμηση των 
διακρίσεων που βιώνουν, την ένταξη και την ίση συμμετοχή στο κοινωνικό σύνολο. 
Επιπλέον στόχοι του Συλλόγου είναι: Η οργάνωση των ατόμων με αναπηρία του Ν. 
Έβρου.~ Η μελέτη, η προβολή και η επίλυση των θεμάτων των ατόμων με αναπηρία.~ Η 
προώθηση και προαγωγή της συλλογικής δράσης και της αλληλεγγύης μεταξύ των ΑΜΕΑ 
σε περιβάλλον αλληλοαποδοχής και αλληλοσεβασμού με το κοινωνικό σύνολο.~ Η 
συνεχής προσπάθεια για την ένταξη των ΑΜΕΑ στην παραγωγική διαδικασία.~ Η 
ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τα προβλήματα και τις δυνατότητες των ατόμων με 
αναπηρία.~ Η καταπολέμηση των προκαταλήψεων και του ρατσισμού. 

Να!... Κάποιες από τις δράσεις του Συλλόγου: Παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης στα 
μέλη του Συλλόγου.~ Συμμετοχή σε δράσεις για την διεκδίκηση των δικαιωμάτων των 
ΑΜΕΑ (παρεμβάσεις σε φορείς, έγγραφες διαμαρτυρίες, πορείες, συμμετοχή σε δράσεις 
της ΕΣΑΜΕΑ κτλ.).~ Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών και ενημερωτικών σεμιναρίων και 
ημερίδων για την αναπηρία.~ Λειτουργία ομάδων: ψυχολογικής στήριξης, θεάτρου, 
γυμναστικής, χορού, εξόδου κτλ.~ Πραγματοποίηση ψυχαγωγικών και ενημερωτικών 
εκδηλώσεων και εκδρομών με την συνεργασία φορέων και άλλων συλλόγων του τόπου. 
Ποιος μπορεί να γίνει μέλος του Συλλόγου; Στο Σύλλογο μπορεί να απευθυνθεί κάθε 
άτομο με αναπηρία, όπως και το συγγενικό του περιβάλλον. Επιπλέον, μέλη του Συλλόγου 
μπορούν να γίνουν άτομα που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν εθελοντικά και να παρέχουν 
δωρεάν τις υπηρεσίες τους. Ιδιαιτέρως δεκτοί γίνονται οι εθελοντές που έχουν 
εξειδικευμένη κατάρτιση σε θέματα ψυχολογίας, κοινωνικής εργασίας, γραμματειακής 
υποστήριξης κτλ. 

 
  
     
     
    
 
 Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ι Α Κ Ο Σ  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ           Δ Η Μ Ο Σ  Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Α Δ Α Σ      
 ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ν. ΕΒΡΟΥ 

  
 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ           
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

 

Σε συνεργασία με το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής 
Αποκατάστασης Έβρου (ΚΕΦΙΑΠ) 
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Πολιτιστικό Πολύκεντρο Δήμου Ορεστιάδας 
                                           

 



                                                                                                                                                                   
                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

      

 

     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ                                  

 

1. Χαιρετισμός από το Δήμαρχο Ορεστιάδας κ. Βασίλειο Μαυρίδη 

2.  Χαιρετισμός από τον  Πρόεδρο κ. Ευθυμιάδη του  ΔΣ του   
Νομαρχιακού Συλλόγου Αμεα Ν. Έβρου  

3. Ομιλία Αρχιμανδρίτη Απόστολου Καβαλιώτη-Διδάκτωρ 
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Εθνικού Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα ‘’Ειδική Αγωγή Σήμερα’’ 

4. Συμμετοχή των μαθητών του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού  
Γυμνασίου / Λυκείου Ορεστιάδας  

 

Συντονίστρια εκδήλωσης: η Κοινωνιολόγος του ΚΕΦΙΑΠ κ. Κυριακή 
Κουφατζή. 

 

 

 

        

 

 



                                                                                                                                                                   
                                                                                                          

 

 


