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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανάληψη καθηκόντων νέας Διοίκησης
του Κέντρου Εκπαίδευσης & Αποκατάστασης Τυφλών
Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, συνήλθε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Κ.Ε.Α.Τ.,
το οποίο αποτελείται από τα κάτωθι μέλη:
1. Σοφία-Λευκή Χαμονικολάου, εκπαιδευτικός - φιλόλογος, Διοικήτρια
του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, ως Πρόεδρος,
με αναπληρωτή τον Δημήτριο Γκίκα, εκπαιδευτικό – φιλόλογο.
2. Παναγιώτα Σακελλαριάδου, τραπεζικός υπάλληλος, ως τακτικό μέλος,
με αναπληρώτρια την Βασιλική Στρατιώτου, οικονομολόγο - σύμβουλο
επενδύσεων.
3. Γεώργιος Προεστός, ελεύθερος επαγγελματίας, ως τακτικό μέλος, με
αναπληρωτή τον Βάιο Γιαννίρη, καθηγητή Ειδ. Φυσ. Αγωγής.
4. Παναγιώτα Μάνου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ως τακτικό μέλος, με
αναπληρωτή τον Στέργιο Σιούτη, Προϊστάμενο Τμήματος του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
5. Αναστασία Γκουβατζή, υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Μαρία Γκανά
, ομοίως.
6. Νικόλαος Βασιλείου, εκπρόσωπος των εργαζομένων του Κέντρου, ως
τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Νικόλαο Αζούκη, ομοίως.
7. Σηφάκης Δημήτριος, εκπρόσωπος του Πανελληνίου Συνδέσμου
Τυφλών, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Μαρκοστάμο
Παναγιώτη, ομοίως.
Μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, η νέα Διοικήτρια του Κέντρου, κυρία
Σοφία -Λευκή Χαμονικολάου, προχώρησε στην παρακάτω δήλωση:
«Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή ανέλαβα τη θέση της Διοικήτριας και Προέδρου
του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών. Ευχαριστώ θερμά
την κα Υπουργό Δόμνα Μιχαηλίδου για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο
πρόσωπό μου, και δηλώνω πως θα ανταποκριθώ στα καθήκοντα μου με
συνέπεια, ευσυνειδησία, εντιμότητα και ήθος.
Βασικός στόχος είναι η διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση και η
προώθηση της κοινωνικής ένταξης των Ατόμων με Οπτική Αναπηρία, καθώς
και η αναβάθμιση της ποιότητας όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών προς
τους ωφελούμενους του Κ.Ε.Α.Τ.
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Μέσω της εξωστρέφειας, νέων συνεργασιών και καινοτόμων πρωτοβουλιών,
το νέο Κ.Ε.Α.Τ. στοχεύει να έρθει πιο κοντά στην κοινωνία και να συμβάλλει
στην καταπολέμηση παρωχημένων στάσεων και στερεοτύπων.
Σε συνεργασία με όλους τους φορείς που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρία
όρασης, θα εργαζόμαστε σε μια νέα βάση, με γνώμονα την προάσπιση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον σεβασμό της ανθρώπινης προσωπικότητας,
με όρους και έννοιες συμπερίληψης, κοινωνικής ένταξης και
προσβασιμότητας.
Ήρθε η ώρα που πρέπει να αναλάβουμε όλοι την ευθύνη και την πρωτοβουλία
για να διεκδικήσουμε λύσεις σε χρόνια προβλήματα.»
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