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Ανάρμοστη συμπεριφορά σε εκπροσώπους της ΠΟΑμΣΚΠ 

 

Ελληνικό, 2 Αυγούστου 2019 

Αντιπροσωπεία της ΠΟΑμΣΚΠ επισκέφθηκε εχθές 1/8/2019 τα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής 
στη Σταδίου προκειμένου να καταθέσει έγγραφα για την ενημέρωση του φακέλου της στην Δ/νση 
Αθλητισμού και Πολιτισμού, Τμήμα Πολιτισμού Κεντρικού, Νότιου, Βόρειου και Δυτικού Τομέα 
Αθηνών. 

 Ενώ η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε εργάσιμη ημέρα και κατά τη διάρκεια του ωραρίου 
λειτουργίας του τμήματος Πολιτισμού (10:00-13:00) και ενώ γινόταν έλεγχος των εγγράφων από 
υπάλληλο του τμήματος, επενέβη η προϊσταμένη, η οποία με άκρως προσβλητική και ανάρμοστη 
συμπεριφορά επέπληξε τους αντιπροσώπους για την επίσκεψή τους στο τμήμα την 1η Αυγούστου 
(sic), ωρυόμενη γιατί κάποια παλαιότερα έγγραφα δεν είχαν υπογραφές από αρμοδίους 
(παλαιότερο Δ.Σ) και απαιτώντας από τους εκπροσώπους να φύγουν. 

 Όταν οι εκπρόσωποι αντέταξαν πως τα έγγραφα βρίσκονται κατ΄αυτόν τον τρόπο 
αρχειοθετημένα και πως δεν μπορούν να ζητήσουν από απελθόντα μέλη του Δ.Σ. να τα 
υπογράψουν γιατί για παράδειγμα η επιβαρυμένη κινητική κατάσταση του πρώην προέδρου της 
ΠΟΑμΣΚΠ δεν του το επιτρέπει, εκείνη μίλησε προσβλητικά για αυτόν και την επιλογή του για 
πρόεδρο του Σωματείου. Καταφέρθηκε επίσης εναντίον της Γεν. Γραμματέως της Ομοσπονδίας 
ζητώντας της τον λόγο που δεν επισκέφθηκε την Υπηρεσία νωρίτερα αλλά περίμενε τον Αύγουστο 
για να καταθέσει τα έγγραφα.  

Η ΠΟΑμΣΚΠ θέλει να επισημάνει την απαράδεκτη συμπεριφορά, την παντελή άγνοια της 
Προϊσταμένης για τους Σκοπούς και τις Δράσεις της Ομοσπονδίας (το επίσημο όργανο 
εκπροσώπησης των ατόμων με Πολλαπλή Σκλήρυνση) και την απαξίωση για τα άτομα με 
αναπηρία.  

Δεν επιθυμούμε να αναφερθούμε σε ονόματα γιατί δυστυχώς τέτοιου είδους συμπεριφορές 
χαρακτηρίζουν πολύ συχνά κάποιους υπαλλήλους αλλά και την ευρύτερη κοινωνία απέναντι στα 
ΑμεΑ και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις.  

Απαιτούμε την ευγένεια και τον σεβασμό που αρμόζει σε κάθε πολίτη αυτής της χώρας και 
ισότιμη αντιμετώπιση από όλη την Κοινωνία. 
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