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Πρωτοβουλία ευαισθησίας ανέλαβε η Περιφερειακή Ένωση των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΔΚΜ),

τοποθετώντας στους χώρους των γραφείων της πινακίδες με ανάγλυφα στοιχεία και με γραφή Braill, για την

εξυπηρέτηση ατόμων με οπτική αναπηρία.

Αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι τα άτομα με ειδικές ανάγκες, δικαιούνται τις ίδιες δυνατότητες πρόσβασης σε αγαθά

και υπηρεσίες με όλους τους υπόλοιπους πολίτες, η ΠΕΔΚΜ αποδέχθηκε τη δωρεά των πινακίδων της εταιρείας

«Πρόσβαση», που αποτελεί την πρώτη σε δημόσιο φορέα. 

Τις πινακίδες, που τοποθετήθηκαν ήδη στην κεντρική είσοδο των γραφείων της ΠΕΔΚΜ και στο εσωτερικό τους,

παρέλαβε ο πρόεδρος του οργάνου, δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης  από τους εκπροσώπους της

εταιρείας «Πρόσβαση» κ.κ Κώστα Παρχαρίδη και Χρήστο Κοκκινάκη.  
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«Πρόκειται για μια πρωτοβουλία συμβολισμού  και ευαισθησίας από την ΠΕΔΚΜ με σκοπό να διευκολύνει την

πρόσβαση των συμπολιτών μας με οπτική αναπηρία. Εμείς ως ΠΕΔΚΜ δίνουμε το παράδειγμα με  την ευχή να

υιοθετηθούν ανάλογες πρωτοβουλίες και από άλλους φορείς, αλλά και ενεργούς πολίτες» τόνισε ο πρόεδρος  κ.

Καϊτεζίδης, ο οποίος και ευχαρίστησε τους εκπροσώπους της “Παρέμβασης” για την ευαισθησία τους..

Αναφερόμενος στην απόφαση της εταιρείας «Πρόσβαση» να δωρίσει τις πινακίδες στην ΠΕΔΚΜ ο εκπρόσωπος της κ.

Κοκκινάκης τόνισε ότι «κίνητρο για μας αποτέλεσε η μεγάλη ευαισθησία του κ. Ιγνάτιου Καϊτεζίδη απέναντι στα

άτομα με αναπηρία και την ανάγκη να διασφαλίζεται η προσβασιμότητά τους σε όλους τους χώρους».

Υπενθυμίζεται ότι η ΠΕΔΚΜ το Μάιο του 2021 ανέλαβε ανάλογη πρωτοβουλία ανθρωπιστικού χαρακτήρα και

ευαισθησίας προς τα παιδιά με προβλήματα όρασης, δωρίζοντας δεκάδες ειδικές μπάλες ποδοσφαίρου σε σχολεία

της περιφέρειας, όπου φοιτούν τυφλά παιδιά.

Στο πλαίσιο της απόφασης της να στηρίξει οικονομικά την καμπάνια «Μια μπάλα για όλους – Α Ball for all», παρέδωσε

στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας 120 ποδοσφαιρικές μπάλες, ειδικά

κατασκευασμένες οι οποίες μοιράστηκαν δωρεάν σε παιδιά με προβλήματα όρασης που φοιτούν σε 35 σχολεία της

Κεντρικής Μακεδονίας.

Απόρρητο



Διαβάστε επίσης

Ubiquiti NanoStation M2 2.4GHz

AirMax

you.gr

Αυτή είναι η mini σόμπα που σπάει

κάθε ρεκόρ πωλήσεων στην

Ελλάδα!

Handy Heater

Play Quizzes, Earn Coins

Quizzop

Αυτή είναι η mini σόμπα που σπάει

κάθε ρεκόρ πωλήσεων στην

Ελλάδα!

Handy Heater

H #1 Οδοντιατρική Κάρτα Μόλις

€99 & 70% Εκπτώση Σε Θήκες,

Εμφυτεύματα

Pankarta

Αυτή είναι η mini σόμπα που σπάει

κάθε ρεκόρ πωλήσεων στην

Ελλάδα!

Wonder Heater Pro

ΤΩΡΑ: Σεισμική δόνηση αισθητή

στη Θεσσαλονίκη

Έκρηξη στη Συγγρού: Η ανάρτηση

της συζύγου του Βασίλη

Χαραλαμπόπουλου

ΤΩΡΑ: Αναστάτωση στην Πλατεία

Αριστοτέλους

Βιασμός στη Θεσσαλονίκη -

Γκιώνης: «Όλο αυτό το κύκλωμα

εμπλέκει μέσα και ονόματα

πολιτικών»

Covid free wallet: Ταυτότητα και

πιστοποιητικό σε ένα – Δείτε τις

οδηγίες ενεργοποίησης

Όμικρον: Αυτό είναι το πιο

ασυνήθιστο σύμπτωμα

Απόρρητο

https://www.engageya.com/
https://cat.nl.eu.criteo.com/m/delivery/ckn.php?cppv=3&cpp=E97SG2Bm-OmyzbPc1jj_2vWhCyUMSYX67JS-LvQMyYP84EV8XF18ccnCGA3FN1-L5p_CgDGNeOnV9PjxJz9aH7se6jjalU7XGwnpP3YIyZNJJEDifpdX2Roef6aX-5_rcFBJ00vt4hwFcnLPYDz7Zg9SBKz-1fiheBFc63CpQg80fMHwL7icmvuw4gGYsYUNvwo8VbywmlCmEQP1fdlTDkZVSKu3UZns8zc5dnc45flk5nDeL1aCMWzEqIcSzPiAywknBXUi36unLWJ3kv9L4_yyXSjCVHYEsV4_ugB-JaUFmNU-NzGgUZNJpIsb01LL4me7MRFv9Okx8TUq1e0y3bWF6P2CZG8AaVJ4pcrsLjKOXzZJhJHZx-qdlhBEOrBg-B8bPt_NFo44EU4L-TyHuXvF2j-Xq-mVLDHgOnbzwlCE3tB4I_NDBM_Q7b-RTQzppCHHncZEoTPV5EOWyBCxZWZoXqaad86WyMqN_wlFFCPvmWXM0ftaDV18bnsM8nw9PfzgXBhopY3vACUM0BJOnau38H9NOP1awnLo_rjZZZRAa4kA&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.you.gr%2Fanavathmisi-diktyaka%2Fdiktyaka%2Fwireless-antennas%2Fubiquiti-nanostation-m2-2-4ghz-airmax%3Futm_term%3Dproduct%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dlowerfunnel
https://buy.officialhandyheater.com/?flux_fts=tilpoilialcpatzltqlelolcopaztpzxxlqzipfd8ff&siteid=[eng_website_id]&creative=[eng_post_id]&campid=60169
https://www.quizzop.com/?id=3380
https://trck.handyheater-shop.com/?flux_fts=tizxxqlixtctolpctttelolcopaztpzxxlqzip78963&siteid=[eng_website_id]&creative=[eng_post_id]
https://go.linkwi.se/z/12925-12/CD20481/?subid1=[eng_website_id]&subid2=[eng_click]
https://get.wonder-heater.com/?flux_fts=tiqppptcopqltlaitlaelolcopaztpzxxlqzipa5724&siteid=[eng_website_id]&creative=[eng_post_id]&campid=59506
https://parallaximag.gr/epikairotita/tora-seismiki-donisi-aisthiti-sti-thessaloniki
https://parallaximag.gr/epikairotita/ekriksi-sti-syngrou-anartisi-tis-syzygou-tou-vasili-charalampopoulou
https://parallaximag.gr/thessaloniki/tora-anastatosi-stin-plateia-aristotelous
https://parallaximag.gr/epikairotita/viasmos-sti-thessaloniki-gkionis-olo-afto-to-kykloma-emplekei-mesa-kai-onomata-politikon
https://parallaximag.gr/epikairotita/covid-free-wallet-taftotita-kai-pistopoiitiko-se-ena-deite-tis-odigies-energopoiisis
https://parallaximag.gr/epikairotita/omikron-afto-einai-to-pio-asynithisto-symptoma

