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«Άτομα με Αναπηρία και ΜΜΕ – Ενςωμάτωςη και Κρίςη ςτην Ψηφιακή Εποχή» 

 

 

Η Γενική Γραμματεία Μζςων Ενημζρωςησ (ΓΓΜΕ) διοργανϊνει το 5ο Διεθνζσ Διήμερο υνζδριο με 

κζμα «Άτομα με Αναπηρία και ΜΜΕ – Ενςωμάτωςη και Κρίςη ςτην Ψηφιακή Εποχή». Στόχοσ του 

ςυνεδρίου είναι θ ευαιςκθτοποίθςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ και των εκπροςϊπων των Μζςων Μαηικισ 

Ενθμζρωςθσ για τθν άρςθ των προκαταλιψεων και ςτερεοτφπων που αντιμετωπίηουν τα άτομα με 

αναπθρία, αλλά και θ βελτίωςθ τθσ προςβαςιμότθτασ των ΑμεΑ ςτθν επικοινωνία και τθν 

ενθμζρωςθ. Το ςυνζδριο διοργανϊνεται ςτο πλαίςιο ςυντονιςμζνων δράςεων που θ Γενική 

Γραμματεία Μζςων Ενημζρωςησ αναπτφςςει από το 2006 και οι οποίεσ ςτοχεφουν ςτον 

προβλθματιςμό και τον διάλογο για τα κζματα των ΑμεΑ. Οι αλλαγζσ που βιϊνει θ ελλθνικι 

κοινωνία λόγω τθσ τρζχουςασ οικονομικισ κρίςθσ κάνουν επιτακτικι τθν ανάλθψθ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ πρωτοβουλίασ.  
 

Το Συνζδριο κα πραγματοποιθκεί ςτο υνεδριακό Κζντρο τησ Γενικήσ Γραμματείασ Μζςων 

Ενημζρωςησ – Γενικήσ Γραμματείασ Ενημζρωςησ και Επικοινωνίασ (Φραγκοφδθ 11 & Αλεξάνδρου 

Πάντου, Καλλικζα), 13-14 Μαρτίου 2014. Στθν εκδιλωςθ χαιρετιςμό κα απευκφνουν ο 

Υφυπουργόσ ςτον Πρωκυπουργό & Κυβερνθτικόσ Εκπρόςωποσ, κ. ίμοσ Κεδίκογλου, ο Υπουργόσ, 

Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Πρόνοιασ, κ. Ιωάννησ Βροφτςησ, ο Υπουργόσ Υγείασ, κ. Άδωνισ 

Γεωργιάδησ και ο Γενικόσ Γραμματζασ Μζςων Ενθμζρωςθσ, κ. Ιωάννησ Παναγιωτόπουλοσ.  
 

Οι κεματικζσ ενότθτεσ που κα αναλυκοφν κατά τισ εργαςίεσ του 5ου Διεκνοφσ Συνεδρίου είναι:  

 ΜΜΕ και αναπθρία: υπάρχουν καλζσ πρακτικζσ; 

 Νζα Μζςα: από τα ςτερεότυπα ςτισ νζεσ διαδικτυακζσ κοινότθτεσ 

 Ακλθτιςμόσ και εκπαίδευςθ ωσ πεδία διαλόγου και εξάλειψθσ των διακρίςεων 

 Αναπθρία, παιδιά και νζα μζςα 

 Διαφιμιςθ και κοινωνικι ευκφνθ 

 Πρόςβαςθ και ρφκμιςθ: θ διεκνισ εμπειρία 

 Οικονομικι κρίςθ, άτομα με αναπθρία και δθμόςια εικόνα 

 Προσ μια ςφγχρονθ ατηζντα για τα ΜΜΕ και τα άτομα με αναπθρία 
 

Στισ εργαςίεσ του Συνεδρίου ζχουν κλθκεί να ςυμμετάςχουν εκπρόςωποι τθσ κοινότθτασ των ΑμεΑ, 

πανεπιςτθμιακοί κακθγθτζσ, επικοινωνιολόγοι και εκπρόςωποι των ΜΜΕ και από τθν Ελλάδα και 

το εξωτερικό. Κακόλθ τθ διάρκεια του ςυνεδρίου κα υπάρχει διερμθνεία ςε ελλθνικά, αγγλικά και 

ελλθνικι νοθματικι. 
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Τισ εργαςίεσ τθσ θμερίδασ μπορεί κανείσ να παρακολουκιςει ςε live streaming μζςα από τον 

δικτυακό τόπο του Ακθναϊκοφ Πρακτορείου Ειδιςεων (http://www.amna.gr). 

       . / . 

http://www.amna.gr/

