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Αζήλα, 11/03/2020 

ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΑ ΔΠΔΗΓΟΝ  

 

ΠΡΟ:    Πξόεδξν Δ.Ο.Π.Τ.Τ., θ. Β.Πιαγηαλάθν 

    

ΚΟΗΝ.:  - Γξαθείν Πξσζππνπξγνύ, θ.Κ.Μεηζνηάθε  

 - Δζληθό Οξγαληζκό Γεκόζηαο Τγείαο, Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ   

- Τπνπξγό Τγείαο, θ. Β.Κηθίιηα 

- Τθππνπξγό Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ, θ.Γ.Μ.Μηραειίδνπ   

- Αληηπξόεδξν Δ.Ο.Π.Τ.Τ., θα Θ.Καξπνδίλε   

- Γελ.Γξακκαηέα Τπεξεζηώλ Τγείαο, θ. Η.Κσηζηόπνπιν 

- Γελ.Γξακκαηέα Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο θαη Καηαπνιέκεζεο ηεο Φηώρεηαο, θ.Γ.ηακάηε  

- Πξντζηάκελν Γηεύζπλζεο ηξαηεγηθνύ ρεδηαζκνύ Δ.Ο.Π.Τ.Τ., θ. Θ.Ρεγάην 

- Πξντζηάκελν Γεληθήο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ Τπνζέζεσλ & Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ 

Δ.Ο.Π.Τ.Τ., θ. Κ. Μπαξνύο   

              - ΔΑκεΑ 

           - Φνξείο-κέιε ηεο ΠΟΓΚΑκεΑ 

ΘΔΜΑ: «Απαξαίηεηε ε εγξήγνξζε ηνπ ζπλόινπ ησλ εκπιεθόκελσλ Οξγαληζκώλ ζην πιαίζην ηεο 

ιήςεο κέηξσλ πξνζηαζίαο έλαληη ηνπ θνξσλντνύ – Πξόβιεςε δηαηήξεζεο απνδεκίσζεο 

κέζσ ηνπ εκεξήζηνπ λνζειίνπ γηα ηα Κ.Γ.-Ζ.Φ. - Ν.Π.Η.Γ. κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα 

πνπ παξέρνπλ ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο ζηα άηνκα κε βαξηέο θαη πνιιαπιέο αλαπεξίεο 

ζηελ πεξίπησζε αλαζηνιήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο»    

Αμηόηηκε θύξηε Πξόεδξε,  

Με ην παξόλ έγγξαθν θαη κε αθνξκή ηηο ρζεζηλέο αλαθνηλώζεηο / απνθάζεηο πεξί αλαζηνιήο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ζπλόινπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ δνκώλ ζηε ρώξα γηα ηηο επόκελεο 14 εκέξεο ζην πιαίζην ηεο ιήςεο 

κέηξσλ πξνζηαζίαο έλαληη ηνπ θνξσλντνύ COVID-19, ε Παλειιήληα Οκνζπνλδία σκαηείσλ Γνλέσλ 

θαη Κεδεκόλσλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία (ΠΟΓΚΑκεΑ), δηαβιέπνληαο ηελ εύινγε θαη νξαηή πηζαλόηεηα 

ζπκπεξίιεςεο ζε αληίζηνηρε απόθαζε ησλ Κέληξσλ Γηεκέξεπζεο – Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο (Κ.Γ.-Ζ.Φ.) – 

Ν.Π.Η.Γ. κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα πνπ παξέρνπλ ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο ζηα άηνκα κε βαξηέο 

θαη πνιιαπιέο αλαπεξίεο, αηηείηαη ηελ απηνλόεηα ζρεηηδόκελε κε ην δήηεκα ζπλδξνκή ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. 

θαη ηελ επαγξύπλεζε πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνύλ άκεζεο ελέξγεηεο γηα ηελ απνζόβεζε πηζαλώλ αδηεμόδσλ 

γηα ηηο δνκέο απηέο θαη ην απαζρνινύκελν πξνζσπηθό ηνπο, θαζώο θαη γηα ηνπο/ηηο σθεινύκελνπο/εο ησλ 

ππεξεζηώλ ηνπο, κέιε ηεο αλαπεξηθήο νηθνγέλεηαο.  

Όπσο γλσξίδεηε, ε παξνρή θξνληίδαο ζηα άηνκα κε βαξηέο θαη πνιιαπιέο αλαπεξίεο από ηα Κ.Γ.-Ζ.Φ. 

ΑκεΑ – Ν.Π.Η.Γ. ζηεξίδεηαη, γηα ζεκαληηθό κέξνο ησλ δνκώλ, ζηηο απνδεκηώζεηο πνπ θαηαβάιινληαη 

από ηνλ Οξγαληζκό (ζε ζπκβεβιεκέλα θέληξα ή κε εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ απεπζείαο απνδεκίσζε ησλ 

δηθαηνύρσλ / αζθαιηζκέλσλ) κέζσ ηνπ εκεξήζηνπ λνζειίνπ, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζηνλ ΔΚΠΤ 

(Φ.Δ.Κ. 4898/Β/2018).  

Π . Ο .  .Γ . Κ . Α .κ ε Α .  

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΩΜΑΣΔΗΩΝ ΓΟΝΔΩΝ & ΚΖΓΔΜΟΝΩΝ ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ 
 

ΜΔΛΟ ΔΘΝΗΚΖ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ - Δ..Α.κεΑ. 
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ηε δέζκε δε ησλ ζεξαπεπηηθώλ πξάμεσλ θαη ζπλεπώο ζηελ έλλνηα ηνπ λνζειίνπ πεξηιακβάλεηαη ε 

δηεκέξεπζε, ην πξόγξακκα πξάμεσλ ζεξαπείαο ησλ ΑκεΑ, νη δξάζεηο θνηλσληθνπνίεζεο, νη 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, ε δεκηνπξγηθή απαζρόιεζε, ε ςπραγσγία, ε ηαηξηθή παξαθνινύζεζε θαη 

ε κεηαθνξά ηνπο από ην ζπίηη ζηα Κέληξα θαη αληίζηξνθα.  

Γίλεηαη ζπλεπώο αληηιεπηό πσο ηα θέληξα απηά είλαη επηθνξηηζκέλα κε αλειαζηηθά κηζζνδνηηθά θόζηε 

κε δεδνκέλε ηε θύζε, ην πιήζνο θαη ηνλ εληάζεσο εξγαζίαο ραξαθηήξα ησλ ππεξεζηώλ πνπ παξέρνπλ. 

Δμππαθνύεηαη όηη ηα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία ζε ζπλδπαζκό κε ηε κε θεξδνζθνπηθή ππόζηαζε ησλ 

Ν.Π.Η.Γ. κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα πνπ ιεηηνπξγνύλ Κ.Γ.-Ζ.Φ. ΑκεΑ, θαζηζηνύλ αληηθεηκεληθά 

αδύλαην λα κπνξέζνπλ νη δνκέο απηέο λα αληαπνθξηζνύλ κε ίδηνπο πόξνπο ζηηο ππνρξεώζεηο ηνπο ζε ό,ηη 

αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ απνδνρώλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο ζε ελδερόκελε απόθαζε γηα ηελ αλαζηνιή 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζην πιαίζην ηεο – αδηακθηζβήηεηα απνδεθηήο από ηελ πιεπξά καο γηα ηελ επάισηε 

πιεζπζκηαθή νκάδα ησλ παηδηώλ καο, αηόκσλ κε βαξηέο θαη πνιιαπιέο αλαπεξίεο - ιήςεο κέηξσλ 

πξνζηαζίαο έλαληη ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ. 

Τπό ην πξίζκα ησλ αλσηέξσ θαη ελ αλακνλή λέσλ κέηξσλ, ζεσξνύκε απνιύησο απαξαίηεηε θαη 

αηηνύκαζηε ηελ ΑΜΔΖ ιήςε ελεξγεηώλ γηα λα απνηξαπνύλ έγθαηξα νη δηαθαηλόκελνη θίλδπλνη γηα 

ηνπο/ηηο εξγαδόκελνπο/εο ζηηο δνκέο απηέο, ζε ζύκπιεπζε κε ηηο κέξηκλεο ηεο πνιηηείαο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ απνιαβώλ γηα άιιεο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ (ι.ρ. ησλ Ν.Π.Γ.Γ.) θαη ηα πξνβιεπόκελα 

ζην άξζξν 656 ηνπ Α.Κ.   

Δηδηθόηεξα, δεηάκε ηελ άκεζε επεμεξγαζία θαη ππνγξαθή ζρεηηθήο απόθαζεο πνπ ζα παξέρεη ηε 

δπλαηόηεηα δηαηήξεζεο ηεο απνδεκίσζεο ησλ Κ.Γ.-Ζ.Φ. ΑκεΑ κέζσ ηνπ πξνβιεπόκελνπ λνζειίνπ 

ελόζσ ε ιεηηνπξγία ηνπο βξίζθεηαη ζε αλαζηνιή. 

 

Κύξηε Πξόεδξε,  

Οη ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηνλ εληνπηζκό λέσλ θξνπζκάησλ θνξσλντνύ ζηε ρώξα καο θαη ηα παξεπόκελα 

πξνιεπηηθά κέηξα πνπ ιακβάλνληαη, ππαγνξεύνπλ ηελ αλάγθε επαξθνύο εθηίκεζεο ηνπ αληηθηύπνπ ηνπο 

(πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δνκώλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία), επαγξύπλεζεο, ζύλεζεο 

θαη ππεπζπλόηεηαο ζηηο απνθάζεηο από όινπο/εο ηνπο/ηηο (ζπλ)αξκόδηνπο θνξείο θαη ππεξεζίεο ηεο 

ειιεληθήο πνιηηείαο.  

Με ηελ πεπνίζεζε όηη ζα θαηαλνήζεηε ην εύινγν αίηεκά καο, δεηάκε ηελ άκεζε παξέκβαζή ζαο γηα ην 

δήηεκα πνπ ζαο παξαζέζακε αλσηέξσ, θαζώο ε παξάβιεςε ελεξγεηώλ γηα ηελ πξόιεςε ή/θαη 

αληηκεηώπηζή ηνπ ζα επηθέξεη αλππέξβιεηεο δπζθνιίεο ηόζν ζηνλ νηθνγελεηαθό πξνγξακκαηηζκό 

κεκνλσκέλσλ αζθαιηζκέλσλ – γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ αηόκσλ κε βαξηέο θαη πνιιαπιέο αλαπεξίεο, όζν 

θαη ζηε ιεηηνπξγία ησλ Κ.Γ.-Ζ.Φ. ΑκεΑ, κε αιπζηδσηέο ζπλέπεηεο θαη νθεηιέο ζε εξγαδόκελνπο/εο, 

αζθαιηζηηθά ηακεία θαη θαη’ επέθηαζε κε αξλεηηθά επαθόινπζα ζηα άηνκα κε βαξηέο θαη πνιιαπιέο 

αλαπεξίεο θαη ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο.  

ε αλακνλή ησλ ελεξγεηώλ ζαο.  

Γηα ηελ ΠΟΓΚΑκεΑ,     

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

 

 

ΗΩΑΝΝΖ ΜΟΥΟΛΗΟ ΦΩΣΔΗΝΖ ΕΑΦΔΗΡΟΠΟΤΛΟΤ 

 


