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Αξ. Πξση.: 112              

Αζήλα, 16/03/2020 

ΔΚΣΑΚΣΖ ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ 

«Απόθαζη αναζηολήρ ηηρ ςποδοσήρ κοινού ζηον σώπο λειηοςπγίαρ ηων γπαθείων – διοικηηικών 

ςπηπεζιών ηηρ ΠΟΓΚΑμεΑ για ηην αποθςγή διαζποπάρ ηος κοπωνοϊού COVID-19» 

 

Αγαπεηνί/έο ζπλάδειθνη,  

Λακβάλνληαο ππόςε ηελ εμαηξεηηθά επείγνπζα αλάγθε γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ 

COVID-19 θαη αλαινγηδόκελνη/εο ηε ζνβαξόηεηα ηεο θαηάζηαζεο θαη ην κέξνο ηεο επζύλεο πνπ 

αληηζηνηρεί ζε όινπο/εο καο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο πγείαο, ζαο γλσζηνπνηνύκε πσο από 

ζήμεπα, Γεςηέπα, 16 Μαπηίος 2020 και μέσπι ηην έκδοζη νεόηεπηρ ανακοίνωζηρ, ε Παλειιήληα 

Οκνζπνλδία σκαηείσλ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία (ΠΟΓΚΑκεΑ) δεν θα 

ςποδέσεηαι κοινό - αιηήμαηα με θςζική παποςζία ζηοςρ σώποςρ ηων γπαθείων – διοικηηικών 

ςπηπεζιών ηηρ.    

Η εξςπηπέηηζη ηων επωηημάηων και ηων αιηημάηων ηος κοινού και η ενημέπωζη ηων θοπέων – 

μελών ηεο Οκνζπνλδίαο ζα πξαγκαηνπνηείηαη αποκλειζηικά κέζσ: 

- ηηλεθώνος, ζηηο γξακκέο επηθνηλσλίαο: 210 523 65 01 – 210 523 04 23 ή 

- ηλεκηπονικού ηασςδπομείος (email), ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: posgamea@otenet.gr   

Η αποζηολή fax από ηε γξακκή 210 520 39 51 δεν θα ππαγμαηοποιείηαι. Οη θνξείο – κέιε πνπ έρνπλ 

δειώζεη όηη επηζπκνύλ λα ελεκεξώλνληαη κέζσ ηειενκνηνηππίαο, ζα πξέπεη κε επζύλε ηνπο λα 

επηθνηλσλνύλ ζηα αλσηέξσ ηειέθσλα γηα δεηήκαηα πνπ ηνπο αθνξνύλ ή/θαη λα επηζθέπηνληαη ηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Οκνζπνλδίαο. Σπρόλ εθθξεκή αηηήκαηα, ηεθκήξηα, βεβαηώζεηο θ.ιπ, νη ρξνληθέο 

πξνζεζκίεο ησλ νπνίσλ δελ επηδέρνληαη αλαβνιήο σο πξνο ηε δηεθπεξαίσζή ηνπο, ζα απνζηέιινληαη 

απνθιεηζηηθά κέζσ email. 

Με αίζζεκα επζύλεο, ζα ζπλερίζνπκε λα παξαθνινπζνύκε ηηο εμειίμεηο επί ηνπ πξνβιήκαηνο απηνύ πνπ 

ηαιαλίδεη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ηελ ειιεληθή, θαη όρη κόλν, θνηλσλία, ώζηε λα είκαζηε ζε εηνηκόηεηα 

γηα ηελ πηνζέηεζε πξόζζεησλ κέηξσλ, εθόζνλ ρξεηαζηεί, αιιά θαη θάζε άιινπ ζέκαηνο πνπ βξίζθεηαη 

ζηνλ ππξήλα ηεο δξάζεο καο, ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηώλ καο, αηόκσλ κε βαξηέο θαη πνιιαπιέο 

αλαπεξίεο θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο.  

Γηα νηηδήπνηε λεόηεξν σο πξνο ηηο απνθάζεηο θαη ηα κέηξα ηεο ΠΟΓΚΑκεΑ έλαληη ηεο πξόιεςεο 

δηαζπνξάο ηνπ COVID-19 ζα αθνινπζήζεη ζρεηηθή ελεκέξσζε. ε θάζε πεξίπησζε κπνξείηε λα 

αλαηξέρεηε ζηνπο δηαδηθηπαθνύο ηόπνπο ηόζν ηεο Οκνζπνλδίαο http://www.posgamea.gr όζν θαη ηεο 

ΕΑκεΑ https://www.esamea.gr γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο σο πξνο ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ θαη 

επεξεάδνπλ άκεζα ηελ ειιεληθή αλαπεξηθή νηθνγέλεηα. 

Π . Ο .  .Γ . Κ . Α .μ ε Α .  

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΩΜΑΣΔΗΩΝ ΓΟΝΔΩΝ & ΚΖΓΔΜΟΝΩΝ ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ 
 

ΜΔΛΟ ΔΘΝΗΚΖ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ - Δ..Α.μεΑ. 
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πληζηνύκε, θαη από ηελ πιεπξά καο, ζε όινπο/εο ςπρξαηκία θαη ζπκκόξθσζε κε ηηο νδεγίεο ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο θαη επρόκαζηε ε γεληθεπκέλε αλαζθάιεηα θαη ακεραλία ηνπ 

ηειεπηαίνπ δηαζηήκαηνο λα κεηαηξαπεί ζύληνκα ζε – έζησ ζπγθξαηεκέλε - αηζηνδνμία, κε ηα πξνιεπηηθά 

κέηξα γηα ηελ αλαθνπή ηεο έμαξζεο ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ λα αξρίζνπλ λα πξνκελύνπλ ελδείμεηο 

επηηπρνύο έθβαζεο θαη λα απνδίδνπλ ηα πξνζδνθώκελα απνηειέζκαηα. 

αο επραξηζηνύκε εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηελ θαηαλόεζε θαη ηελ ππεύζπλε ζηάζε ζαο.  

Γηα ηελ ΠΟΓΚΑκεΑ,  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Η ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 

 

 

ΘΩΑΝΝΗ ΜΟΥΟΛΘΟ ΦΩΣΕΘΝΗ ΖΑΦΕΘΡΟΠΟΤΛΟΤ 

 


