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Ε06.08/3η/27-01-12 

Αρ. Πρωτ.: 155    

Αθήνα, 30/03/2020 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΠΡΟΣ:  Υπουργό Οικονομικών. κ.Χ.Σταϊκούρα  

  Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ.Ι.Βρούτση  

ΚΟΙΝ.:  - Υπουργό Επικρατείας, κ.Γ.Γεραπετρίτη  

- Υπουργό Εσωτερικών, κ. Π.Θεοδωρικάκο  

- Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ.Σ.Α.Γεωργιάδη  

- Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ.Δ.Μ.Μιχαηλίδου 

- Γενικό Γραμματέα Εργασίας, κ.Α.Στρατινάκη  

- Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας, κ.Γ.Σταμάτη 

              - ΕΣΑμεΑ 

           - Φορείς-μέλη της ΠΟΣΓΚΑμεΑ 

ΘΕΜΑ: «Αύριο η καταληκτική ημερομηνία για την ένταξη στα μέτρα στήριξης έναντι των 

επιπτώσεων του κορωνοϊού των ΝΠΙΔ των οποίων η λειτουργία έχει απαγορευθεί με 

απόφαση δημόσιας αρχής και, δυστυχώς, δομές που παρέχουν υπηρεσίες ανοικτής 

φροντίδας σε άτομα με αναπηρία, εξακολουθούν να παραμένουν ΕΚΤΟΣ – Άμεση 

παράταση προθεσμίας μέχρι την εξεύρεση αξιόπιστης λύσης»  

(Σχετ.: η υπ’ αριθμ.πρωτ.: 146/26.03.2020 επιστολή – αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 

Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία - ΠΟΣΓΚΑμεΑ) 

 

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,  

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ.: 146/26.03.2020 έγγραφό μας, εκτιμώντας τη σοβαρότητα της γενικότερης 

κατάστασης αλλά και την κρισιμότητα της χρονικής στιγμής για την αποτροπή δυνητικών δυσμενών 

επιπτώσεων για τα άτομα με αναπηρία, τις οικογένειές τους, καθώς και των αδιεξόδων που αρκετές δομές 

που εξυπηρετούν τις ανάγκες τους καλούνται να αντιμετωπίσουν, απευθυνθήκαμε σε εσάς, αιτούμενοι την 

επεξεργασία προτάσεων για την άρση των, τεχνικής φύσεως, αποκλεισμών των φορέων που παρέχουν 

υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας σε άτομα με αναπηρία (όπως Κ.Δ.-Η.Φ. ΑμεΑ, ΚΔΑΠμεΑ), ΝΠΙΔ μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, από τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων και των εργαζόμενων έναντι των 

επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, που πλήττει την κοινωνία και την οικονομία της χώρας, και όχι 

μόνο.   

Αναφερθήκαμε στους λόγους που υπαγορεύουν την ανάγκη τοποθέτησης έγκαιρων ενεργειών από την 

πλευρά των αρμοδίων Υπουργείων, υπογραμμίσαμε ότι οι φορείς αυτοί έχουν αναστείλει τη λειτουργία 

τους από τις 11/03/2020 με απόφαση δημόσιας αρχής και προτείναμε δικλείδες ασφαλείας (μεταξύ των 

οποίων η ένταξή τους στα μέτρα στήριξης με το πλέον αντικειμενικό κριτήριο της άδειας λειτουργίας 

τους) προκειμένου οι δομές αυτές να μην αποκοπούν ανεπανόρθωτα από τα μέτρα στήριξης που 

δικαιούνται, προσκρούοντας σε τεχνικούς και μόνο λόγους και με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη μελλοντική 

τους επιβίωση και τις υποχρεώσεις που η επιβίωση αυτή συμπαρασύρει.  

Πλησιάζοντας δραματικά προς την εξάντληση των χρονικών περιθωρίων που τέθηκαν για την ένταξη στα 

μέτρα στήριξης των ΝΠΙΔ που η λειτουργία τους έχει απαγορευθεί με απόφαση δημόσιας αρχής, με την 
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καταληκτική ημερομηνία για τις σχετικές ενέργειες από την πλευρά των νομικών προσώπων να έχει 

ορισθεί η 31η/03/2020, αναγκαζόμαστε με έντονη ανησυχία να επανέλθουμε στο ζητούμενο, 

διαπιστώνοντας πως αρκετές δομές – ακόμη και με τη διεύρυνση των προβλέψεων αναφορικά με τους 

κωδικούς δευτερογενούς δραστηριότητας που υιοθετήθηκαν τις τελευταίες ημέρες - εξακολουθούν να μην 

εντάσσονται στα μέτρα στήριξης.  

Κατόπιν των ανωτέρω και συνυπολογίζοντας τις θετικές διαβεβαιώσεις που λαμβάνουμε από αρμόδια 

πρόσωπα για την εξέταση του ζητήματος που έχει προκύψει, αιτούμαστε την υπογραφή απόφασης που 

θα επεκτείνει χρονικά την προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων εργοδοτών που έχουν αναστείλει τη 

λειτουργία τους με κρατική εντολή για την υπαγωγή στα μέτρα στήριξης, έως ότου καταστεί εφικτή η 

εξεύρεση αξιόπιστης λύσης που θα θεραπεύει το συγκεκριμένο ζήτημα και θα παρέχει το εύλογο χρονικό 

περιθώριο για την υποβολή των σχετικών δηλώσεων από την πλευρά των εργοδοτών.  

Επισημαίνουμε, τέλος, πως τυχόν ζητήματα που ανακύπτουν ως προς την παραμετροποίηση του ΟΠΣ 

ΕΡΓΑΝΗ προκειμένου να συμπεριληφθούν δυνατότητες ένταξης των συγκεκριμένων νομικών 

προσώπων στα μέτρα στήριξης, στη βάση της άδειας λειτουργίας τους και της ανάκτησης στοιχείων 

από τις υπηρεσίες όπου τηρούνται τα στοιχεία της αδειοδότησής τους, καθίσταται ενδεχομένως δυνατό 

να αντιμετωπιστούν με τρόπο σύστοιχο προς την παραμετροποίηση που δρομολογήθηκε ήδη για την 

ένταξη δύο ειδικών κατηγοριών δραστηριοτήτων, όπως λίαν προσφάτως ανακοινώθηκε.      

 

Κύριοι Υπουργοί, 

Προσδοκώντας ότι θα κατανοήσετε την εύλογη ανησυχία που μας χαρακτηρίζει, καθώς η οποιαδήποτε 

αρνητική εξέλιξη ως προς τα όσα αναφέρουμε στο παρόν ελλοχεύει τον κίνδυνο να αναδειχθούν 

δραματικά αδιέξοδα για τους εν θέματι φορείς, με πρώτα θύματα ασφαλώς τα παιδιά μας, άτομα με βαριές 

και πολλαπλές αναπηρίες, αναμένουμε την άμεση ανταπόκρισή σας στο καθ’ όλα δικαιολογημένο αίτημά 

μας.  

Σε αναμονή των ενεργειών σας, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την προσοχή σας.  

Με εκτίμηση,  

Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ 
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