
 

 

Αθήνα:  09.03.2020 

Αρ. Πρωτ.:  343 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Επείγουσα ανάγκη η προστασία ΑμεΑ και χρονίων 
πασχόντων από τον κορονοϊό  

Παρά τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού στη χώρα μας, καθώς και των οδηγιών που έχουν 

δοθεί από τον ΕΟΔΥ για την αποφυγή επαφής των ατόμων που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου 

με άτομα που εμφανίζουν συμπτώματα της νόσου για την προστασία τους από τη συγκεκριμένη λοίμωξη, 

η διοίκηση του Υπουργείου Υγείας δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια έως τώρα για την αντιμετώπιση 

αυτού του κρίσιμου ζητήματος, θέτοντας σε κίνδυνο τους συμπολίτες μας που ανήκουν στις ευπαθείς 

ομάδες του πληθυσμού.    

Ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα η ΕΣΑμεΑ τόνιζε ότι: «Τα άτομα με χρόνιες παθήσεις, όπως 

νεφροπαθείς, θαλασσαιμικοί, μεταμοσχευμένοι μυελού οστών και συμπαγών οργάνων, καρδιοπαθείς, 

καρκινοπαθείς, άτομα με αναπνευστικά νοσήματα, ανοσοανεπάρκειες, σακχαρώδη διαβήτη, αυτοάνοσα 

νοσήματα, επίκτητα σύνδρομα, με λεμφώματα (π.χ. Hodgkin), λήπτες βιολογικών παραγόντων (TNFα 

inhibitor Anti–IL-6 receptor), λήπτες κορτικοστεροειδών και γενικότερα άτομα με αναπηρία και χρόνιες 

παθήσεις, καθώς και γονείς τέκνων με αναπηρία που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου και έχουν 

μεγάλο κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών επιπλοκών σε περίπτωση μόλυνσης με τον ιό, που εργάζονται σε 

νοσοκομεία, σχολεία και γενικά σε δομές, ή υπηρεσίες δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα στις οποίες έρχονται 

σε επαφή με το κοινό, θα πρέπει έχουν τη δυνατότητα επιλογής απομάκρυνσης από τις θέσεις εργασίες 

τους ή ακόμα και αποχή από την εργασία και παραμονή κατ΄ οίκον, χωρίς να χρεώνονται άδεια και χωρίς 

μείωση των αποδοχών τους, για την αποφυγή εμφάνισης της νόσου και επιπλοκών αυτής. Πρόκειται για 

τις ευπαθείς ομάδες όπως έχουν οριστεί από το ίδιο το υπουργείο Υγείας». 

Έχοντας επίγνωση των κινδύνων, η ΕΣΑμεΑ ζητά ξανά με επιστολή της από το υπουργείο Υγείας να 

σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να προστατεύσει άμεσα όλους τους εργαζομένους με  αναπηρία 

ή χρόνια πάθηση σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας και γενικά σε δομές, ή υπηρεσίες δημόσιου ή ιδιωτικού 

τομέα στις οποίες έρχονται σε επαφή με το κοινό, με τον ορισμό αρμόδιου υπαλλήλου σε κάθε ΥΠΕ ή 

στις υπηρεσίες που εργάζονται, με τον οποίο θα μπορούν να έρθουν σε επαφή για την απομάκρυνσή 

τους από τις θέσεις εργασίες τους,  για την αποφυγή εμφάνισης της νόσου και επιπλοκών αυτής.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Πρόεδρο της Ε.Σ.Α.μεΑ. κ. Ι. Βαρδακαστάνη 
στο κινητό τηλέφωνο 6937157193. 

Τώρα μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις εξελίξεις στο χώρο της Αναπηρίας στην ιστοσελίδα της 
Ε.Σ.Α.μεΑ.: www.esaea.gr ή www.esamea.gr. 
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Προσβάσιμο αρχείο Microsoft Word (*.docx) 

Το παρόν αρχείο ελέγχθηκε με το εργαλείο Microsoft Accessibility Checker και 

δε βρέθηκαν θέματα προσβασιμότητας. Τα άτομα με αναπηρία δε θα 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανάγνωσή του. 

 


