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Αρ. Πρωτ.:  543 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Στον σποσργό Επηθρατείας γηα θρίσημα δετήματα των 
ατόμων με αναπερία, τρόνηες παζήσεης θαη των οηθογενεηών τοσς    

Δπηζηνιή κε ηελ νπνία δεηά από ην ππνπξγό Δπηθξαηείαο θ. Γεξαπεηξίηε άκεζε έθδνζε είηε 

δηεπθξηληζηηθήο εγθπθιίνπ, είηε Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απόθαζεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 73, ηεο 

ηειεπηαίαο ΠΝΠ, κε ζαθείο θαη μεθάζαξεο νδεγίεο πξνο ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο, απέζηεηιε ε ΔΑκεΑ, 

ώζηε λα κελ ραζεί πνιύηηκνο ρξόλνο θαη λα δνζεί ε δπλαηόηεηα ζηνπο εξγαδόκελνπο κε αλαπεξία θαη 

ρξόληεο παζήζεηο λα θάλνπλ ρξήζε ηεο ζεκαληηθήο απηήο ξύζκηζεο ζηηο ππεξεζίεο πνπ εξγάδνληαη 

γηα ηελ πξνθύιαμε ηεο πγείαο ηνπο από ηελ παλδεκία ηνπ θνξσλντνύ, ώζηε λα γίλεη πξάμε ην 

«Μέλνπκε ζπίηη». Σν άξζξν 73 αλαθέξεη: «θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ έθηαθησλ κέηξσλ αληηκεηώπηζεο ηεο 

παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ covid-19, νη αξκόδηεο αξρέο θαη ηα όξγαλα ειέγρνπ νθείινπλ λα κεξηκλνύλ 

γηα ηελ παξνρή θάζε δηεπθόιπλζεο ζηα άηνκα κε αλαπεξία θαη ρξόληεο παζήζεηο γηα ηελ εμππεξέηεζε 

ησλ αλαγθώλ ηνπο», ηνλίδνληαο κάιηζηα όηη ε παξνύζα δηάηαμε ππεξηζρύεη θάζε αληίζεηεο, γεληθήο ή 

εηδηθήο δηάηαμεο. 

Σαπηόρξνλα ζηελ επηζηνιή ηίζεληαη δεηήκαηα κείδνλνο ζεκαζίαο πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία, κε ρξόληεο παζήζεηο θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο, θαη πνπ κε ηα 

κέρξη ζηηγκήο εμαγγειζέληα, είηε δελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί, είηε δελ έρνπλ θαηαζηεί ζαθή: 

- ηηο θαηεγνξίεο ησλ εππαζώλ νκάδσλ πνπ επηβάιιεηαη λα ζηακαηήζνπλ λα εξγάδνληαη, λα 

κείλνπλ ζπίηη θαη λα πξνζηαηεπηεί ηόζν ε πγεία ηνπο όζν θαη ν κηζζόο ηνπο, δελ έρνπλ 

ζπκπεξηιεθζεί όιεο νη θαηεγνξίεο αηόκσλ κε αλαπεξία θαη ρξόληεο παζήζεηο:  όια ηα άηνκα 

κε αηζζεηεξηαθέο, θηλεηηθέο, λνεηηθέο θαη ςπρηθέο αλαπεξίεο θαζώο θαη όια ηα άηνκα πνπ 

παξνπζηάδνπλ έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο από ηνπο παξαθάησ επηβαξπληηθνύο παξάγνληεο ή 

ρξόληα λνζήκαηα: θαξθηλνπαζείο, ηπθινί, παξαπιεγηθνί, άηνκα ζε αλνζνθαηαζηνιή, 

αηκνθαζαηξόκελνη, άηνκα κε αθραξώδε Γηαβήηε, άηνκα κε ΚΠ, γεληθόηεξα άηνκα κε 

απηνάλνζα ή κεηαβνιηθά λνζήκαηα, κε ρξόληα λνζήκαηα ηνπ αλαπλεπζηηθνύ ζπζηήκαηνο, κε 

ρξόληα θαξδηαγγεηαθή λόζν, κε ρξόληα λεθξηθή ή επαηηθή λόζν, κε λεπξνινγηθά ή λεπξνκπτθά 

λνζήκαηα, άηνκα κε ζαιαζζαηκία θαη δξεπαλνθπηηαξηθή λόζν θαη άηνκα κε άιιεο 

αηκνζθαηξηλνπάζεηεο, άηνκα ζε αλνζνθαηαζηνιή (θιεξνλνκηθή ή επίθηεηε), πνπ έρνπλ 

ππνβιεζεί ζε κεηακόζρεπζε νξγάλσλ ή αξρέγνλσλ αηκνπνηεηηθώλ θπηηάξσλ, έγθπεο γπλαίθεο 

αλεμαξηήησο ειηθίαο θύεζεο, ιερσΐδεο θαη ζειάδνπζεο, θαη όζνη έρνπλ ζην ζπίηη ηνπο κέιε 

ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο ζε αλνζνθαηαζηνιή, αηκνθαζαξόκελνπο, κεηακνζρεπκέλνπο θιπ., πνπ 

αλ θνιιήζνπλ ηνλ ηό από ην εξγαδόκελν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο, ζα ππνζηνύλ ζνβαξέο 

επηπινθέο ζηελ πγεία ηνπο. Όιεο νη παξαπάλσ θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ, πξέπεη λα κπνξνύλ 

λα πηζηνπνηνύλ όηη αλήθνπλ ζηηο εππαζείο νκάδεο κέζσ ηνπ ηαηξηθνύ ηνπο θαθέινπ ή κε 

βεβαίσζε ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνύ ηνπο. 

- Γελ έρεη ιεθζεί θακία κέξηκλα γηα ηνπο αλαζθάιηζηνπο πάζρνληεο από ρξόληεο παζήζεηο 

ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε αλαισζίκσλ πγεηνλνκηθώλ θαη ηαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ, ηα 
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νπνία, ζύκθσλα κε ηε λνκνζεζία, είλαη αλαγθαζκέλνη λα πξνκεζεύνληαη από ηα θαξκαθεία 

ησλ λνζνθνκείσλ, πνπ απνηεινύλ ρώξνπο κε ηδηαίηεξα πςειό ηηθό θνξηίν.  

- Με αθνξκή ηελ ΚΤΑ «Πεξί ιεπηνκεξεηώλ ζύζηαζεο θαη πεξί ζπγθξόηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

Κηλεηώλ Οκάδσλ Τγείαο (Κ.ΟΜ.Τ.) Δηδηθνύ θνπνύ γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ αλαγθώλ 

από ηελ εκθάληζε θαη δηάδνζε ηνπ θνξσλντνύ COVID-19» (ΦΔΚ Β΄, 1177/6-4-2020), πξέπεη 

λα ζπκπεξηιεθζεί ε θαηεγνξία ησλ παζρόλησλ από Θαιαζζαηκία θαη Γξεπαλνθπηηαξηθή 

Νόζν ζηηο νκάδεο ησλ αζζελώλ πνπ ζα δίλεηαη πξνηεξαηόηεηα ζηελ θαη’ νίθνλ ιήςε ηνπ 

απαηηνύκελνπ δείγκαηνο γηα ηελ εμέηαζε πηζαλόηεηαο έθζεζεο ζηνλ θνξσλντό γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο πγείαο ηνπο.  

- Πξέπεη λα αξζεί ε απζαίξεηε δηαθνπή από πιεπξάο ΟΠΔΚΑ ζεηξάο επηδνκάησλ ζε 

ζπληαμηνύρνπο ηπθινύο (επηζηεκνληθό επίδνκα), θαζώο θαη ζηελ αλαζηνιή ρνξήγεζεο 

επηδνκάησλ βαξηάο αλαπεξίαο ζε δηθαηνύρνπο έκκεζα αζθαιηζκέλνπο θαη αλίθαλνπο πξνο 

εξγαζία πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ηεο ζύληαμεο ζαλόληνο γνλέα - νξθαληθή ζύληαμε. 

- Δπηβάιιεηαη άκεζε ιήςε δξαζηηθώλ θαη απνηειεζκαηηθώλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ αηόκσλ 

κε αλαπεξία, κε ρξόληεο παζήζεηο, ησλ ειηθησκέλσλ θαη ησλ βξεθώλ θαη παηδηώλ πνπ 

δηαβηνύλ ζηηο δνκέο θιεηζηήο πεξίζαιςεο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα, ηνπ 

ςπρηαηξηθνύ ηνκέα, θαζώο επίζεο θαη ησλ εξγαδόκελσλ απηώλ ησλ δνκώλ (π.ρ. γεξνθνκεία, 

κνλάδεο θξνληίδαο ειηθησκέλσλ, βξεθνθνκεία, νηθνηξνθεία,, Παηδνπόιεηο, ΑΓ, ΤΓ, 

ηδξύκαηα αζπιηαθνύ ηύπνπ, μελώλεο ςπρηθήο πγείαο, εθθιεζηαζηηθά ηδξύκαηα θ.α.). Σα άηνκα 

κε αλαπεξία θαη ρξόληεο παζήζεηο πνπ δνπλ ζε δνκέο θιεηζηήο θξνληίδαο είλαη πιένλ πην 

επάισηα από πνηέ, αληηκεησπίδνπλ απμεκέλν θίλδπλν κόιπλζεο από ηνλ covid-19, θαη 

ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή θαθνπνίεζε, ιόγσ απνκόλσζεο, παξακέιεζεο, αθόκα θαη 

εγθαηάιεηςεο. 

- Υξεηάδεηαη επίζεο άκεζε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ δπζρεξώλ θαη επηζθαιώλ 

ζπλζεθώλ δηαβίσζεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πξόζθπγεο θαη κεηαλάζηεο κε αλαπεξία, 

ρξόληεο παζήζεηο θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο ζηα ππεξάξηζκα Κέληξα Τπνδνρήο θαη 

Σαπηνπνίεζεο (ΚΤΣ) θαη ζε άιιεο δνκέο θηινμελίαο ζηε λεζησηηθή θαη ηελ επεηξσηηθή ρώξα. 

Σα ζπγθεθξηκέλα άηνκα αληηθεηκεληθά είλαη πην άκεζα εθηεζεηκέλα ζηνλ θίλδπλν κόιπλζεο 

από ηνλ θνξσλντό covid-19, δηόηη αθελόο είλαη δύζθνιε ε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο 

ιόγσ ησλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο, ησλ ειιεηκκαηηθώλ παξνρώλ ππεξεζηώλ θαη εγθαηαζηάζεσλ 

πγηεηλήο αιιά θαη απμεκέλνπ ζπγρξσηηζκνύ, θαη αθεηέξνπ ιόγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο 

πξόζβαζεο ζηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ηνπ ΔΤ. 

- Σέινο, άκεζε ιήςε κέηξσλ ρξεηάδεηαη θαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ δπζρεξώλ θαη επηζθαιώλ 

ζπλζεθώλ δηαβίσζεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη Διιελίδεο θαη Έιιελεο Ρνκά θαη Σζηγγάλνη κε 

αλαπεξία, ρξόληεο παζήζεηο θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο ζηνπο θαηαπιηζκνύο θαη ζηηο πεξηνρέο 

εληόο ηνπ νηθηζηηθνύ ηζηνύ, αιιά θαη ζηνλ πεξηαζηηθό ηζηό. Δπηπιένλ ηνπ θηλδύλνπ κόιπλζεο 

από ηνλ θνξσλντό covid-19, δηαηξέρνπλ θαη ηνλ θίλδπλν ζηηγκαηηζκνύ θαη πεξαηηέξσ 

πεξηζσξηνπνίεζεο. 

 

Για περιζζόηερες πληροθορίες επικοινωνήζηε με ηον Πρόεδρο ηης Ε.Σ.Α.μεΑ. κ. Ι. 
Βαρδακαζηάνη ζηο κινηηό ηηλέθωνο 6937157193. 
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Τώπα μποπείηε να ενημεπωθείηε για όλερ ηιρ εξελίξειρ ζηο χώπο ηηρ Αναπηπίαρ ζηην ιζηοζελίδα ηηρ 
Ε.Σ.Α.μεΑ.: www.esaea.gr ή www.esamea.gr. 
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Σν παξόλ αξρείν ειέγρζεθε κε ην εξγαιείν Microsoft Accessibility Checker θαη 

δε βξέζεθαλ ζέκαηα πξνζβαζηκόηεηαο. Σα άηνκα κε αλαπεξία δε ζα 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζή ηνπ. 
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