
 

 

Αθήνα:  08.04.2020 

Αρ. Πρφτ.:  501 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Προστατέυτε τοσς πρόσυσγες με αναπηρία από τον 
κορονοχό!     

Τελ έληνλε αλεζπρία ηεο εμέθξαζε κε επηζηνιή ηεο ζηνλ πθππνπξγό Μεηαλάζηεπζεο θαη Αζύινπ ε 

ΕΣΑκεΑ, αλαθνξηθά κε ηηο δπζρεξείο θαη επηζθαιείο ζπλζήθεο δηαβίσζεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

πξόζθπγεο θαη κεηαλάζηεο κε αλαπεξία, ρξόληεο παζήζεηο θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο ζηα ππεξάξηζκα 

Κέληξα Υπνδνρήο θαη Ταπηνπνίεζεο (ΚΥΤ) θαη ζε άιιεο δνκέο θηινμελίαο ζηε λεζησηηθή θαη ηελ 

επεηξσηηθή ρώξα. Τα ζπγθεθξηκέλα άηνκα αληηθεηκεληθά είλαη πην άκεζα εθηεζεηκέλα ζηνλ θίλδπλν 

κόιπλζεο από ηνλ θνξνλντό COVID-19. Καη ηνύην 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 ΕΣΥ.   

https://www.esamea.gr/our-actions/rest-actions/4724-mesi-lipsi-metron-gia-tin-prostasia-prosfygon-kai-

metanaston-me-anapiria-xronies-pathiseis-kai-tis-oikogeneies-toys-poy-diabioyn-stis-domes-filoxenias-

tis-nisiotikis-kai-ipeirotikis-xoras-gia-tin-antimetopisi-tis-diasporas-toy-koronoioy-covid-19  

Είλαη αδήξηηε αλάγθε λα ιεθζνύλ άκεζα κέηξα πξνζηαζίαο από ηνλ θνξνλντό COVID-19, ησλ πιένλ 

επάισησλ πξνζθύγσλ, πνπ είλαη ηα άηνκα κε αλαπεξία, ρξόληεο παζήζεηο θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο. 

Σπγθεθξηκέλα κέηξα πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ άκεζα:  

 Άκεζνο ζρεδηαζκόο πγεηνλνκηθνύ πιάλνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζθύγσλ θαη κεηαλαζηώλ 

από ηελ έθζεζε ζηνλ θνξνλντό COVID-19, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξόιεςεο, έγθαηξεο 

δηάγλσζεο θαη ζεξαπείαο, ζηνπο εμήο θάησζη άμνλεο:   

 Άκεζε απνζπκθόξεζε ησλ ππεξάξηζκσλ Κέληξσλ Υπνδνρήο θαη Ταπηνπνίεζεο (ΚΥΤ) θαη ησλ 

άιισλ δνκώλ θηινμελίαο ηεο λεζησηηθήο θαη επεηξσηηθήο ρώξαο, από πξνζθπγέο θαη κεηαλάζηεο 

πνπ είλαη άηνκα κε αλαπεξία θαη ρξόληεο παζήζεηο.  

 Δηαδηθαζία έγθαηξνπ εληνπηζκνύ θαη θαηαγξαθήο ησλ πξνζθύγσλ κε αλαπεξία θαη ρξόληεο 

παζήζεηο, ώζηε λα απνθεπρζεί ε δηαβίσζή ηνπο ζε αλεπίζεκνπο θαηαπιηζκνύο.  

 Μεηαθνξά ησλ πξνζθύγσλ θαη κεηαλαζηώλ κε αλαπεξία, ρξόληεο παζήζεηο θαη ησλ νηθνγελεηώλ 

ηνπο ζε αζθαιή, πξνζβάζηκε ζηέγαζε. 

 Πξόζβαζε πξνζθύγσλ θαη κεηαλαζηώλ κε αλαπεξία θαη ρξόληεο παζήζεηο ζε λεξό, ηνπαιέηα θαη 

άιιεο πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο θαη εγθαηαζηάζεηο.  

 Άκεζε έλαξμε δηαδηθαζίαο γηα ηε απόδνζε ηνπ Πξνζσξηλνύ Αξηζκνύ Αζθάιηζεο θαη 

Υγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο Αιινδαπνύ (ΠΑΑΥΠΑ) γηα ηνπο αηηνύληεο άζπιν. 

 Επηπξνζζέησο, ε πξναλαθεξόκελε πξόηαζε ρξήδεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο θαζόηη ζύκθσλα κε ην 

αξ. 54 ηεο  ΠΝΠ 20/3/2020 «Καηεπείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ ζπλεπεηώλ ηνπ 

θηλδύλνπ δηαζπνξάο ηνπ θνξνλντνύ COVID-19, ηε ζηήξημε ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη ηεο δεκόζηαο 
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δηνίθεζεο», νη πξόζθπγεο θαη κεηαλάζηεο πνπ είλαη αηηνύληεο άζπιν κε ρξόληα λεθξηθή 

αλεπάξθεηα ηειηθνύ ζηαδίνπ θαη έρνπλ εληαρζεί ζε ζπκβεβιεκέλεο κε ηνλ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κνλάδεο 

αηκνθάζαξζεο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα θαη ΜΤΝ ηδησηηθώλ θιηληθώλ, θαη δελ δηαζέηνπλ Πξνζσξηλό 

Αξηζκό Αζθάιηζεο θαη Υγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο Αιινδαπνύ (ΠΑΑΥΠΑ) θηλδπλεύνπλ, ελ όςεη ηνπ 

άκεζνπ θηλδύλνπ δηαζπνξάο ηνπ θνξνλντνύ COVID-19, λα επαλέιζνπλ ζην πξνεγνύκελν 

θαζεζηώο αηκνθάζαξζεο.  

 Δηαζθάιηζε πξόζβαζεο ησλ πξν-θαηαγεγξακκέλσλ πξνζθύγσλ θαη κεηαλαζηώλ κε αλαπεξία θαη 

ρξόληεο παζήζεηο ζην ΕΣΥ, είηε κέζσ ηεο παξνρήο Πξνζσξηλνύ Αξηζκνύ Αζθάιηζεο θαη 

Υγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο Αιινδαπνύ (ΠΑΑΥΠΑ), είηε κέζσ άιιεο θαηεπείγνπζαο δηαδηθαζίαο 

πνπ ζα εμαζθαιίδεη ηελ πξόζβαζή ηνπο ζηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ηνπ ΕΣΥ, ζε ίζε 

βάζεη κε ηνπο άιινπο. 

 Άκεζε εθαξκνγή δηαδηθαζίαο πξν-θαηαγξαθήο ησλ κε-θαηαγεγξακκέλσλ πξνζθύγσλ θαη 

κεηαλαζηώλ κε αλαπεξία ώζηε λα δηαζθαιηζηεί επίζεο ε πξόζβαζή ηνπο ζηελ 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ηνπ ΕΣΥ.   

 

Για περιζζόηερες πληροθορίες επικοινωνήζηε με ηον Πρόεδρο ηης Ε.Σ.Α.μεΑ. κ. Ι. 
Βαρδακαζηάνη ζηο κινηηό ηηλέθωνο 6937157193. 

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. 

 

 

Προσβάσιμο αρτείο Microsoft Word (*.docx) 

Τν παξόλ αξρείν ειέγρζεθε κε ην εξγαιείν Microsoft Accessibility Checker θαη 

δε βξέζεθαλ ζέκαηα πξνζβαζηκόηεηαο. Τα άηνκα κε αλαπεξία δε ζα 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζή ηνπ. 
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