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Αρ. Πρφη.:  544 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ε.Σ.Α.κεΑ.:  Σηολ Καζεγεηή Σ. Τζηόδρα γηα ΑκεΑ ζε θιεηζηές δοκές θαη 
εργαδοκέλοσς ΑκεΑ  

Δπείγνπζα επηζηνιή ζηνλ Καζεγεηή σηήξε Σζηόδξα, Δπηθεθαιή ηεο Δπηηξνπήο Δκπεηξνγλσκόλσλ 

Τπνπξγείνπ Τγείαο γηα ηνλ λέν θνξσλντό, απέζηεηιε ε ΔΑκεΑ, γηα ηελ αλάδεημε δύν πνιύ ζνβαξώλ 

δεηεκάησλ: 

1. Προζηαζία αηόκφλ κε αλαπερία θαη αηόκφλ κε τρόληες παζήζεης ποσ δηαβηούλ ζε δοκές 

θιεηζηής περίζαιυες 

ηηο 2 Απξηιίνπ 2020, ε Δ..Α.κεΑ., κε επηζηνιή ηεο πξνο ηνλ Τπνπξγό Τγείαο, θ. Βαζίιε Κηθίιηα θαη 

ηελ Τθππνπξγό Δξγαζίαο θα. Γόκλα Μηραειίδνπ (ε νπνία επηζπλάπηεηαη) επεζήκαλε ηελ αλάγθε 

ιήςεο άκεζσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο όισλ ησλ πεξηζαιπόκελσλ θαη ησλ εξγαδόκελσλ ζε όιεο ηηο δνκέο 

παξνρήο ππεξεζηώλ θιεηζηήο θξνληίδαο θαη πεξίζαιςεο ζε άηνκα κε αλαπεξία, κε ρξόληεο παζήζεηο, 

ζε ειηθησκέλνπο θαη παηδηά. Θέκα ηεο επηζηνιή ήηαλ ηα ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

πεξηζαιπόκελνη θαη νη εξγαδόκελνη ζηηο δνκέο θιεηζηήο πεξίζαιςεο θαη νη πξνηάζεηο ηεο ΔΑκεΑ γηα 

ηε ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ. Παξαθνινπζώληαο ην εμαηξεηηθό έξγν πνπ πινπνηείηε καδί κε ην 

Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ζηνπο θαηαπιηζκνύο ΡΟΜΑ, ζηα Κέληξα Κνηλόηεηαο θαη ζηνπο 

Οίθνπο Δπγεξίαο, ε ΔΑκεΑ απεπζύλεη έθθιεζε πξνο ηνλ Καζεγεηή λα κεξηκλήζεη γηα ηελ πινπνίεζε 

αληίζηνηρσλ ελεξγεηώλ ζε ζρέζε θαη κε ηηο δνκέο θιεηζηήο πεξίζαιςεο, ηόζν ηνπ δεκόζηνπ, όζν θαη 

ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα (ΑΓ, ΤΓ, ηδξύκαηα αζπιηθνύ ηύπνπ, μελώλεο ςπρηθήο πγείαο, εθθιεζηαζηηθά 

ηδξύκαηα, άζπια αληάησλ, νηθνηξνθεία, θ.α.). 

2. Εργαζία αηόκφλ ποσ αλήθοσλ ζε εσπαζείς οκάδες ηοσ πιεζσζκού 

Έρεη εηπσζεί πνιιέο θνξέο από ηνλ Καζεγεηή θ. Σζηόδξα ε αλάγθε πξνζηαζίαο ησλ εππαζώλ νκάδσλ 

ηνπ πιεζπζκνύ από ηνλ λέν θνξσλντό, ε αλάγθε αηόκσλ πνπ αλήθνπλ ζε απηέο ηηο νκάδεο λα 

«κείλνπλ ζπίηη». Ωζηόζν, ε ΔΑκεΑ ελεκεξώλεη όηη ζπλερίδνπλ λα εξγάδνληαη άηνκα πνπ αλήθνπλ ζηηο 

εππαζείο νκάδεο θαη δελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηηο θαηεγνξίεο εππαζώλ νκάδσλ, όπσο, άηνκα κε 

θηλεηηθέο αλαπεξίεο, άηνκα ηπθιά, λεθξνπαζείο, κεηακνζρεπκέλνη, άηνκα ζαθραξώδε δηαβήηε, κε 

ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο, αηκνθαζαξόκελνη, άηνκα κε ζαιαζζαηκία θαη δξεπαλνθπηηαξηθή λόζν θ.ά., 

γεγνλόο πνπ ηνπο εθζέηεη ζηνλ θίλδπλν κόιπλζεο από ηνλ λέν θνξσλντό. Γηα ην ζέκα απηό ε Δ..Α.κεΑ. 

έρεη ήδε απεπζπλζεί κε ζρεηηθέο επηζηνιέο ηεο πξνο ηηο αξκόδηεο αξρέο ηεο πνιηηείαο.  

 

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. 

 

https://www.esamea.gr/our-actions/rest-actions/4744-anadeixi-thematon-poy-apasxoloyn-ta-atoma-me-anapiria-ta-atoma-me-xronies-pathiseis-kai-tis-oikogeneies-toys-sto-plaisio-tis-pandimias-toy-neoy-koronoioy
http://www.esaea.gr/
http://www.esamea.gr/
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Προζβάζηκο αρτείο Microsoft Word (*.docx) 

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. 

  


