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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ε.Σ.Α.μεΑ.:  Άμεση και ασφαλής επιστροφή των ΑμεΑ στην 
κανονικότητα: η συνεχιζόμενη αναστολή λειτουργίας των δομών έχει 

γονατίσει την αναπηρική οικογένεια   

Ο αποκλεισμός των ατόμων με αναπηρία από τον σχεδιασμό των μέτρων για την ασφαλή επιστροφή 

στην κανονικότητα στους χρόνους που προβλέπονται για τον υπόλοιπο πληθυσμό, είναι αντίθετος με 

τα συνταγματικά και νομικά κατοχυρωμένα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις 

και οδηγεί σε στιγματισμό και κοινωνικό αποκλεισμό. 

Καμία ενημέρωση δεν υπάρχει ακόμη από την κυβέρνηση για τα μέτρα που θα ληφθούν για την 

επαναλειτουργία των δομών τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης για τα άτομα με αναπηρία, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παρέχουν υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας (ΚΔ-ΗΦ ΑμεΑ και 

ΚΔΑΠμεΑ) στο πλαίσιο της σταδιακής αποκλιμάκωσης των περιοριστικών μέτρων έναντι των 

επιπτώσεων του κορονοϊού Covid-19. 

Η αναστολή λειτουργίας των δομών ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ που παρέχουν υπηρεσίες ανοικτής φροντίδας σε 

άτομα με αναπηρία (ΚΔ-ΗΦ ΑμεΑ, ΚΔΑΠμεΑ κ.ο.κ.) τους τελευταίους δύο μήνες, παρότι αναγκαία κατά 

την πρώτη φάση της πανδημίας, είχε επιπτώσεις στην ψυχοσυναισθηματική υγεία των ατόμων με 

νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες 

και σημαντική επιβάρυνση στους γονείς και κηδεμόνες τους που αναπόφευκτα σήκωσαν το βαρύτερο 

φορτίο της διαχείρισης αυτής της κατάστασης.  

Η ΕΣΑμεΑ απευθύνεται στο υπουργείο Εργασίας μέσω επιστολής και να ζητά να προβεί άμεσα στις 

απαιτούμενες ενέργειες για το σχεδιασμό της σταδιακής επαναλειτουργίας των δομών εκπαίδευσης και 

παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας σε άτομα με αναπηρία (ΚΔΗΦ ΑμεΑ και ΚΔΑΠμεΑ), μέσω της 

πρόβλεψης των ενδεικνυόμενων μέτρων για την υγιεινή και την ασφάλεια τόσο των ωφελούμενων όσο 

και των εργαζομένων κατά την επιστροφή τους σε αυτές, σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα 

και τις διοικήσεις των δομών, καθώς και την διαβούλευση με εκπροσώπους της ΠΟΣΓΚΑμεΑ και της 

ΕΣΑμεΑ. 

 

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. 

 

https://www.esamea.gr/our-actions/yeka/4787-aparaititi-i-amesi-ekponisi-sxediasmoy-gia-tin-egkairi-kai-asfali-epistrofi-ton-ofeloymenon-stis-domes-poy-parexoyn-ypiresies-anoixtis-frontidas-gia-ta-atoma-me-anapiria-kai-xronies-pathiseis
http://www.esaea.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. 

  


