
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 
                      ΚΔΗΦ ΑμεΑ και ΚΔΑΠ-μεΑ ανοίγουν την επόμενη εβδομάδα 

 

 Δίλαη γλσζηό όηη ηα Κέληξα Γηεκέξεπζεο θαη Ζκεξήζηαο Φξνληίδαο Αηόκσλ κε Αλαπεξία 

(ΚΓΖΦ) ηα νπνία ζρεδόλ ζην ζύλνιό ηνπο είλαη γνλετθά θέληξα  θαη ηα Κέληξα 

Γεκηνπξγηθήο Απαζρόιεζεο αηόκσλ κε αλαπεξία ΚΓΑΠ-ΜΔΑ ησλ Γήκσλ, έρεη  αλαζηαιεί 

ε ιεηηνπξγία ηνπο  ζηα κέηξα πεξηνξηζκνύ ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνύ , δεκηνπξγώληαο 

πνιιά πξνβιήκαηα ζηελ θνηλσληθνςπρνινγηθή αλάπηπμε ησλ παηδηώλ κε αλαπεξία, 

ηαπηόρξνλα κε ηελ αλάπηπμε ιόγσ ηνπ παξαηεηακέλνπ εγθιεηζκνύ ηνπο ςπρηθώλ 

δηαηαξαρώλ( ζπκό, βία, απόγλσζε, θιπ),   κε ηελ αθαλή θαη εξστθή νηθνγέλεηά ηνπο λα 

ζεθώλνπλ ην βαξύ θνξηίν παίδνληαο ηνλ ξόιν  ςπρνιόγνπ, παηδαγσγνύ, ηεο δύζθνιεο απηήο 

θαηάζηαζεο, ζπλαηζζαλόκελνη θαη ηνλ θνηλσληθό απνθιεηζκό. 

  Γπζηπρώο ζηηο ηειεπηαίεο αλαθνηλώζεηο ηεο Κπβέξλεζεο γηα ηελ ζηαδηαθή 

επαλαιεηηνπξγία, ζρνιείσλ, θαηαζηεκάησλ, επηρεηξήζεσλ, ηνπξηζκνύ θιπ, δελ είραλ 

αλαθεξζεί θαζόινπ ηα εηδηθά ζρνιεία θαη νη θνηλσληθέο δνκέο (ΚΓΖΦ θαη ΚΓΑΠ) ησλ 

αηόκσλ κε αλαπεξία, νδεγώληαο ηα κελ άηνκα κε αλαπεξία ζηελ ζπλέρηζε ηνπ θνηλσληθνύ 

ηνπο απνθιεηζκνύ κε όια ηα πξναλαθεξόκελα πξνβιήκαηα, ηηο δε ηαιαίπσξεο νηθνγέλεηέο 

ηνπο ζε απόγλσζε. 

  Οη παξεκβάζεηο ηόζν ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο σκαηείσλ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ 

(ΠΟΓΚΑκεΑ), όζν θαη ηεο Δζληθήο πλνκνζπνλδίαο Αηόκσλ κε Αλαπεξία (ΔΑκεΑ) ήηαλ 

ζπλερόκελεο, δπλακηθέο θαη δηεθδηθεηηθέο, ελεκεξώλνληαο ηα κέιε ησλ θαη ηελ θνηλσλία κε 

ζπλερόκελα δειηία ηύπνπ θαη αλαθνηλώζεηο, θέξλνληαο ζην ηέινο απνηέιεζκα, αθνύ 

ζύκθσλα κε ηηο δειώζεηο ηεο Τθππνπξγνύ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ θ. Γόκλαο 

Μερατιίδνπ θαη ηνπ Τπνπξγνύ Δπηθξαηείαο θ. Γεσξγίνπ Γεξαπεηξίηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ππνεπηηξνπήο ηεο Βνπιήο γηα ζέκαηα Αλαπεξίαο,  ζηελ νπνία θύξηνο εηζεγεηήο ήηαλ ν 

Πξόεδξνο ηεο ΔΑκεΑ θ. Ησάλλεο Βαξδαθαζηάλεο, αλαθνίλσζαλ ηελ επαλαιεηηνπγία ησλ 

θνηλσληθώλ δνκώλ αλνηθηήο θξνληίδαο ΚΓΖΦ θαη ΚΓΑΠ, κε ηελ αζθαιή επηζηξνθή ησλ 

αηόκσλ κε αλαπεξία ζηηο δνκέο ηνπο ηελ επόκελε εβδνκάδα, κε ηελ εθπόλεζε πξσηνθόιινπ 

αζθαινύο ιεηηνπξγίαο. 

  Βέβαηα ε ΔΑκεΑ θαη ε ΠΟΓΚΑκεΑ δεηνύλ επίζεο από ηελ Διιεληθή Κπβέξλεζε, λα 

αληηκεησπηζζνύλ ηζόηηκα θαη άκεζα όια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ρηιηάδεο νηθνγέλεηεο  κε 

παηδηά θαη ελήιηθεο ΑκεΑ, πνπ βξίζθνληαη ζηα ζπίηηα ηνπο, όπσο ΔΔΔΔΚ, παηδηθνί ζηαζκνί 

νινθιεξσκέλεο θξνληίδαο, απνθιεηζκόο από ηελ εξγαζία θαη λα κελ μαλαδνύκε ην 

θαηλόκελν ν ΟΠΔΚΑ λα θόβεη αλαπεξηθέο ζπληάμεηο θαη πξνλνηαθά επηδόκαηα όρη 

ππαηηηόηεηαο ησλ ΑκεΑ, αιιά ηεο άξζεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΚΔΠΑ, νύηε λα ζπδεηνύληαη ην 

άλνηγκα ησλ ζρνιείσλ θαη λα κελ αλαθέξνληαη θαλ ηα ζρνιεία ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία. 
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Αιήζεηα ηώξα πνπ ζπδεηείηαη ην άλνηγκα ησλ δεκνηηθώλ ζρνιείσλ ζα αλνίμνπλ ηα εηδηθά 

δεκνηηθά ζρνιεία θαη λεπηαγσγεία;   

Ζ ΔΑκεΑ επίζεο δεηά ιόγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ λα κελ ζηακαηήζεη ε ζπδήηεζε 

γηα αιιαγή ηεο λνκνζεζίαο γηα ζέκαηα αλαπεξίαο, όπσο έρεη μεθηλήζεη  ηνπο ηειεπηαίνπο 

κήλεο, ζύκθσλα κε όηη νξίδεη   ε Γηεζλήο ύκβαζε ηνπ ΟΖΔ, γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ ΑκεΑ. 

    Ζ Δζληθή πλνκνζπνλδία Αηόκσλ κε Αλαπεξία ζπλερίδεη κε δπλακηζκό λα αγσλίδεηαη γηα 

ηα δηθαηώκαηα ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία, ησλ πην επάισησλ θαη απνθιεηζκέλσλ ηεο 

Διιεληθήο Κνηλσλίαο, ζηήξημε   ην ζύλζεκα «Μέλνπκε ζπίηη», ζηεξίδεη ην ζύλζεκα» 

κέλνπκε αζθαιείο», αιιά βξνληνθσλάδεη «ΟΧΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΕΝΟΙ» 
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