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ΘΕΜΑ: «Άμεςοσ ςχεδιαςμόσ μέτρων, προςταςίασ των δικαιωμάτων και 
επιςτροφήσ ςτην κανονικότητα τησ καθημερινότητασ των 
ατόμων με αναπηρίεσ και των οικογενειών τουσ» 

 

Κύριε Πρωθυπουργέ,   

Η Εθνικό υνομοςπονδύα Ατόμων με Αναπηρύα (Ε..Α.μεΑ.) –που αποτελεύ τον 

τριτοβϊθμιο κοινωνικό και ςυνδικαλιςτικό φορϋα των ατόμων με αναπηρύα και των 

οικογενειών τουσ ςτη χώρα, επύςημα αναγνωριςμϋνο Κοινωνικό Εταύρο τησ ελληνικόσ 

Πολιτεύασ ςε ζητόματα αναπηρύασ - με το παρόν ϋγγραφό τησ, ςασ μεταφϋρει την 

ϋντονη ανηςυχύα και δυςαρϋςκειϊ τησ για την ανυπαρξύα πρόβλεψησ και ςχεδιαςμού 

για την επαναλειτουργύα των δομών εκπαύδευςησ για παιδιϊ με αναπηρύα, καθώσ και 

των δομών παροχόσ υπηρεςιών ανοικτόσ φροντύδασ για ϊτομα με αναπηρύα και χρόνιεσ 

παθόςεισ.  

Η Ε..Α.μεΑ. γύνεται καθημερινϊ αποδϋκτησ τησ δικαιολογημϋνησ ανηςυχύασ των 

υλλόγων Γονϋων και Κηδεμόνων ατόμων με βαριϋσ και πολλαπλϋσ αναπηρύεσ, και των 

ύδιων των γονϋων των ατόμων με αναπηρύεσ, ςχετικϊ με την αναςτολό λειτουργύασ των 

δομών τυπικόσ, μη τυπικόσ και ϊτυπησ εκπαύδευςησ για τα ϊτομα με αναπηρύα, 

ςχολικϋσ μονϊδεσ ειδικόσ αγωγόσ και εκπαύδευςησ (ΜΕΑΕ), προςχολικόσ ηλικύασ, Α’ 

και Β’βϊθμιασ Εκπαύδευςησ (Ειδικϊ Δημοτικϊ χολεύα, ΕΕΕΕΚ, ΕΝΕΕΓΤΛ, Ειδικϊ Λύκεια) 

ςυμπεριλαμβανομϋνων εκεύνων που παρϋχουν υπηρεςύεσ ανοικτόσ φροντύδασ (ΚΔ-ΗΥ 

ΑμεΑ και ΚΔΑΠμεΑ), παρϊ τη ςταδιακό αποκλιμϊκωςη των περιοριςτικών μϋτρων 

ϋναντι των επιπτώςεων του κορονοώού covid-19 και τη ςταδιακό επαναλειτουργύα των 

ςχολικών μονϊδων τησ γενικόσ Β’βϊθμιασ Εκπαύδευςησ, ςτισ οπούεσ φοιτούν ΚΑΙ 

μαθητϋσ με αναπηρύα (!).  

Η αναςτολό λειτουργύασ των εν λόγω δομών, παρότι αναγκαύα κατϊ την πρώτη φϊςη 

τησ πανδημύασ και την επιτυχό λόψη περιοριςτικών μϋτρων, εύχε επιπτώςεισ ςτην 

ψυχοςυναιςθηματικό υγεύα και ςτην υποβϊθμιςη τησ προόδου ςε επύπεδο γνωςτικό, 

κινητικότητασ και κοινωνικών δεξιοτότων από την αποκοπό τησ πρόςβαςησ των 
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ατόμων με νοητικό αναπηρύα, αυτιςμό, ςύνδρομο down, εγκεφαλικό παρϊλυςη, βαριϋσ 

και πολλαπλϋσ αναπηρύεσ, ςε ζωτικόσ ςημαςύασ για εκεύνουσ/εσ υπηρεςύεσ, λόγω των 

ιδιαύτερων και αυξημϋνων αναγκών που απορρϋουν από την αναπηρύα τουσ και 

ανεξϊρτητα από την ηλικύα τουσ. 

Οι γονεύσ και οι οικογϋνειϋσ τουσ, αναπόφευκτα ςόκωςαν το βαρύτερο φορτύο τησ 

διαχεύριςησ των προβλημϊτων που δημιουργόθηκαν από τον εγκλειςμό και τον 

αποκλειςμό των παιδιών τουσ από όλεσ τισ δομϋσ, με τισ αντοχϋσ τουσ να κινδυνεύουν 

δραματικϊ να εξαντληθούν ςτην περύπτωςη που κληθούν να υποκαταςτόςουν το ρόλο 

του εξειδικευμϋνου προςωπικού για τα παιδιϊ τουσ για μεγαλύτερο χρονικό διϊςτημα. 

Ο παρατεταμϋνοσ εγκλειςμόσ (τόςο ςτισ οικύεσ τουσ, όςο και ςτισ δομϋσ κλειςτόσ 

περύθαλψησ ό υποςτηριζόμενησ διαβύωςησ, δημόςιεσ και ιδιωτικϋσ), οδηγεύ ςε 

ςτιγματιςμό και κοινωνικό αποκλειςμό, δεδομϋνου ότι μεταξύ των ατόμων με αναπηρύα 

υπϊρχουν και ϊτομα με ςοβαρϊ υποκεύμενα νοςόματα, όπωσ ιςχύει και για τον γενικό 

πληθυςμό. 

Όμωσ, η ςυνθόκη αυτό δεν εύναι από μόνη τησ επαρκόσ ώςτε να τεκμηριώςει 

αποφϊςεισ που εντϊςςουν ςυλλόβδην όλα τα ϊτομα με αναπηρύεσ ςτισ ευπαθεύσ 

ομϊδεσ, προκειμϋνου να αιτιολογηθούν τυχόν καθυςτερόςεισ ςτην επαναφορϊ των 

ατόμων αυτών ςτην κοινωνικό ζωό ςε ςυνθόκεσ κανονικότητασ. 

Ο οποιοςδόποτε αποκλειςμόσ των ατόμων με αναπηρύα από τον ςχεδιαςμό των μϋτρων 

για την αςφαλό επιςτροφό ςτην νϋα κοινωνικό κανονικότητα ςτουσ χρόνουσ που 

προβλϋπονται για τον υπόλοιπο πληθυςμό, δεν εύναι αποδεκτόσ, καθώσ: 

- ϋρχεται ςε ςύγκρουςη με το απαρϊγραπτο και ςυνταγματικϊ κατοχυρωμϋνο δικαύωμα 

του ςυνόλου των πολιτών να αναπτύςςουν και να καλλιεργούν την προςωπικότητϊ 

τουσ, ςυμμετϋχοντασ ςτην κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό ζωό ςύμφωνα με το 

ϊρθρο 5 παρ.1 του υντϊγματοσ και απολαμβϊνοντασ, ςτην περύπτωςη ύπαρξησ 

αναπηρύασ, αντύςτοιχων μϋτρων που θα εξαςφαλύζουν τη ςυμμετοχό αυτό (ϊρθρο 21, 

παρ. 6), 

- ςυνιςτϊ διϊκριςη ςτη βϊςη ύπαρξησ τησ αναπηρύασ, αντιφϊςκοντασ με το ϊρθρο 5 τησ 

ύμβαςη (Ν.4074/2012) και την κεύμενη νομοθεςύα.  

Ο αποκλειςμόσ των μαθητών/μαθητριών με αναπηρύα από ςχεδιαςμούσ για το ϊνοιγμα 

των εκπαιδευτικών δομών, απαξιώνει την ϋςτω «διαχωριςμϋνη» ειδικό αγωγό και 

εκπαύδευςη, προςπερνώντασ αδιϊφορα τουσ κινδύνουσ αποδυνϊμωςόσ τησ και 

δύνοντασ ϊλλοθι ςτον εφηςυχαςμό τησ πολιτεύασ ωσ προσ την δεςμευτικό τησ 

υποχρϋωςη για τον ςχεδιαςμό και την υιοθϋτηςη ςυνεκτικών ςτρατηγικών για τη 

μετϊβαςη ςε ϋνα ουςιαςτικό ςυμπεριληπτικό εκπαιδευτικό πλαύςιο, με την ιςότιμη 

ςυμμετοχό του ςυνόλου του μαθητικού πληθυςμού (όπωσ το ϊρθρο 24 τησ ύμβαςησ 

ορύζει, οι δε ςυςτϊςεισ τησ Επιτροπόσ του ΟΗΕ προσ τη χώρα, από τον Οκτώβριο του 
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περαςμϋνου ϋτουσ, καταμαρτυρούν τον αςθενό βαθμό προόδου επύτευξησ αυτόσ τησ 

ςυνθόκησ). 

Αξιοςημεύωτη εύναι η ϋκκληςη που απηύθυνε ο γενικόσ γραμματϋασ του ΟΗΕ, Αντόνιο 

Γκουτιϋρεσ ςτισ κυβερνόςεισ «να θϋςουν τα ϊτομα με αναπηρύα ςτο επύκεντρο τησ 

αντιμετώπιςησ του κορονοώού και των προςπαθειών ανϊκαμψησ, να διαβουλεύονται 

και να ςυνεργϊζονται μαζύ τουσ», ώςτε η πανδημύα να μην εντεύνει τισ ανιςότητεσ και να 

μην δημιουργόςει νϋεσ απειλϋσ ςτη βϊςη τησ διαςφϊλιςησ των δικαιωμϊτων των 

ατόμων με αναπηρύα και τησ πρόςβαςόσ τουσ ςε ευκαιρύεσ εκπαύδευςησ, φροντύδασ και 

ςυμμετοχόσ τουσ ςτην κοινωνύα. 

Κύριε Πρωθυπουργέ, 

Παρϊ το ότι η χώρα μασ επιδημιολογικϊ αντιμετώπιςε με απόλυτη ςχεδόν επιτυχύα τισ 

ςυνϋπειεσ τησ εξϊπλωςησ τησ πανδημύασ του κορονοώού covid-19, ϋλαβε ϋγκαιρα και 

αποτελεςματικϊ μϋτρα ςε όλα ςχεδόν τα επύπεδα και τουσ τομεύσ, εντούτοισ και 

δυςτυχώσ, δεν ελόφθηςαν μϋτρα ςτόριξησ των ατόμων με αναπηρύα και των 

οικογενειών τουσ. 

Όπωσ προκύπτει από όλα τα ανωτϋρω, πϊνδημο αύτημα όλων των γονϋων και των 

οικογενειών των ατόμων με βαριϋσ και πολλαπλϋσ αναπηρύεσ, εύναι ο ςχεδιαςμόσ και η 

λόψη ςυνεκτικών μϋτρων για την ςταδιακό επιςτροφό ςτην κανονικότητα ΚΑΙ των 

ατόμων με βαριϋσ και πολλαπλϋσ αναπηρύεσ και των γονϋων και των οικογενειών τουσ, 

μεταξύ των οπούων ΠΡΕΠΕΙ να εύναι: 

- η ςταδιακό, ςυντονιςμϋνη και με γνώμονα τα επιδημιολογικϊ δεδομϋνα, 

επαναφορϊ τησ πρόςβαςησ των ατόμων με βαριϋσ και πολλαπλϋσ αναπηρύεσ ςτισ 

εκπαιδευτικϋσ δομϋσ που ανόκουν ςτο Τπουργεύο Παιδεύασ, τηρουμϋνων ανϊλογων 

πρωτοκόλλων προςταςύασ από τη διαςπορϊ και διϊδοςη του νϋου ιού που όδη 

ιςχύουν για τισ δομϋσ τησ γενικόσ εκπαύδευςησ, 
 

- η ϊμεςη επαναλειτουργύα δομών ανοικτόσ φροντύδασ (ΚΔ-ΗΥ ΑμεΑ, ΚΔΑΠμεΑ), οι 

οπούεσ αποτελούν ϋνα από τα ελϊχιςτα δυνατϊ ςτηρύγματα για την αποφόρτιςη 

τησ ελληνικόσ αναπηρικόσ οικογϋνειασ και μοναδικό πυλώνα ςτόριξησ των ατόμων 

με βαριϋσ και πολλαπλϋσ αναπηρύεσ όλων των ηλικιών, μϋςω των προγραμμϊτων 

ϊτυπησ εκπαύδευςησ, εκπαύδευςησ δεξιοτότων, δημιουργικόσ απαςχόληςησ και 

κοινωνικοπούηςησ, επύςησ με την τόρηςη των ανϊλογων πρωτοκόλλων 

προςταςύασ από τη διαςπορϊ και διϊδοςη του covid-19, 
 

- ο ϊμεςοσ ςχεδιαςμόσ ειδικού προγρϊμματοσ θερινών διακοπών, ςτα πρότυπα του 

τϋωσ προγρϊμματοσ κοινωνικού τουριςμού τησ Εργατικόσ Εςτύασ, αποκλειςτικϊ 

για ϊτομα με αναπηρύεσ, με ϋνα ςυνοδό ανϊ ϊτομο, και ανεξϊρτητα εϊν αυτϊ 

διαμϋνουν ςε οικογενειακϊ περιβϊλλοντα. 
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Κύριε Πρωθυπουργέ,  

ε όλεσ τισ επιςτημονικϋσ επιτροπϋσ, αλλϊ και ςε όλεσ τισ μελϋτεσ που διενεργόθηκαν 

για την αντιμετώπιςη τησ πανδημύασ ςτη χώρα μασ, δεν υπόρξε καμύα πρόβλεψη, 

κανϋνασ ςχεδιαςμόσ για την επιςτροφό των ατόμων με βαριϋσ και πολλαπλϋσ 

αναπηρύεσ, αλλϊ και των οικογενειών τουσ, ςτην κανονικότητα τησ καθημερινότητϊσ 

τουσ.  

Γνωρύζοντασ τη θετικό ςυμβολό ςασ ςτην προςταςύα των ατόμων με αναπηρύα, ζητϊμε 

εδώ και τώρα να προβεύτε ςε ενϋργειεσ για τον ϊμεςο ςχεδιαςμό τησ επιςτροφόσ των 

ατόμων με αναπηρύα και χρόνιεσ παθόςεισ ςε όλεσ τισ δομϋσ, όπωσ ϋχετε πρϊξει και για 

τουσ υπόλοιπουσ πολύτεσ αυτόσ τησ χώρασ.   

Αναμϋνουμε τισ ϊμεςεσ ενϋργειϋσ ςασ και τη λόψη όλων των απαραύτητων μϋτρων για 

την επιςτροφό ςτην καθημερινότητα και ςτην κανονικότητα των ατόμων με αναπηρύεσ 

όλων των ηλικιών και των οικογενειών τουσ.  

 

 

Με εκτίμηςη 

Ο Πρόεδροσ 

 
Ι. Βαρδακαςτάνησ 

Ο Γεν. Γραμματέασ 

 
Ι. Λυμβαίοσ 

 

Πίνακασ Αποδεκτών: 

- Γραφεύο Τπουργού Επικρατεύασ, κ. Γ. Γεραπετρύτη 

- Γραφεύο Τφυπουργού παρϊ τω Πρωθυπουργώ, κ. Άκη κϋρτςου 

- Γραφεύο Τπουργού Παιδεύασ και Θρηςκευμϊτων, κ. Ν. Κεραμϋωσ 

- Γραφεύο Τπουργού Εργαςύασ και Κοινωνικών Τποθϋςεων, κ. Ι. Βρούτςη 

- Γραφεύο Τπουργού Τγεύασ, κ. Β. Κικύλια 

- Γραφεύο Τπουργού Εςωτερικών, κ. Π. Θεοδωρικϊκου 

- Γραφεύο Τφυπουργού Παιδεύασ και Θρηςκευμϊτων, κ. . Ζαχαρϊκη 

- Γραφεύο Τφυπουργού Εργαςύασ, κ. Δ. Μιχαηλύδου 

- Γραφεύο Τφυπουργού Τγεύασ, κ. Β. Κοντοζαμϊνη 

- Γραφεύο Τφυπουργού Εςωτερικών, κ. Θ. Λιβϊνιου 
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- Γραφεύο Γ. Γ.  Α’ και Β’βϊθμιασ Εκπαύδευςησ και Ειδικόσ Αγωγόσ, κ. Α. Γκύκα 

- Γραφεύο Γ.Γ. Κοιν. Αλληλεγγύησ και Καταπολϋμηςησ τησ Υτώχειασ, κ. Γ. ταμϊτη  

- Γραφεύο Τφυπουργού Τγεύασ, κ. Β. Κοντοζαμϊνη 

- Γραφεύο Γ.Γ. Τπηρεςιών Τγεύασ, κ. Ι. Κωτςιόπουλο 

- Γραφεύο Γ.Γ. Δημόςιασ Τγεύασ, Πρόληψησ και Εθελοντιςμού, κ. Π. Πρεζερϊκο 

- κ. Π. Αρκουμανϋα, Πρόεδρο ΕΟΔΤ 

- Πρόεδρο και Μϋλη Ειδικόσ Επιτροπόσ Εμπειρογνωμόνων του Τπουργεύου Τγεύασ 

- Μϋλη Ελληνικού Κοινοβουλύου  

- Οργανώςεισ Μϋλη τησ Ε..Α.μεΑ 
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