
 

 

Αθήνα:  19.05.2020 

Αρ. Πρωη.:  675 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Ο παραηεηαμένος εγκλειζμός ηων παιδιών με αναπηρία και 
ηων οικογενειών ηοσς θα έτει ολέθρια αποηελέζμαηα- επιζηολή ζηον 

πρωθσποσργό   

Παξά ην όηη ε ρώξα επηδεκηνινγηθά αληηκεηώπηζε κε απόιπηε ζρεδόλ επηηπρία ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

εμάπισζεο ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξνλντνύ covid-19, έιαβε έγθαηξα θαη απνηειεζκαηηθά κέηξα ζε όια 

ζρεδόλ ηα επίπεδα θαη ηνπο ηνκείο, εληνύηνηο κέρξη ζήκεξα δελ ειήθζεζαλ κέηξα ζηήξημεο ησλ αηόκσλ 

κε αλαπεξία θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο, αλαθέξεη ζε επηζηνιή ηεο ζηνλ πξσζππνπξγό Κ. Μεηζνηάθε ε 

ΔΑκεΑ. 

Δδώ θαη εβδνκάδεο ε ΔΑκεΑ θάλεη ην έλα δηάβεκα κεηά ην άιιν θαη θαλέλαο από ηελ Κπβέξλεζε δελ 

απαληά πώο ζα αλνίμνπλ ηα εηδηθά ζρνιεία, νη δνκέο αλνηρηήο θξνληίδαο  (ΚΓ-ΗΦ ΑκεΑ, ΚΓΑΠκεΑ), ηη 

ζα γίλεη κε ηηο νηθνγέλεηεο πνπ είλαη ηόζν θαηξό έγθιεηζηεο https://www.esamea.gr/our-actions ε όιε 

ηελ Διιάδα γνλείο μεζεθώλνληαη, ζηέιλνπλ επηζηνιέο, βγαίλνπλ ζηα θαλάιηα, καδεύνπλ ππνγξαθέο, 

ώζηε λα αλνίμνπλ επηηέινπο ηα εηδηθά ζρνιεία. 

Πάλδεκν αίηεκα όισλ ησλ γνλέσλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ησλ αηόκσλ κε βαξηέο θαη πνιιαπιέο 

αλαπεξία, είλαη ν ζρεδηαζκόο θαη ε ιήςε ζπλεθηηθώλ κέηξσλ γηα ηελ ζηαδηαθή επηζηξνθή ζηελ 

θαλνληθόηεηα ΚΑΙ ησλ αηόκσλ κε βαξηέο θαη πνιιαπιέο αλαπεξία θαη ησλ γνλέσλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ 

ηνπο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ ΠΡΔΠΔΙ λα είλαη: 

- ε ζηαδηαθή, ζπληνληζκέλε θαη κε γλώκνλα ηα επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα, επαλαθνξά ηεο 

πξόζβαζεο ησλ αηόκσλ κε βαξηέο θαη πνιιαπιέο αλαπεξία ζηηο εθπαηδεπηηθέο δνκέο πνπ 

αλήθνπλ ζην Τπνπξγείν Παηδείαο, ηεξνπκέλσλ αλάινγσλ πξσηνθόιισλ πξνζηαζίαο από ηε 

δηαζπνξά θαη δηάδνζε ηνπ λένπ ηνύ πνπ ήδε ηζρύνπλ γηα ηηο δνκέο ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο, 

- ε άκεζε επαλαιεηηνπξγία δνκώλ αλνηθηήο θξνληίδαο (ΚΓ-ΗΦ ΑκεΑ, ΚΓΑΠκεΑ), νη νπνίεο 

απνηεινύλ έλα από ηα ειάρηζηα δπλαηά ζηεξίγκαηα γηα ηελ απνθόξηηζε ηεο ειιεληθήο 

αλαπεξηθήο νηθνγέλεηαο θαη κνλαδηθό ππιώλα ζηήξημεο ησλ αηόκσλ κε βαξηέο θαη πνιιαπιέο 

αλαπεξία όισλ ησλ ειηθηώλ, κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ άηππεο εθπαίδεπζεο, εθπαίδεπζεο 

δεμηνηήησλ, δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο θαη θνηλσληθνπνίεζεο, επίζεο κε ηελ ηήξεζε ησλ 

αλάινγσλ πξσηνθόιισλ πξνζηαζίαο από ηε δηαζπνξά θαη δηάδνζε ηνπ covid-19, 

- ν άκεζνο ζρεδηαζκόο εηδηθνύ πξνγξάκκαηνο ζεξηλώλ δηαθνπώλ, ζηα πξόηππα ηνπ ηέσο 

πξνγξάκκαηνο θνηλσληθνύ ηνπξηζκνύ ηεο Δξγαηηθήο Δζηίαο, απνθιεηζηηθά γηα άηνκα κε αλαπεξία, 

κε έλα ζπλνδό αλά άηνκν, θαη αλεμάξηεηα εάλ απηά δηακέλνπλ ζε νηθνγελεηαθά πεξηβάιινληα. 

ε όιεο ηηο επηζηεκνληθέο επηηξνπέο, αιιά θαη ζε όιεο ηηο κειέηεο πνπ δηελεξγήζεθαλ γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηεο παλδεκίαο ζηε ρώξα καο, δελ ππήξμε θακία πξόβιεςε, θαλέλαο ζρεδηαζκόο γηα ηελ 

επηζηξνθή ησλ αηόκσλ κε βαξηέο θαη πνιιαπιέο αλαπεξία, αιιά θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο, ζηελ 

θαλνληθόηεηα ηεο θαζεκεξηλόηεηάο ηνπο. 

https://www.esamea.gr/our-actions/rest-actions/4808-mesos-sxediasmos-metron-prostasias-ton-dikaiomaton-kai-epistrofis-stin-kanonikotita-tis-kathimerinotitas-ton-atomon-me-anapiries-kai-ton-oikogeneion-toys
https://www.esamea.gr/our-actions/rest-actions/4808-mesos-sxediasmos-metron-prostasias-ton-dikaiomaton-kai-epistrofis-stin-kanonikotita-tis-kathimerinotitas-ton-atomon-me-anapiries-kai-ton-oikogeneion-toys
https://www.esamea.gr/our-actions
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Η Δ..Α.κεΑ. γίλεηαη θαζεκεξηλά απνδέθηεο ηεο δηθαηνινγεκέλεο αλεζπρίαο ησλ πιιόγσλ Γνλέσλ θαη 

Κεδεκόλσλ αηόκσλ κε βαξηέο θαη πνιιαπιέο αλαπεξία, θαη ησλ ίδησλ ησλ γνλέσλ ησλ αηόκσλ κε 

αλαπεξία, ζρεηηθά κε ηελ αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ησλ δνκώλ εθπαίδεπζεο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία, 

ζρνιηθέο κνλάδεο εηδηθήο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο (ΜΔΑΔ), πξνζρνιηθήο ειηθίαο, Α’ θαη Β’βάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο (Δηδηθά Γεκνηηθά ρνιεία, ΔΔΔΔΚ, ΔΝΔΔΓΤΛ, Δηδηθά Λύθεηα) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

εθείλσλ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο αλνηθηήο θξνληίδαο (ΚΓ-ΗΦ ΑκεΑ θαη ΚΓΑΠκεΑ), παξά ηε ζηαδηαθή 

απνθιηκάθσζε ησλ πεξηνξηζηηθώλ κέηξσλ έλαληη ησλ επηπηώζεσλ ηνπ θνξνλντνύ covid-19 θαη ηε 

ζηαδηαθή επαλαιεηηνπξγία ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο γεληθήο Β’βάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ζηηο νπνίεο 

θνηηνύλ ΚΑΙ καζεηέο κε αλαπεξία. 

Η αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ησλ ελ ιόγσ δνκώλ, είρε επηπηώζεηο ζηελ ςπρνζπλαηζζεκαηηθή πγεία θαη 

ζηελ ππνβάζκηζε ηεο πξνόδνπ ζε επίπεδν γλσζηηθό, θηλεηηθόηεηαο θαη θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ από 

ηελ απνθνπή ηεο πξόζβαζεο ησλ αηόκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία, απηηζκό, ζύλδξνκν down, εγθεθαιηθή 

παξάιπζε, βαξηέο θαη πνιιαπιέο αλαπεξία, ζε δσηηθήο ζεκαζίαο γηα εθείλνπο/εο ππεξεζίεο, ιόγσ 

ησλ ηδηαίηεξσλ θαη απμεκέλσλ αλαγθώλ πνπ απνξξένπλ από ηελ αλαπεξία ηνπο θαη αλεμάξηεηα από 

ηελ ειηθία ηνπο. 

Οη γνλείο θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο, αλαπόθεπθηα ζήθσζαλ ην βαξύηεξν θνξηίν ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ από ηνλ εγθιεηζκό θαη ηνλ απνθιεηζκό ησλ παηδηώλ ηνπο από όιεο 

ηηο δνκέο, κε ηηο αληνρέο ηνπο λα θηλδπλεύνπλ δξακαηηθά λα εμαληιεζνύλ ζηελ πεξίπησζε πνπ θιεζνύλ 

λα ππνθαηαζηήζνπλ ην ξόιν ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ γηα ηα παηδηά ηνπο γηα κεγαιύηεξν 

ρξνληθό δηάζηεκα. 

Ο παξαηεηακέλνο εγθιεηζκόο (ηόζν ζηηο νηθίεο ηνπο, όζν θαη ζηηο δνκέο θιεηζηήο πεξίζαιςεο ή 

ππνζηεξηδόκελεο δηαβίσζεο, δεκόζηεο θαη ηδησηηθέο), νδεγεί ζε ζηηγκαηηζκό θαη θνηλσληθό 

απνθιεηζκό, δεδνκέλνπ όηη κεηαμύ ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία ππάξρνπλ θαη άηνκα κε ζνβαξά 

ππνθείκελα λνζήκαηα, όπσο ηζρύεη θαη γηα ηνλ γεληθό πιεζπζκό. Όκσο, ε ζπλζήθε απηή δελ είλαη από 

κόλε ηεο επαξθήο ώζηε λα ηεθκεξηώζεη απνθάζεηο πνπ εληάζζνπλ ζπιιήβδελ όια ηα άηνκα κε 

αλαπεξία ζηηο εππαζείο νκάδεο, πξνθεηκέλνπ λα αηηηνινγεζνύλ ηπρόλ θαζπζηεξήζεηο ζηελ επαλαθνξά 

ησλ αηόκσλ απηώλ ζηελ θνηλσληθή δσή ζε ζπλζήθεο θαλνληθόηεηαο. 

Η ΔΑκεΑ δεηά άκεζεο ελέξγεηεο από ηνλ πξσζππνπξγό θαη ιήςε όισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ γηα 

ηελ επηζηξνθή ζηελ θαζεκεξηλόηεηα θαη ζηελ θαλνληθόηεηα ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία όισλ ησλ 

ειηθηώλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο. 

 

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. 

 

http://www.esaea.gr/
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3 

 

 

Προζβάζιμο 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. 

 


