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Δ06.08/3ε/27-01-12 

Αξ. Πξση.: 682    

Αζήλα, 03/09/2020 

ΠΡΟ:  Τθππνπξγφ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ, Γξ. Γ.-Μ. Μηραειίδνπ 
  

ΚΟΗΝ: (Πίλαθαο Απνδεθηψλ)  

ΘΔΜΑ: «Άμεζη άπζη ηων ανελαζηικών πποκαθοπιζμών πος διέποςν ηη λειηοςπγία ηων δομών 

πος παπέσοςν ςπηπεζίερ ανοικηήρ θπονηίδαρ ζε άηομα με αναπηπία και ζαθείρ 

καηεςθύνζειρ για ηην επανςποδοσή ηος ωθελούμενος πληθςζμού ηοςρ»      

Αμηφηηκε θπξία Τθππνπξγέ,  

Απφ ηελ έλαξμε ηεο παλδεκηθήο θξίζεο ηνπ θνξσλντνχ πνπ πξνθαιεί ηε λφζν Covid-19 θαη ζε θάζε 

ζηάδην αλακέηξεζεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο κε ηελ παλδεκία, απνηειεί πάγηα ζέζε ηεο Παλειιήληαο 

Οκνζπνλδίαο σκαηείσλ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία (ΠΟΓΚΑκεΑ) φηη ν ζηφρνο 

ηεο αλαθνπήο ησλ επηπηψζεσλ ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο θαη ηεο πξνάζπηζεο ηεο δεκφζηαο πγείαο, ζα 

πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ζπλνδεχεηαη απφ κέξηκλεο, ψζηε ε πξνζηαζία αιιά θαη ε πνξεία επηζηξνθήο 

ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηε λέα θαλνληθφηεηα ηεο θνηλσληθήο ηνπο δσήο λα κελ απνηειεί αθεηεξία 

λέσλ απνθιεηζκψλ θαη απεηιψλ γηα ηα άηνκα απηά, ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, ηηο δνκέο πνπ εμππεξεηνχλ ηηο 

αλάγθεο ηνπο.   

Γπζηπρψο, κε ην πέξαο ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ θαη ελφςεη ηεο επαλέλαξμεο ιεηηνπξγίαο ησλ δνκψλ 

ηππηθήο, κε ηππηθήο θαη άηππεο εθπαίδεπζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, νη 

πξνβιεκαηηζκνί καο πιεζαίλνπλ, θαζψο νη θίλδπλνη γηα λένπο απνθιεηζκνχο εμαθνινπζνχλ λα 

δηαθαίλνληαη. Με αθνξκή ηελ αλαθνίλσζε, απφ ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε, ζπγθεθξηκέλνπ πιάλνπ γηα 

ηελ έλαξμε ηνπ λένπ ζρνιηθνχ έηνπο, γηα φινπο/εο ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο, κε απμεκέλα κέηξα πξφιεςεο 

θαη πξνθχιαμεο έλαληη ηνπ θνξσλντνχ θαη πιήξε αμηνπνίεζε ηεο δπλακηθφηεηαο ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ, εθθξάδνπκε ηε βαζηά καο αλεζπρία, δηαπηζηψλνληαο πσο νη θνξείο – Ν.Π.Η.Γ. πνπ παξέρνπλ 

ππεξεζίεο αλνηθηήο θξνληίδαο ζε άηνκα κε αλαπεξία (ΚΓ.-Ζ.Φ. ΑκεΑ, ΚΓΑΠκεΑ θ.α.) θαινχληαη θαη 

ζε απηφ ην ζηάδην λα βεκαηίζνπλ κεηέσξα ζε έλα πεξηβάιινλ αβεβαηφηεηαο θαη ζχγρπζεο.   

Γηα ηνπο θνξείο απηνχο, κέρξη ζήκεξα, παξακέλεη ηζρπξή ε ππνρξέσζε ζπκκφξθσζεο κε ηελ 

αθνινπζεηέα δηαδηθαζία απφ ηελ ππ’ αξηζκ. πξση.: Γ11/Φ.29/Γ.Π.νηθ.19881/691/22.05.2020 εγθχθιην 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ πνπ, πέξαλ ηεο ηήξεζεο κέηξσλ αζθάιεηαο θαη 

πξνζσπηθήο πγηεηλήο, νξηνζεηεί ηελ ειεπζεξία θηλήζεσλ σο πξνο ηελ αμηνπνίεζε ηεο δπλακηθφηεηαο 

ησλ δνκψλ ηνπο, πξνβιέπνληαο ηελ «εθ πεξηηξνπήο πξνζέιεπζε ησλ σθεινχκελσλ», ηε «δεκηνπξγία 

κηθξφηεξσλ ηκεκάησλ», ηε «ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ κε πεξηνξηζκφ 50% ηεο δπλακηθφηεηάο ηνπο».  

Αλαθνξηθά κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξνβιέςεηο, επηζεκαίλνπκε ηα αθφινπζα:  

(α) ε ελδεδεηγκέλε θπζηθή απνζηαζηνπνίεζε ησλ σθεινχκελσλ θαη εξγαδφκελσλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

δνκέο, ζπληζηά εθ ησλ πξαγκάησλ επηηεχμηκε ζπλζήθε, θαζψο ζην ζχλνιφ ηνπο δηαζέηνπλ ηνπο 

αλαγθαίνπο γηα απηφ ρψξνπο, κε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ δηέπνπλ ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο,  

(β) ε εμαθνινχζεζε ηεο απνθιεηζηηθήο εθαξκνγήο ησλ, θαζφια ζεκηηψλ ππφ ηηο πεξηζηάζεηο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ δηαζηήκαηνο, πξνβιέςεσλ θαη πεξηνξηζκψλ σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ, δελ 

κπνξεί λα ζεσξεζεί σο καθξνπξφζεζκα αζθαιήο θαη επαξθήο ιχζε, θαζψο δελ θαίλεηαη λα ηθαλνπνηεί 

Π . Ο .  .Γ . Κ . Α .μ ε Α .  

ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΩΜΑΣΔΗΩΝ ΓΟΝΔΩΝ & ΚΖΓΔΜΟΝΩΝ ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ 
 

ΜΔΛΟ ΔΘΝΗΚΖ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ - Δ..Α.μεΑ. 
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ην ζχλνιν ησλ απαηηνχκελσλ δηεξγαζηψλ πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηε δηαζθάιηζε ηεο ςπρνζπλαηζζεκαηηθήο 

πγείαο θαη ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζηαζεξφηεηαο 

θαη ηεο ζπλέρεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ ζεξαπεπηηθψλ πξάμεσλ πνπ αθνινπζνχλ, θαζψο θαη ηεο 

αλαγθαίαο αλζξψπηλεο ζπλαλαζηξνθήο θαη αιιειεπίδξαζεο,  

(γ) νη φπνηνη πεξηνξηζκνί ηεο πξφζβαζεο ζε εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο νδεγνχλ ζηελ, έζησ κεξηθή, 

ππνθαηάζηαζή ηνπο απφ ηηο νηθνγέλεηεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ή/θαη ζηελ πξνζθπγή ζε εζεινληηθέο 

ππεξεζίεο, ζπλζήθε πνπ απνκαθξχλεηαη απφ ηηο πξνδηαγξαθέο θαη εμεηδηθεπκέλεο, επηζηεκνληθέο θαη 

επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζην νξγαλσκέλν θαη ζεζκνζεηεκέλν ζχζηεκα παξνρήο 

ππεξεζηψλ, κε ηηο φπνηεο πηζαλέο επηπηψζεηο ζην επίπεδν ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ςπρνζπλαηζζεκαηηθήο 

πγείαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία.   

Κπξία Τθππνπξγέ,  

Σν γεγνλφο φηη ε δέζκε ησλ ππεξεζηψλ αλνηθηήο θξνληίδαο ζε άηνκα κε αλαπεξία ιεηηνχξγεζε, ζε 

νξηζκέλν βαζκφ, ζην πιαίζην ηνπ ‘απζηεξνπνηεκέλνπ’ ζπζηήκαηνο, πξσηίζησο νθείιεηαη ζηελ ηζρπξή 

βνχιεζε θαη δέζκεπζε ησλ δηνηθήζεσλ θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θνξέσλ, 

πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία απφ γνλείο θαη θεδεκφλεο αηφκσλ κε βαξηέο θαη 

πνιιαπιέο αλαπεξίεο, σο απάληεζε ζηε δηαρξνληθή αδπλακία ηεο ειιεληθήο πνιηηείαο λα ππνζηεξίμεη 

απηά ηα παηδηά. Φνξείο πνπ, θαη ζηελ ηξέρνπζα δχζθνιε ζπγθπξία, θαηφξζσζαλ λα θξαηήζνπλ δσληαλφ 

ην δέληξν ηεο πξφλνηαο, παξά ηελ αλππαξμία πξνβιέςεσλ γηα ηε ζηήξημε ηνπ εγρεηξήκαηνο απφ ηελ 

πνιηηεία (ι.ρ. δηαζθάιηζεο πφξσλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απμεκέλσλ απαηηήζεσλ θαη κέηξσλ, 

απνδεκηψζεσλ γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζην αθέξαην απφ ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ., αλεμαξηήησο ηεο εθ πεξηηξνπήο 

ππνδνρήο – παξνπζίαο ησλ σθεινχκελσλ θ.ιπ).  

Καζψο ε ‘ζπκβίσζε’ κε ηα δεηήκαηα πνπ ζπλέρνληαη κε ηνλ θνξσλντφ αλακέλεηαη λα έρεη κεγάιε 

δηάξθεηα, ν νπνηνζδήπνηε απνθιεηζκφο, γηα ην ζχλνιν ή κέξνο, ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία απφ ηνλ 

ζρεδηαζκφ ησλ κέηξσλ γηα ηελ αζθαιή ζπκκεηνρή ζηελ λέα θαλνληθφηεηα ηεο θνηλσληθήο ηνπο δσήο, 

ζε επζχγξακκνπο ρξφλνπο θαη πξνυπνζέζεηο κε ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ, δελ είλαη ζεκηηφο, αθνχ:   

- έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε ην απαξάγξαπην θαη ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλν δηθαίσκα ηνπ ζπλφινπ 

ησλ πνιηηψλ λα αλαπηχζζνπλ θαη λα θαιιηεξγνχλ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο, ζπκκεηέρνληαο ζηελ 

θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δσή (άξζξν 5 παξ.1 ηνπ  πληάγκαηνο) θαη απνιακβάλνληαο, 

ζηελ πεξίπησζε χπαξμεο αλαπεξίαο, αληίζηνηρσλ κέηξσλ πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηε ζπκκεηνρή απηή 

(άξζξν 21, παξ. 6, φ.π.), 

- κπνξεί λα ηδσζεί σο δηάθξηζε ζηε βάζε χπαξμεο ηεο αλαπεξίαο, αληηθάζθνληαο κε ην άξζξν 5 

«Ηζφηεηα θαη κε δηάθξηζε», ηεο χκβαζεο ηνπ ΟΖΔ γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ ΑκεΑ (Ν.4074/2012).  

Ζ ΠΟΓΚΑκεΑ δηα ηεο παξνχζαο επηζηνιήο δεηά: 

(α) ηελ άκεζε εθπφλεζε θαη αλαθνίλσζε, ζηε βάζε ζπλεθηίκεζεο ησλ επηδεκηνινγηθψλ, 

επηζηεκνληθψλ αιιά θαη ησλ θνηλσληθψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ αλαπεξία, ζαθνχο ζρεδίνπ γηα ηελ αζθαιή 

νξγάλσζε θαη εχξπζκε επαλέλαξμε ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ησλ δνκψλ, Ν.Π.Η.Γ. πνπ παξέρνπλ 

ππεξεζίεο αλνηθηήο θξνληίδαο ζε άηνκα κε αλαπεξία, με ηη δςναηόηηηα πλήποςρ αξιοποίηζηρ ηηρ 

δςναμικόηηηάρ ηοςρ θαη ηελ απφθαζε πξνο ηνχην λα εκπίπηεη ζηελ επρέξεηα ησλ δηνηθήζεψλ ηνπο,  

(β) ηε δηαζθάιηζε ηεο απαηηνχκελεο νηθνλνκηθήο ζηήξημεο απφ ηελ ειιεληθή πνιηηεία γηα ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ησλ δνκψλ απηψλ θαη ηελ αληαπφθξηζε ζηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ηεο ‘λέαο θαλνληθφηεηαο’ 

πνπ ηνπο αληηζηνηρεί, ηφζν γηα ηηο επηβαξχλζεηο πνπ έρνπλ ήδε ππνζηεί, φζν θαη γηα εθείλεο πνπ 

απηνλφεηα έπνληαη (ι.ρ. λνζήιηα θαη απνδεκηψζεηο ΔΟΠΤΤ, ηαθηηθή επηρνξήγεζε απφ Τπ.Δξγαζίαο),   

(γ) ηελ επεμεξγαζία εηδηθψλ πξνβιέςεσλ γηα ηελ εμαθνινχζεζε ηεο δπλαηφηεηαο ρξήζεο ηνπ 

δηθαηψκαηνο άδεηαο εηδηθνχ ζθνπνχ απφ ηνπο γνλείο θαη λφκηκνπο θεδεκφλεο ησλ αηφκσλ κε βαξηέο θαη 

πνιιαπιέο αλαπεξίεο, αλεμαξηήησο ειηθίαο θαη ηχπνπ πξνγξακκάησλ πνπ παξαθνινπζνχλ, πνπ, γηα 

ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα κέηξα γηα ηελ πγεηνλνκηθή θξίζε (ι.ρ. αλήθνληεο ζε νκάδεο πςεινχ 

θηλδχλνπ), ελδέρεηαη λα θιεζνχλ εθ λένπ λα ‘απνπζηάζνπλ’ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ‘θαλνληθνχ’ 

ηνπο βίνπ.     
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Κπξία Τθππνπξγέ,  

Οχζα ην θαζ' χιελ αξκφδην πξφζσπν επζχλεο θαη πξνζδνθψληαο φηη ζα δνζεί ε δένπζα έκθαζε ζην 

δήηεκα πνπ ζαο ζέζακε κε ην παξφλ, δελ ζα επεθηαζνχκε πεξαηηέξσ, θεηδφκελνη/εο ησλ ελεξγεηψλ πνπ 

επεηγφλησο πξέπεη λα δξνκνινγεζνχλ απφ ηελ πιεπξά ζαο, γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ 

αλακέλνπκε ηελ ελεκέξσζε ηεο Οκνζπνλδίαο καο.  

Με εθηίκεζε, 

Γηα ηελ ΠΟΓΚΑκεΑ,     

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

 
 

ΗΩΑΝΝΖ ΜΟΥΟΛΗΟ ΦΩΣΔΗΝΖ ΕΑΦΔΗΡΟΠΟΤΛΟΤ 
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