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Ε06.08/3ε/27-01-12 

Αξ. Πξση.: 774 

Αζήλα, 02/10/2020 

ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ 

Θέμα: «Δνημέπωζη για εξέλιξη ζηο ζήηημα ηηρ χπημαηοδόηηζηρ ηων Κ.Γ.-Ζ.Φ. ΑμεΑ» 
 

Από ηελ έλαξμε ηεο παλδεκηθήο θξίζεο, ε  Π.Ο..Γ.ΚΑκεΑ  εξγάζηεθε ζπζηεκαηηθά θαη κεζνδηθά γηα 

ηε δηαρείξηζε ζσξείαο πξνβιεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ από ηηο ζπλέπεηεο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο, 

πνπ αθνινύζεζαλ ηε ζπλύπαξμε ησλ αηόκσλ κε αλαπεξίεο θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο κε ηνλ θνξσλντό 

SARS-CoV-2. 

Μείδνλ δήηεκα απνηέιεζε ε δηαζθάιηζε ηεο εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ δνκώλ  πνπ παξέρνπλ 

ππεξεζίεο αλνηρηήο θξνληίδαο ζε άηνκα κε αλαπεξία, δνκέο κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα νη νπνίεο 

απνδεκηώλνληαη είηε κέζσ ηνπ εκεξήζηνπ λνζειίνπ από ηνλ Ε.Ο.Π.Τ.Τ., είηε από πόξνπο ηνπ ΕΚΣ 

ζην πιαίζην εληαγκέλσλ Πξάμεσλ ζην ΕΠΑ. 

Όπσο πνιύ θαιά γλσξίδεηε, ε ππνρξεσηηθή αμηνπνίεζε κόλν ηνπ 50% ηεο δπλακηθόηεηαο ησλ Κ.Δ.-

Η.Φ. ΑκεΑ θαη ζπλεπώο ε κείσζε ηεο θπζηθήο παξνπζίαο ησλ σθεινύκελσλ ζηα πξνγξάκκαηά ηνπο, 

κεηά ηελ άξζε ησλ πεξηνξηζηηθώλ κέηξσλ ηνλ πεξαζκέλν Μάην, παξά ην γεγνλόο όηη απηά 

επαλαιεηηνύξγεζαλ κε ην ζύλνιν ηνπ πξνζσπηθνύ θαη κε απμεκέλεο απαηηήζεηο (πγεηνλνκηθό πιηθό, 

εληαηηθόηεξε ρξήζε κεηαθνξηθώλ κέζσλ θιπ), επέθεξε κείσζε ηεο ρξεκαηνδόηεζήο ηνπο από ηνλ 

Ε.Ο.Π.Τ.Τ  δεδνκέλσλ ησλ κεησκέλσλ εκεξήζησλ παξνπζηώλ, ζε αληίζεζε κε ηε ρξεκαηνδόηεζε από 

ην ΕΠΑ πνπ δελ επεξεάζηεθε από  ηα λέα, έθηαθηα δεδνκέλα. 

Μεηά από ζπλερείο παξεκβάζεηο, έγγξαθεο θαη πξνθνξηθέο, θαη πηέζεηο πνπ αζθήζεθαλ πξνο ηνλ 

Ε.Ο.Π.Τ.Τ. θαη ην Τπνπξγείν Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη ππήξμε 

αληαπόθξηζε, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αξκόδηα Τθππνπξγό θ. Δ.Μηραειίδνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιηζηεί κε μεθάζαξν ηξόπν ε απνδεκίσζε ησλ Κ.Δ.- Η.Φ. ΑκεΑ κε ζρεηηθό λνκνζέηεκα, ην 

ακέζσο επόκελν ρξνληθό δηάζηεκα. 

Αγαπεηνί/εο ζπλάδειθνη, 

Η ηεξή ππνρξέσζε λα ππεξαζπηδόκαζηε θαη λα πξνσζνύκε ηα δηθαηώκαηα ησλ παηδηώλ θαη ησλ 

νηθνγελεηώλ καο, σο ζεζκηθνί εθπξόζσπνη, δηαρξνληθά απνηέιεζε ην θίλεηξν ησλ αγώλσλ καο. ε 

πεξηόδνπο θξίζεο, είηε απηή είλαη νηθνλνκηθή, είηε, όπσο ηώξα, πγεηνλνκηθή, θαη ε νπνία κπνξεί 

εύθνια λα κεηαηξαπεί ζε θξίζε αμηώλ θαη δηθαησκάησλ θαη λα νδεγήζεη ζπγθεθξηκέλεο πιεζπζκηαθέο 

νκάδεο ζε κεγαιύηεξν ζηηγκαηηζκό θαη θνηλσληθό απνθιεηζκό, νη αγώλεο απηνί εληείλνληαη θαη 

ζπλερίδνληαη κε ελόηεηα, ζπλνρή θαη αιιειεγγύε γηα λα βγνύκε ληθεηέο θαη από απηή ηε κάρε. 

Παξακέλνπκε ζε εγξήγνξζε, παξεκβαίλνπκε θαη επηιακβαλόκαζηε, ζέηνληαο πάληα ζηελ πξνκεησπίδα 

ησλ δηεθδηθήζεώλ καο ηηο πνηνηηθέο ππεξεζίεο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο βησζηκόηεηαο ησλ θνηλνηηθώλ 

δνκώλ πνπ ηηο παξέρνπλ, νη νπνίεο ζηελ πιεηνλόηεηά ηνπο ιεηηνπξγνύλ κε ηελ επζύλε ησλ θνξέσλ καο. 

Γηα ηελ ΠΟΓΚΑκεΑ,    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Η ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

  

ΘΩΑΝΝΗ ΜΟΥΟΛΘΟ ΦΩΣΕΘΝΗ ΖΑΦΕΘΡΟΠΟΤΛΟΤ 

 

Π . Ο .  .Γ . Κ . Α .μ ε Α .  
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