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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 

Συνάδελφοι, 

Παρακαλούμε όλους τους πολίτες με κινητική αναπηρία να προσπαθήσουν να μειώσουν τις 

μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες, προκειμένου να προστατέψουν την υγεία τους και να 

συμβάλλουμε κι εμείς στον αγώνα της χώρας μας κατά της μετάδοσης του ιού COVID-19. 

Κατόπιν ερωτημάτων από μέλη φορέων μελών μας και για την αποφυγή παρεξηγήσεων 

διευκρινίζουμε τα εξής: 

 

1. Το Δ.Τ. με αριθ. πρωτ. 9579 που σας αποστείλαμε, αφορούσε, όπως έγραφε και ο τίτλος του, 

(ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΒΟΗΘΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΩΡΕΣ 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 21.00 – 05.00),  την μετακίνηση των βοηθών στις ώρες         

21.00 – 05.00, με την αποστολή SMS και τον κωδικό 4.  Συγκεκριμένα έγραφε: «ακόμα και 

μετά τις 21:00 οι βοηθοί των ατόμων με αναπηρία  θα μπορούν να μετακινούνται με 

τον αριθμό 4 μέσω sms» 

Αυτό μας είπαν σε απάντηση εγγράφου μας, σε τηλεφωνική επικοινωνία από την Πολιτική 

Προστασία, αυτό ανακοίνωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Πέτσας (και όχι ο κ. 

Χαρδαλιάς, όπως εκ παραδρομής γράψαμε) σε τηλεοπτική του εμφάνιση στον ΑΝΤ1, το 

Σάββατο 14 Νοεμβρίου. Και αυτό ισχύει. 

2. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Πέτσας, στην ίδια τηλεοπτική εμφάνισή του, είπε και αυτό 

που σας μεταφέραμε στη δεύτερη παράγραφο του εγγράφου μας, δηλαδή ότι: «τα άτομα με 

αναπηρία, αλλά και οι ευάλωτες ομάδες, εξαιρούνται κάθετα από τα περιοριστικά μέτρα για 

τον κορωνοϊό».  
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Προφανώς και δεν εννοούσε ότι μπορούμε να κάνουμε όσα για τους άλλους 
απαγορεύονται, αλλά ότι τα όργανα ελέγχου, πρέπει να μας διευκολύνουν, όπως αναφέρεται 
και στην ΠΝΠ Αρ. Φ 84 13/4/20, Αρ. 73, «Άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. Κατά την 
εφαρμογή των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, οι 
αρμόδιες αρχές και τα όργανα ελέγχου οφείλουν να μεριμνούν για την παροχή κάθε 
διευκόλυνσης στα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών τους».  
 

3. Εννοείται λοιπόν, ότι και για τα άτομα με αναπηρία ισχύει η υποχρέωση χρήσης SMS για 
την μετακίνησή τους, όπως ισχύει και για τους υπόλοιπους συμπολίτες μας.  Ισχύουν επίσης 
οι ίδιοι περιορισμοί μετακινήσεων. Μόνον οι βοηθοί μας κατ΄εξαίρεση μπορούν να 
μετακινηθούν σε περίπτωση ανάγκης παροχής βοήθειας προς εμάς, μεταξύ 21.00 και 05.00 
στέλνοντας SMS με τον κωδικό 4 και αυτό πιστέψτε μας το πετύχαμε με πολύ κόπο.  
 

4. Τέλος, σε καμία περίπτωση η όποια ανακοίνωση της ΕΟΚΑ, δεν μπορεί να επέχει θέση 
δικαιολογητικού, για μετακινήσεις που δεν επιτρέπονται ή για μετακινήσεις χωρίς 
προηγούμενη αποστολή του ανάλογου της μετακίνησής μας, SMS.  

 

 


