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Θέμα: «Ανάγκη προγραμματισμού εμβολιασμών κατ’ οίκον, των βαριά κινητικά ανάπηρων 

συμπολιτών μας που δεν μπορούν να μετακινηθούν σε εμβολιαστικά κέντρα, μόλις παραληφθεί 

εμβόλιο που θα επιτρέπει τη διαδικασία – ανάγκη εμβολιασμού και των φροντιστών συνοδών 

τους » 

Κύριε Υπουργέ, 

Η Εθνική Ομοσπονδία Κινητικά Αναπήρων (Ε.Ο.Κ.Α.) είναι ο μοναδικός δευτεροβάθμιος 

κοινωνικο-συνδικαλιστικός φορέας, μέλος της ΕΣΑμεΑ, που εκπροσωπεί τα άτομα με κινητική 

αναπηρία στην χώρα μας και αγωνίζεται για την διασφάλιση των δικαιωμάτων και την ισότιμη 

συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική, και πολιτιστική ζωή της Χώρας. 

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι πολλά μέλη της κοινότητας των 

βαριά κινητικά αναπήρων, είναι κλινήρη και αδυνατούν να προσέλθουν στα εμβολιαστικά 

κέντρα ώστε να εμβολιαστούν κατά της πανδημίας Covid-19 και μάλιστα ήδη πολλοί από 

αυτούς, αν και λόγω ηλικίας, ανήκουν στην κατηγορία των εμβολιαζόμενων ήδη συμπολιτών 

μας, έχουν χάσει τη σειρά τους. 
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Θεωρούμε ότι η πολιτεία πρέπει να σκύψει πάνω από το πρόβλημα και να καταρτίσει 

πρόγραμμα κατ’ οίκον εμβολιασμών, αμέσως μόλις προμηθευτεί εμβόλιο που δεν θα έχει τους 

περιορισμούς συντήρησης-εφαρμογής όπως το διατιθέμενο σήμερα εμβόλιο.  

Κρίνεται αναγκαίο λοιπόν να βρεθεί τρόπος ώστε να εμβολιαστούν κατ΄ οίκον με την σειρά που 

τους κάλεσαν αρχικά, όλοι οι συμπολίτες μας που λόγω αδυναμίας μετακίνησης δεν προσήλθαν 

στα σημεία εμβολιασμού.  

Επίσης θεωρούμε πολύ σημαντικό, μαζί με τους ανωτέρω συμπολίτες μας με αναπηρία, να 

εμβολιαστούν και οι φροντιστές-προσωπικοί βοηθοί τους, ώστε να συνεχίσουν απρόσκοπτα να 

τους φροντίζουν.    
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