
 
 

Βόλος, 25.01.2021 

-ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ- 
Θέμα: Άμεση μέριμνα για τον εμβολιασμό των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) 

 Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Η εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού στη χώρα μας όσο και παγκόσμια, έχει καταδείξει ότι τα άτομα με αναπηρία και τα 

άτομα με χρόνια παθήσεις ανήκουν δυστυχώς κατά πλειοψηφία στα θύματα του Covid-19. 
Σύμφωνα με το σχέδιο εμβολιασμού του πληθυσμού στο πλαίσιο της επιχείρησης «Ελευθερία» που υλοποιεί το Υπουργείο για 

την αντιμετώπιση της πανδημίας από τις αρχές τους έτους, τα άτομα με αναπηρία δεν περιλαμβάνονται ως πληθυσμιακή 

μονάδα στον κατά προτεραιότητα εμβολιασμό. 

Μέχρι στιγμής, δεν φαίνεται να υπάρχει καμία απολύτως μέριμνα ούτε για τον τρόπο εμβολιασμού των ατόμων με βαριά 
αναπηρία και κινητικά προβλήματα (κινητική αναπηρία άνω του 80%), τα οποία εξαιτίας της κατάστασής τους, δεν είναι σε 

θέση να μετακινηθούν από και προς τα εμβολιαστικά κέντρα. 

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) έχει ήδη από τον περασμένο Δεκέμβριο αποστείλει σχετική Επιστολή 
προς τον Πρωθυπουργό, τονίζοντας την ανάγκη του κατά προτεραιότητα εμβολιασμού των ατόμων με αναπηρία και του 

υποστηρικτικού τους περιβάλλοντος, τόσο όσον αφορά τους μαθητές και το προσωπικό των Ειδικών Σχολείων, όσο και τον 

εμβολιασμό των ατόμων που βρίσκονται στο σπίτι και δεν μπορούν να μετακινηθούν και του υποστηρικτικού τους 

περιβάλλοντος. 
Στη Μαγνησία πληθαίνουν οι διαμαρτυρίες ατόμων με αναπηρία αλλά και των οικογενειών και των οικείων τους, οι οποίοι 

τονίζουν ότι τα άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτως ηλικιακού ορίου, είναι πληθυσμιακή ομάδα εξαιρετικά ευάλωτη στον 

κορωνοϊό και για το λόγο αυτό χρήζει ειδικής μέριμνας στον κατά προτεραιότητα εμβολιασμό. 
Η δικαιολογημένη ανησυχία των ατόμων με αναπηρία της περιοχής και των οικείων τους, αυξάνεται από το γεγονός ότι ούτε 

ο ΕΟΔΥ, ως αρμόδιος εμβολιαστικός φορέας, ούτε το Υπουργείο Υγείας με το οποίο προσπάθησαν να έρθουν σε επαφή, δεν 

τους δίνουν σαφείς απαντήσεις και καμία κατευθυντήρια οδηγία για τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί ο 

εμβολιασμός των ανθρώπων με βαριά κινητική αναπηρία και πρακτική αδυναμία μετακίνησης. 
Κύριε Υπουργέ, 

Οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ, στελεχωμένες με το κατάλληλο υγειονομικό προσωπικό θα μπορούσαν να συμβάλουν 

αποτελεσματικά στον εμβολιασμό των ατόμων με βαριά κινητική αναπηρία που παρουσιάζουν πρακτική αδυναμία 
μετακίνησης προς τα εμβολιαστικά κέντρα. 

Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη είναι η άμεση καταγραφή των περιστατικών βαριάς κινητικής αναπηρίας σε κάθε Νομό που 

παρουσιάζουν αδυναμία μετακίνησης, ώστε να προγραμματιστεί ο κατά προτεραιότητα εμβολιασμός τους με κατ’ οίκον 

επίσκεψη. 
Τα άτομα με κινητική αναπηρία στο σύνολό τους, ως πληθυσμιακή ομάδα, χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης λόγω αυξημένης 

υγειονομικής ευαλωτότητας και ο κατά προτεραιότητα εμβολιασμός αυτών και των οικείων τους για την καλύτερη δυνατή 

προστασία απέναντι στην πανδημία αποτελεί ανάγκη και πάγιο αίτημα τους. 

Παρακαλείσθε όπως παρέμβετε χωρίς άλλη καθυστέρηση και εκπονήσετε σχέδιο για τον εμβολιασμό των 
ατόμων με αναπηρία και των οικείων τους, αλλά και για τον τρόπο εμβολιασμού των ατόμων με βαριά κινητική 

αναπηρία που παρουσιάζουν πρακτική αδυναμία μετακίνησης από και προς τα κατά τόπους εμβολιαστικά 

κέντρα. 
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