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Αθήνα, 26/03/2020 

Αρ. Πρωτ.: 25/2020 

Προς: ΕΟΔΥ 

Κοιν/ση: ΚΕΠΠ 

 

Η Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος – Ένωση Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων 
εκφράζει τη στήριξη της στα μέτρα της κυβέρνησης για την προστασία της 
Δημόσιας Υγείας και δηλώνει αρωγός σε κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας.  

Στο πλαίσιο αυτό θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή του Υπουργείου 
Προστασίας Πολίτη στο ευαίσθητο ζήτημα των οικογενειών με παιδιά με βαριές 
αναπηρίες (αυτισμός, βαριά νοητική στέρηση, νευρολογικά νοσήματα, κινητικές 
αναπηρίες) στα οποία η σωματική άσκηση είναι πολλές φορές απαραίτητη και για 
τη διατήρηση της απαραίτητης ρουτίνας τους. Συχνά τα παιδιά αυτά χρήζουν 
περισσότερους από έναν φροντιστές σε εξωτερικές δραστηριότητες ( είτε και τους 
δύο γονείς είτε ένα εξειδικευμένο άτομο με συνδρομή ενός γονέα) τόσο για τον 
έλεγχο της συμπεριφοράς τους όσο και για πιθανά κινητικά θέματα.  

Μία πρόταση που μπορούμε να κάνουμε είναι άτομα με ποσοστό αναπηρίας 
>67% με βάση απόφαση ΚΕΠΑ ,να  είναι δυνατόν να συνοδεύονται από 2 άτομα ( 
γονείς , άλλα μέλη οικογένειας, ή φροντιστές τους- εφόσον ή ιδιότητα του 
φροντιστή δηλώνεται  με υπεύθυνη δήλωση από το άτομο με αναπηρία , ή τον 
γονέα / κηδεμόνα του εφόσον είναι ανήλικος ή υπό δικαστική συνδρομή) ή σε 
παιδιά με βαριές αναπηρίες (που μπορεί ακόμα να μην έχουν απόφαση ΚΕΠΑ) να 
γίνεται δεκτή αντίστοιχη βεβαίωση του θεράποντα ιατρού. 

Θα παρακαλούσαμε να υπάρξει κάποια πρόβλεψη για τις περιπτώσεις αυτές, οι 
οποίες έως τώρα δεν προβλέπονται ως εξαιρέσεις στο μέτρο του περιορισμού της 
κυκλοφορίας ώστε να διευκολυνθεί αυτή η τόσο ευαίσθητη κατηγορία ασθενών.  

 

Με τιμή, 

Για το Δ.Σ. της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος-Ένωσης Ψυχιάτρων  

Παιδιών & Εφήβων 
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