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22 Νοεµβρίου 2012 

 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Πανελλήνια Παν-αναπηρική Κινητοποίηση 28/11/2012 
 
 
Η ΕΣΑµεΑ διοργανώνει Πανελλήνια Παν-αναπηρική Κινητοποίηση στις 28/11/2012 και ώρα 
11:00 το πρωί, έξω από το υπουργείο Οικονοµικών (Σύνταγµα οδό Νίκης). Το αναπηρικό 
κίνηµα καταδικάζει την πρόσφατη πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, µέσω της οποίας 
ακυρώθηκαν οι όποιες εξαιρέσεις προβλέπονταν στο µεσοπρόθεσµο του 2013-2016 για τα 
άτοµα µε αναπηρία από την επώδυνη και άδικη µείωση των συντάξεων και την κατάργηση 
των δώρων εορτών και αδείας. Το Σωµατείο Ηπατοµεταµοσχευθέντων Ελλάδος «ΗΠΑΡxω» 
στηρίζοντας διαχρονικά τους αγώνες του αναπηρικού κινήµατος αποδοκιµάζει µε τη σειρά 
του, το κοινωνικό πραξικόπηµα της κυβέρνησης που καταδικάζει τα άτοµα µε αναπηρία σε 
κοινωνική και βιολογική εξαθλίωση.   
 
Η ΕΣΑµεΑ µαζί µε όλο το αναπηρικό κίνηµα διεκδικεί:  
 

1. Επαναφορά των προστατευτικών ρυθµίσεων από τις µειώσεις συντάξεων του 
µεσοπρόθεσµου, όπως αυτές προβλέπονται στο ν. 4024/2011 συµπληρωµένο µε το 
άρθρο 25 του ν. 4038/2012 και το ν. 4051/2012 για τους συνταξιούχους του 
δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα 

2. Βελτίωση των διατάξεων του ν. 4024 και των συµπληρωµατικών διατάξεων του 
(άρ.25 ν.4038/2012) 

3. Επαναφορά των δώρων εορτών και αδείας για όλους τους συνταξιούχους 
αναπηρίας/γήρατος ανεξαρτήτως κατηγορίας αναπηρίας και µελών οικογενειών που 
έχουν στη φροντίδα τους άτοµα µε βαριά αναπηρία σε δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα 

4. Χορήγηση του ΕΚΑΣ στους συνταξιούχους αναπηρίας χωρίς όριο ηλικίας 
5. Επαναφορά της ρύθµισης του µεσοπρόθεσµού για τη διατήρηση του άρθρου 32 του 

ν. 3896/2012 ως έχει, δηλαδή διατήρηση του δώρου εορτών αδείας που αντιστοιχεί 
στο εξωϊδρυµατικό επίδοµα στο επίδοµα απολύτου αναπηρίας και στο επίδοµα 
ανικανότητας που λαµβάνουν οι συνταξιούχοι του δηµοσίου 

6. Εξαίρεση εργαζοµένων ΑµεΑ µε ποσοστό αναπηρίας 50% και πάνω & µελών 
οικογενειών βαριά ΑµεΑ στο στενό ευρύτερο δηµόσιο τοµέα ∆ΕΚΟ, ΟΤΑ από τις 
µειώσεις που προβλέπονται στους µισθούς µε τις διατάξεις του µεσοπρόθεσµου 
2013-2016 

7. Πλήρη προστασία των φοροαπαλλαγών που ισχύουν έως σήµερα και πρόσθετη λήψη 
προστατευτικών φορολογικών µέτρων λαµβάνοντας υπόψη την παρούσα επώδυνη 
οικονοµική κατάσταση των ατόµων µε αναπηρία και των οικογενειών τους 
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8. Καµία απόλυση εργαζόµενου ΑµεΑ γονέα, συζύγου κηδεµόνα ατόµου µε βαριά 
αναπηρία µέσω της προστασίας όλων των εργαζοµένων µε αναπηρία µε ποσοστό 
50% και άνω από το καθεστώς διαθεσιµότητας, εφεδρείας του µεσοπρόθεσµου. 

 
Όλοι µαζί, µε τη συµµετοχή µας να ανατρέψουµε το κοινωνικό πραξικόπηµα της 
κυβέρνησης που εξαθλιώνει τα άτοµα µε αναπηρία για τη «δήθεν» οικονοµική 
σωτηρία της χώρας. 
 
Με εκτίµηση, 

 
Θεοδωρίδου Χριστίνα           Μουτζίδη ∆έσποινα 
 
Γ. Γραµµατέας             Πρόεδρος 
 

 

 


