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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Κινητοποίηση σε κάθε ΚΕΠΑ της χώρας, Τρίτη 23/10, ώρα 11 
το πρωί 
 

To Σωµατείο Ηπατοµεταµοσχευθέντων Ελλάδος «ΗΠΑΡxω» συµµετέχει στην 
διαµαρτυρία που διοργανώνει  η ΕΣΑµεΑ στις 23/10/2012 έξω από κάθε ΚΕΠΑ της 
χώρας.  Απʼ άκρη σʼ άκρη σε όλη τη χώρα τα άτοµα µε αναπηρία και χρόνιες παθήσεις 
διαµαρτύρονται για τις λίστες της ντροπής των ΚΕΠΑ που σαν συνέπεια έχουν την 
πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση που βιώνουν σήµερα όλα τα άτοµα µε αναπηρία. 
 
Στην Αθήνα η διαµαρτυρία θα πραγµατοποιηθεί έξω από το ΙΚΑ Αγ. Κωνσταντίνου & 
Σωκράτους. 

Τα αιτήµατα του αναπηρικού κινήµατος είναι τα ακόλουθα: 

1. Για τους επί µήνες εγκλωβισµένους ΑµεΑ στις λίστες αναµονής των ΚΕΠΑ, των 
οποίων έχει διακοπεί η σύνταξη ή το επίδοµα και το βιβλιάριο υγείας και για 
όσους από εδώ και στο εξής καταθέτουν αιτήσεις για την πιστοποίηση της 
αναπηρίας τους απαιτείται νοµοθετική ρύθµιση µε την οποία θα καθοριστεί µε 
ρητό και σαφή τρόπο:  

• η επαναχορήγηση της σύνταξης ή του προνοιακού, επιδόµατος και 
οιοδήποτε επιδόµατος αναπηρίας αναδροµικά από την ηµεροµηνία αίτησής 
τους για επανεξέταση. 

• Για όσους καταθέτουν από εδώ και στο εξής αίτηση επανεξέτασης για τη 
συνέχιση καταβολής προνοιακού επιδόµατος ή σύνταξης αναπηρίας να 
οριστεί η αυτόµατη ανανέωση της Γνωµάτευσης που έχει λήξει, έως ότου 
ολοκληρωθεί η διαδικασία επανεξέτασης τους από τις Υγειονοµικές 
Επιτροπές και εκδοθεί η νέα Γνωµάτευση. 

• Ανανέωση του βιβλιαρίου υγείας των ασφαλισµένων για όσο χρόνο 
βρίσκονται στις λίστες αναµονής των ΚΕΠΑ. 

2. Άµεση συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 7 του ν. 3863/2010 µε τη 
συµµετοχή έγκριτων επιστηµόνων, προκειµένου να προχωρήσει άµεσα:  

• στη συµπλήρωση της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3846/2010 και µε 
άλλες κατηγορίες αναπηρίας σοβαρές και µη αναστρέψιµες, διότι 
παρατηρείται γενικευµένο το φαινόµενο οι Υγειονοµικές Επιτροπές να 
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χορηγούν γνωµατεύσεις µε λήξη της ισχύς τους σε ένα χρόνο για 
παθήσεις και αναπηρίες µη αναστρέψιµες όπως είναι ο 
ινσουλινοεξαρτώµενος διαβήτης και άλλες.  

• στην αναθεώρηση - συµπλήρωση σηµαντικών κεφαλαίων του νέου Πίνακα 
Προσδιορισµού Ποσοστών Αναπηρίας, βάσει σύγχρονων επιστηµονικών 
και ιατρικών δεδοµένων.  

3. Θεσµική εκπροσώπηση της Ε.Σ.Α.µεΑ. στο ∆.Σ. του ΙΚΑ δεδοµένου ότι αποτελεί 
έναν από τους κύριου οργανισµούς σχεδιασµού εφαρµογής και υλοποίησης 
κοινωνικών και ασφαλιστικών πολιτικών για την αναπηρία.  

4. Άµεση εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 3863 προκειµένου:  

• η νέα γνωµάτευση αναπηρίας να εξασφαλίζει, βάσει και της φιλοσοφίας 
στην οποία στηρίζεται ο νόµος, ενιαία υγειονοµική κρίση για όλες τις 
κοινωνικές και οικονοµικές παροχές, ώστε το άτοµο µε αναπηρία να µην 
υπόκειται αναίτια σε καθεστώς συνεχούς επανεξέτασης.  

• θεσµική διάταξη, µέσω της οποίας, η ενιαία υγειονοµική κρίση του ΚΕΠΑ 
θα ισχύει για κάθε οικονοµική και κοινωνική παροχή, και µέσω της οποίας 
θα ορίζεται ότι κατισχύουν προϊσχύουσες διατάξεις που αφορούν στην 
αξιολόγηση και πιστοποίηση της αναπηρίας.  

• να εκπονηθούν προγράµµατα ειδικής εκπαίδευσης, βάσει των οποίων θα 
εκπαιδεύονται οι γιατροί του Ειδικού Σώµατος και τα οποία θα 
ανανεώνονται βάσει των αναγκαίων επικαιροποιήσεων του Πίνακα 
Προσδιορισµού Ποσοστών αναπηρίας, όπως και σύσταση και λειτουργία 
της επταµελούς επιτροπής αξιολόγησης της εκπαίδευσης των ιατρών στην 
οποία συµµετέχει θεσµικά η Ε.Σ.Α.µεΑ.  

5. Ειδική µέριµνα για την εξυπηρέτηση των κατοίκων των νησιωτικών περιοχών. 

6. Θεσµική πρόβλεψη για την υποχρέωση των Υγειονοµικών Επιτροπών να 
προβαίνουν σε κατʼ οίκον εξέταση εκείνων των ατόµων µε αναπηρία που 
αποδεδειγµένα και αντικειµενικά δεν µπορούν να µεταβούν εξαιτίας της 
βαρύτητας της αναπηρίας τους στις ∆ιευθύνσεις των ΚΕΠΑ.  

7. Κατά προτεραιότητα εξέταση των αιτήσεων που αφορούν σε αξιολόγηση και 
πιστοποίηση της αναπηρίας για τη χορήγηση σύνταξης και χορήγησης 
προνοιακών επιδοµάτων και πάσης φύσεως επιδοµάτων αναπηρίας.  

8. Αυτόµατη οριστικοποίηση συντάξεων αναπηρίας, εφόσον η κατηγορία αναπηρίας 
εµπίπτει στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3846/2010 και ο βαθµός 
αναπηρίας έχει προσδιοριστεί στο 80.  

9. Κατάργηση του µέτρου της καταβολής του ποσού των 46,14 ευρώ από µέρους 
των αιτούντων αξιολόγησης και πιστοποίησης της αναπηρίας το οποίο θεωρούµε 
απαράδεκτο την παρούσα οικονοµική περίοδο συρρίκνωσης των εισοδηµάτων 
των φτωχών λαϊκών στρωµάτων του πληθυσµού. 

10. Παροχή διερµηνείας στα κωφά άτοµα για την εξυπηρέτησή τους στα 
ΚΕΠΑ. 
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H συµµετοχή όλων είναι επιβεβληµένη γιατί η ζωή µας είναι αδιαπραγµάτευτη. 

 
Θεοδωρίδου Χριστίνα         Μουτζίδη ∆έσποινα 
 
Γ. Γραµµατέας                           Πρόεδροs 


