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26 Οκτωβρίου 2013 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Πανελλήνια Παν-αναπηρική Κινητοποίηση 31/10/2013 
 
Η ΕΣΑµεΑ διοργανώνει Πανελλήνια Παν-αναπηρική Κινητοποίηση την Πέµπτη 31/10/2013 
και ώρα 11:00 το πρωί, έξω από το υπουργείο Εργασίας. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει 
ΚΑΘΙΣΤΙΚΗ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ έξω από το Υπουργείο Οικονοµικών.  
 
Τα αιτήµατα της διαµαρτυρίας είναι τα ακόλουθα: 
   

1. Κανένας ανασφάλιστος µε αναπηρία ή/ και χρόνια πάθηση, και κανένας 
ανασφάλιστος γονέας µε ανήλικο παιδί ή που προστατεύει άτοµο µε νοητική 
αναπηρία, σύνδροµο down, αυτισµό, εγκεφαλική παράλυση κλπ. χωρίς 
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη! Η ανεργία έχει χτυπήσει ιδιαίτερα τα άτοµα µε 
αναπηρία, και τις οικογένειές τους αφήνοντάς τους, εκτός όλων των άλλων, και 
χωρίς ιατροφαρµακευτική κάλυψη. Αυτό εγκυµονεί ιδιαίτερα προβλήµατα και 
δυσοίωνες προβλέψεις για τους ανασφάλιστους µε αναπηρία ή/ και µε χρόνια 
πάθηση που απαιτείται για τη θεραπευτική τους αγωγή τακτική ή περιοδική 
νοσηλεία, όπως ανασφάλιστους που υπόκεινται σε αιµοκάθαρση, άπορους 
νεφροπαθείς, πάσχοντες από συγγενή αιµορραγική διάθεση - αιµορροφιλία, 
συγγενείς καρδιοπάθειες, και άτοµα µε βαριές αναπηρίες όπως µεταµοσχευµένοι 
συµπαγών οργάνων, διαβητικοί, παραπληγικοί – τετραπληγικοί, τυφλοί, κωφοί κ.λπ. 
των οποίων η χορήγηση φαρµακευτικής αγωγής ή τεχνητών βοηθηµάτων υγείας-
ορθοπεδικών µέσων – τεχνητών µελών είναι από ανεπαρκής έως µηδενική. Η 
αναφορά των παραπάνω κατηγοριών είναι ενδεικτική. Παράλληλα η ΕΣΑµεΑ ζητά να 
αναφερθεί µε ρητό και κατηγορηµατικό τρόπο ότι τα πάσης φύσεως αναπηρικά 
επιδόµατα που χορηγούνται από τους ∆ήµους της χώρας (προνοιακά, 
εξωϊδρυµατικό) τις περιφέρειες (διατροφικά επίδοµα) και κάθε δηµόσιο φορέα, λόγω 
του ότι δεν αποτελούν εισόδηµα δεν συνυπολογίζονται σε εισοδηµατικά κριτήρια. Τα 
αναπηρικά επιδόµατα ως κοινωνικές επιστροφές δίδονται για την κάλυψη του 
αυξανόµενου πρόσθετου κόστους που προκύπτει από τις ανάγκες διαχείρισης της 
αναπηρίας ή της χρόνιας πάθησής και όχι για βιοποριστικούς λόγους. Να 
διασφαλιστεί ότι οι ασφαλιστικοί οργανισµοί και άλλες υπηρεσίες, που εφαρµόζουν 
τα νέα εισοδηµατικά κριτήρια, δεν θα συνυπολογίζουν τα πάσης φύσεως 
αναπηρικά/προνοιακά επιδόµατα, µε αποτέλεσµα της διακοπή χορήγησης, όπως 
συνέβη µε το ΟΓΑ που διέκοψε τη χορήγηση συντάξεων σε υπερήλικες µε αναπηρία/ 
χρόνια πάθηση!  

 
2. Να µην κοπεί το ΕΚΑΣ, να µην γίνει καµία µείωση σε κύριες και επικουρικές 

συντάξεις, συνταξιούχων µε αναπηρία και γονέων που προστατεύουν παιδιά µε 
νοητική αναπηρία, σύνδροµο down, αυτισµό, εγκεφαλική παράλυση κλπ. από 
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1/1/2014! Αποτελεί όνειδος να κοπεί το ΕΚΑΣ από συνταξιούχους µε αναπηρία, που 
στην πλειοψηφία τους είναι κάτω των 65 ετών.  

 
3. Παράταση χορήγησης της αναπηρικής σύνταξης, αλλά και πάσης φύσεως 

επιδοµάτων και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στα άτοµα µε αναπηρία και χρόνιες 
παθήσεις που παραµένουν στις λίστες αναµονής των ΚΕΠΑ. Η ΕΣΑµεΑ ζητά διάταξη 
µε την οποία θα αναφέρεται ότι «στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού 
δικαιώµατος λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεµεί στις υγειονοµικές επιτροπές 
ΚΕ.Π.Α. ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισµένων, το δικαίωµα 
συνταξιοδότησής τους λόγω αναπηρίας, παρατείνεται έως το χρόνο έκδοσης της 
Γνωµάτευσης Αναπηρίας, µε το ίδιο ποσό που ελάµβαναν οι συνταξιούχοι πριν από 
τη λήξη του δικαιώµατος, όπως και στις περιπτώσεις λήξης του δικαιώµατος 
χορήγησης πάσης φύσεως αναπηρικών επιδοµάτων (προνοιακών, εξωϊδρυµατικού, 
απολύτου αναπηρίας κ.λπ.)». µέχρι τώρα ρυθµίζεται η παράταση χορήγησης της 
αναπηρικής σύνταξης, στα άτοµα µε αναπηρία και χρόνιες παθήσεις που παραµένουν 
στις λίστες αναµονής των ΚΕΠΑ, µόλις µέχρι τις 31 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους. 

 
4.  Άµεση αξιολόγηση της λειτουργίας του ΚΕΠΑ, των υγειονοµικών του επιτροπών και 

όλου του θεσµού, µετά από τους 26 µήνες λειτουργίας του, από ανεξάρτητη 
επιτροπή µε επιστήµονες κύρους και τη συµµετοχή της ΕΣΑµεΑ. Λήψη µέτρων ώστε 
ο θεσµός να λειτουργεί δίκαια, αντικειµενικά και επιστηµονικά και να σταµατήσει 
αυτή η απαράδεκτη κατάσταση που ταλαιπωρεί τα άτοµα µε αναπηρία, χρόνιες 
παθήσεις και τις οικογένειές τους, που περιµένουν µήνες στην αναµονή, που 
υφίστανται αδικαιολόγητες µειώσεις στα ποσοστά αναπηρίας και προσέρχονται σε µη 
προσβάσιµους χώρους.  

 
5. Αποκατάσταση των συντάξεων των ατόµων µε αναπηρία, χρόνια πάθηση και µελών 

των οικογενειών τους του ιδιωτικού τοµέα από τα ασφαλιστικά ταµεία του 
υπουργείου σας.  

 
6. Καταδίκη του καινούργιου νοµοθετικού πλαισίου για τα προνοιακά και κοινωνικά 

επιδόµατα του υπουργού Οικονοµικών κ. Γιάννη Στουρνάρα για το λόγω ότι, η 
ανάδειξη των δικαιούχων θα γίνεται µε βάση όχι µόνο το ύψος του ετήσιου 
εισοδήµατος που δηλώνουν στην Εφορία, αλλά και τη συνολική περιουσιακή τους 
κατάσταση, όπως αυτή θα αποτυπώνεται στο «περιουσιολόγιο» που καταρτίζει το 
υπουργείο Οικονοµικών. 

 
7. Για πολλοστή φορά η ΕΣΑµεΑ η επαναφέρει το θέµα του εκτελωνισµού των 

εγκλωβισµένων αναπηρικών Ι.Χ. από τα τελωνεία της χώρας. Τα τελευταία δύο 
χρόνια οι ανταλλαγές εγγράφων µεταξύ των υπηρεσιών δεν έχουν φέρει κανένα 
αποτέλεσµα, πέρα από την ταλαιπωρία των ατόµων µε αναπηρία. Έτσι οι δικαιούχοι 
του µέτρου ατελούς εισαγωγής επιβατικού αυτοκινήτου που έχουν αποθηκευµένα τα 
αυτοκίνητά τους στις αποθήκες των τελωνείων υφίστανται υπέρµετρη οικονοµική 
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επιβάρυνση και το σηµαντικότερο, σοβαρές δυσκολίες στη µετακίνησή τους. Είναι 
αδιανόητο χιλιάδες δικαιούχοι αναπηρικού αυτοκινήτου να µην µπορούν να 
παραλάβουν το αυτοκίνητό τους, επειδή οι αρµόδιοι των υπηρεσιών του ΙΚΑ και οι 
υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών δεν µπορούν να συµφωνήσουν!  

 
8. Τέλος, η ΕΣΑµεΑ ζητά τη συµµετοχή εκπροσώπου της στο ∆Σ του ΙΚΑ, που 

πιστοποιεί την αναπηρία και είναι αδιανόητο να µην συµµετέχει ο 
αντιπροσωπευτικότερος φορέας των ατόµων µε αναπηρία στον Οργανισµό. 
Γνωρίζετε ότι η ΕΣΑµεΑ όπου µετείχε µόνο θετική συνεισφορά είχε, όπως για 
παράδειγµα στον ΕΟΠΥΥ. 

 
Το Σωµατείο Ηπατοµεταµοσχευθέντων Ελλάδος «ΗΠΑΡxω» στηρίζοντας διαχρονικά τους 
αγώνες της ΕΣΑµεΑ και γενικότερα του αναπηρικού κινήµατος θα συµµετέχει και σ’ αυτή τη 
κινητοποίηση αποδοκιµάζοντας συγχρόνως µε τη σειρά του την πολιτική της κυβέρνησης, 
τόσο στον οικονοµικό τοµέα όσο και στην παροχή υγείας που καταδικάζει τα άτοµα µε 
αναπηρία και χρόνια πάσχοντες σε κοινωνική και βιολογική εξαθλίωση. 
 
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. 
 
 

Για το ∆Σ 
 
 
 

Ζαφειράτος ∆ιαµαντής           Θεοδωρίδου Χριστίνα 
 
Γ. Γραµµατέας             Πρόεδρος 
 

 

 


