
 

 

 
Θέματα προς επίλυση  

που αφορούν το χώρο των Ατόμων με Κινητική Αναπηρία 
 

 
❖❖  ΜΜεείίωωσσηη  ΚΚύύρριιωωνν  κκααιι  ΕΕππιικκοουυρριικκώώνν  ΣΣυυννττάάξξεεωωνν  κκααιι  ΕΕΚΚΑΑΣΣ  

 
• Νέα απογοήτευση περίμενε το Χώρο των Ατόμων με Αναπηρία, καθώς η 

εφαρμογή του Ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – 
Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος − Ρυθμίσεις 
φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» - επέφερε, 
μετά την μείωση των επικουρικών και την μείωση των κύριων συντάξεών μας 
καθώς και του ΕΚΑΣ. 

• Σημειώνουμε ότι για πρώτη φορά έγινε μείωση της κύριας σύνταξης δικαιούχων 
με Π.Α. 80% και άνω. Όπως ο νέος Ασφαλιστικός νόμος ορίζει, επιβλήθηκε 
εισφορά 6% υπέρ υγειονομικής περίθαλψης, στις αναπηρικές συντάξεις, ακόμη 
και όταν αυτές δεν ξεπερνούν το όριο των 500,00 €. 

• ΖΗΤΕΙΤΑΙ η άμεση εξαίρεση των Ατόμων με Αναπηρία από την επιβολή 
κάθε μνημονιακής επιβάρυνσης όπως, του 6% υπέρ υγειονομικής 
περίθαλψης, που έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των Κύριων – 
Επικουρικών Συντάξεών τους καθώς και του ΕΚΑΣ.  

 
 
❖❖  ΦΦοορροολλοογγίίαα  ΕΕιισσοοδδήήμμααττοοςς  

  
Υπάρχει μια μνημονιακή τάση, να διαχωρίζεται στα Νομοσχέδια το 80% από το 
άνω του 80%, προφανώς για να μειωθούν οι παροχές στους έχοντες Ποσοστό 
Αναπηρίας 80%. Η έκφραση που χρησιμοποιούσαν παλαιότερα σε νόμους, 
εγκυκλίους, κ.τ.λ. ήταν 80% και άνω (του 80%) και έτσι δεν υπήρχε 
διαχωρισμός.  
Στους πρόσφατους νόμους, από το 2010, έως σήμερα τα Άτομα με Αναπηρία 
67% έως 80% έχουν χάσει φοροαπαλλαγές και δεν έχουν εξαιρεθεί από τις 
διάφορες εισφορές αλληλεγγύης ή περικοπές συντάξεων με αποτέλεσμα τη 
μείωση των ήδη μικρών εισοδημάτων τους και τη δυσκολία επιβίωσής τους.  
 
Τα ΑμεΑ με Π.Α. 80%, που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες ή έχουν τις δικές τους 
επιχειρήσεις, αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα και δεν μπορούν να 
ανταπεξέλθουν στην άδικη φορολογία των τελευταίων ετών. Κινδυνεύουν και 
αυτοί να προστεθούν στη μεγάλη στρατιά των ανέργων της χώρας μας, με πολύ 
λιγότερα περιθώρια επιβίωσης πλέον.  
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Για τους λόγους αυτούς ζητάμε:  

1. Να μην καταργηθεί το αφορολόγητο όριο εισοδήματος τόσο για τα 
ΑμεΑ, όσο και για τις οικογένειές τους.  

2. Να μην αλλάξει η απαλλαγή από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.  
3. Την εξαίρεση των Ατόμων με Αναπηρία (μισθωτοί, συνταξιούχοι, και 

ελεύθεροι επαγγελματίες) από τις φορολογικές επιβαρύνσεις.  
 

❖❖  ΕΕππιιββάάλλλλεεττααιι  νναα  δδοοθθεείί  λλύύσσηη  σσττοο  θθέέμμαα  ττηηςς  άάρρσσηηςς  ττηηςς  κκααττααββοολλήήςς  ττοουυ  
ππααρρααββόόλλοουυ  σστταα  ΚΚ..ΕΕ..ΠΠ..ΑΑ..  

 
•  Σύσσωμο το Αναπηρικό Κίνημα, από την πρώτη στιγμή αγωνίζεται να 

καταργηθεί το μέτρο της καταβολής του παραβόλου στα ΚΕΠΑ, ως απαράδεκτο 
στην παρούσα οικονομική περίοδο συρρίκνωσης των εισοδημάτων των ατόμων 
με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους. 

• Όπως όλοι γνωρίζουμε στο πλαίσιο της ανακούφισης της ευπαθούς αυτής 
ομάδας των Ατόμων με Αναπηρία, ψηφίστηκε ο Ν. 4331/2015 όπου στα άρθρα 
1 και 3 θεσπίστηκε η κατάργηση του παραβόλου για εξέταση από τις Επιτροπές 
των ΚΕ.Π.Α. για ανασφάλιστους και αιτούντες προνοιακών επιδομάτων 
αναπηρίας. 

• Μέχρι σήμερα όμως αυτή η διάταξη δεν έχει εφαρμοστεί, με αποτέλεσμα να 
υποχρεούνται τα Άτομα με Αναπηρία να πληρώνουν το παράβολο των 46,14€, 
στις γραμματείες των Κ.Ε.Π.Α. προκειμένου να πιστοποιηθεί η αναπηρία τους 
για την καταβολή του επιδόματος που δικαιούνται, ή ακόμα και για τυχόν 
επανεξετάσεις ήδη χορηγηθέντων προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας. 

• ΖΗΤΕΙΤΑΙ, η επίλυση του θέματος με την  άμεση έκδοση εγκυκλίου, ώστε 
να ανακουφιστεί τουλάχιστον ένας σημαντικός αριθμός ατόμων με 
αναπηρία και των οικογενειών τους, όπως οι ανασφάλιστοι και οι 
αιτούντες την αξιολόγηση ή την επαναξιολόγηση τους. 

• ΖΗΤΕΙΤΑΙ η κατάργηση του παραβόλου των 46,14 € για όλους 
ανεξαιρέτως τους αιτούντες την πιστοποίηση της αναπηρίας τους, 
προκειμένου να κάνουν χρήση για όλες τις παροχές που δικαιούνται. 

 
❖❖  ΠΠρροοσστταασσίίαα  ττηηςς  ΑΑ’’  ΚΚααττοοιικκίίααςς  γγιιαα  τταα  ΆΆττοομμαα  μμεε  ΑΑννααππηηρρίίαα..    

 
• Όπως έγινε γνωστό, την Τετάρτη 28.09.2016, στη Θεσσαλονίκη επιχειρήθηκε να 

βγει στο «σφυρί» α' κατοικία, Ατόμου με βαριά αναπηρία, πατέρα παιδιού 
επίσης με αναπηρία, χωρίς άλλο οικονομικό πόρο ή οικονομική βοήθεια.  

 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ η προστασία τουλάχιστον της α' κατοικίας των Ατόμων με Αναπηρία, 
ως ένα ελάχιστο δείγμα δικαιοσύνης και κοινωνικού κράτους. 
 

❖❖  ΠΠρροοσσββαασσιιμμόόττηητταα  ννοοσσοοκκοομμεείίωωνν..  
 
• Όμως παρόλο που η Διεθνής Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ, έχει γίνει 

Νόμος του Κράτους μας από τον Απρίλιο του 2012, εύκολα μπορείτε να 
διαπιστώσετε ότι τα παραπάνω δεν έχουν εφαρμοστεί στη Χώρα μας. Στα 
ελληνικά νοσοκομεία, ΑΚΟΜΗ δεν έχουν προσβασιμότητα τα Άτομα με 
Κινητικές Αναπηρίες στα δωμάτια, στις πλατφόρμες – κρεβάτια των 
μηχανημάτων εξέτασης. Δεν υπάρχουν καρέκλες εξεταστηρίων και κρεβάτια 
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νοσηλείας που να αυξομειώνουν το ύψος τους. Τα WC των δωματίων νοσηλείας 
δεν είναι προσβάσιμα. Τα WC για ΑμεΑ, που υπάρχουν στον όροφο κάποιων 
κλινικών έχουν μετατραπεί σε αποθήκες. Δεν διατίθενται αεροστρώματα προς 
αποφυγή κατακλίσεων (για τα άτομα με Παρα-Τετραπληγία ή έχοντα την αυτήν 
κλινική εικόνα) και τέλος το προσωπικό των νοσοκομείων δεν έχει εκπαιδευτεί 
για την εξυπηρέτηση ατόμων με Παρα-Τετραπληγία.   

 
Προσβασιμότητα, ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ μόνο μια ράμπα στην είσοδο – που και αυτή δεν 
υπάρχει στο 60% των νοσοκομείων - αλλά όλα τα παραπάνω και πολλά άλλα, που 
μπορούμε να σας επισημάνουμε έχοντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία για να 
υπάρξει κάποτε μια σωστή οργάνωση των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της χώρας μας.  

  
❖❖  ΚΚααττ΄́  οοίίκκοονν  ννοοσσηηλλεείίαα..  

 
• Ένα από τα κύρια προβλήματα των Παρα-Τετραπληγικών και άλλων ανθρώπων 

του χώρου μας, είναι η ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ του θεσμού της «Κατ’ οίκον νοσηλείας», στο 
σύστημα Υγείας μας. Ενός θεσμού, ο οποίος εάν εφαρμοσθεί και παρέχεται από 
τα ασφαλιστικά ταμεία, τόσο η νοσηλεία όσο και τα απαιτούμενα υλικά, εκτός 
του ότι θα δώσει τη δυνατότητα στα άτομα αυτά να ζουν με αξιοπρέπεια στο 
σπίτι τους, θα έχει σαν αποτέλεσμα να απελευθερωθούν και να μην 
καταλαμβάνονται οι ελάχιστες κλίνες στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας των 
νοσοκομείων και επίσης θα μειώσει το καταβαλλόμενο, από το κράτος, 
οικονομικό κόστος.  
 
❖❖  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  ιιααττρρώώνν  κκααττ΄́οοίίκκοονν..  

 
• Στον υπάρχοντα κανονισμό του ΕΟΠΥΥ, ΠΕΔΥ δεν έχει προβλεφθεί μέχρι 

σήμερα, η υποχρεωτική «κατ’ οίκον» επίσκεψη, για εξέταση ή παροχή ιατρικών 
πράξεων των ιατρών του οργανισμού ή συμβεβλημένων με αυτόν με 
αποτέλεσμα τα Άτομα που έχουν Παραπληγία – Τετραπληγία ή είναι κατάκοιτοι 
και δεν μπορούν να μετακινηθούν να επιβαρύνονται με το κόστος των ιδιωτών 
ιατρών. Επίσης δεν υφίσταται πλέον ο θεσμός του οικογενειακού ιατρού, ο 
οποίος θα λύσει πολλά προβλήματα στα Άτομα με Βαριές Κινητικές Αναπηρίες.  

 
❖❖  ΕΕΟΟΠΠΥΥΥΥ  &&  ΕΕΚΚΠΠΥΥ  ττοουυ  ΕΕΟΟΠΠΥΥΥΥ..  

 
• Από το 2011 που συστάθηκε ο ΕΟΠΥΥ και δημοσιεύθηκε ο Ενιαίος Κανονισμός 

Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ, έχουμε επανειλημμένα επισημάνει τις 
υπερβολικές μειώσεις τιμών που επέβαλλε στα ορθοπεδικά είδη και τεχνικά 
βοηθήματα (στα αναπηρικά αμαξίδια η μείωση π.χ. του ελαφρού τύπου έφτασε 
το 40%, στα τεχνητά μέλη 50%, στα μαξιλάρια αποφυγής κατακλίσεων το 50%, 
κ.τ.λ.) επιπλέον ο ΕΚΠΥ επιβάλλει συμμετοχή του ασφαλισμένου 25% στα 
τεχνητά μέλη των ακρωτηριασμένων η οποία μαζί με τη μείωση 50% στο κόστος 
των τεχνητών μελών αποτρέπει τους ακρωτηριασμένους να αποκτούν τεχνητά 
μέλη αποκλείοντας τους ουσιαστικά να συμμετέχουν στην παραγωγική 
διαδικασία και κοινωνική συμμετοχή τους μέσα από τη σωστή ορθοπεδική 
αποκατάσταση. Επίσης «έκοψε» τις φυσικοθεραπείες των ΑμεΑ, περιόρισε την 
παροχή αποκλειστικής νοσηλεύτριας και πολλά άλλα. 

• Υπάρχουν μηχανήματα αποκατάστασης, όπως το «Διοφθαλμικό σύστημα 
επικοινωνίας», για άτομα (ελάχιστα στη χώρα μας), που έχουν πνευματική 
διαύγεια και η μοναδική κίνηση που τους επιτρέπει η νόσος τους να 
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πραγματοποιήσουν, είναι η κίνηση των βλεφάρων. Δηλαδή το μηχάνημα αυτό 
είναι ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας τους με το περιβάλλον, όμως ο ΕΟΠΥΥ 
ΔΕΝ ΤΟ ΠΑΡΕΧΕΙ, γιατί δεν το αναγνωρίζει ως μηχάνημα αποκατάστασης. 
 

• Η «οικονομία» που προσπαθεί να κάνει ο ΕΚΠΥ, μπορεί να οδηγήσει, σε πολλές 
περιπτώσεις, σε καταβολή μεγαλύτερων ποσών από την πολιτεία.  

• Παράδειγμα: εάν ένας παραπληγικός δεν αγοράσει μαξιλάρι προς αποφυγή 
κατακλίσεων (το οποίο κοστίζει περίπου 550,00 ευρώ και ο ΕΟΠΥΥ «δίνει» 
245,00 ευρώ και δίδεται κάθε 2 χρόνια) γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το 
κόστος και πάθει κατάκλιση, κάτι που είναι πολύ πιθανό, θα χρειαστεί νοσηλεία, 
πιθανόν χειρουργείο και συνολικά 6άμηνη φροντίδα για την αποκατάστασή του. 
Οπότε το κόστος για την πολιτεία θα είναι πολλαπλάσιο. 
Στο παρελθόν έχουμε πάρει πολλές υποσχέσεις για διόρθωση των σχετικά 
κακώς κειμένων, αλλά έμειναν υποσχέσεις. 

• Ζητάμε λοιπόν από εσάς, να δούμε να πραγματοποιούνται τα άνω αυτονόητα. 
Είναι απαραίτητος ο επανέλεγχος του Πίνακα Παροχών και η ανασύσταση του 
ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ. Δεν είναι δυνατόν να αφήνουμε τα ΑμεΑ, να επωμίζονται όλο 
αυτό το βάρος, γιατί απλά ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ πλέον! 
 

• Στη σημερινή εποχή της λιτότητας και των μνημονίων, τα ΑμεΑ με Παραπληγία-
Τετραπληγία, Ακρωτηριασμούς και άλλες βαριές κινητικές αναπηρίες, 
επιβιώνουν μόνο όταν έχουν υποστηρικτικό περιβάλλον (οικογένεια ή φίλους) 
γύρω τους. Ωστόσο και σήμερα αυτό το περιβάλλον δεν έχει πια την οικονομική 
δυνατότητα να παρέχει αυτή τη στήριξη. Για το λόγο αυτό η πολιτεία θα πρέπει 
να θεσμοθετήσει το Σύστημα Ανεξάρτητης Διαβίωσης, στη χώρα μας.  
 

 
❖❖  ΗΗ  μμεεττάάθθεεσσηη  κκααιι  οοιι  ααπποοσσππάάσσεειιςς  ττωωνν  εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν  ΑΑμμεεΑΑ  ((ααννααππηηρρίίαα  

6677%%  κκααιι  άάννωω)),,  μμεε  άάμμεεσσηη  ππρροοττεερρααιιόόττηητταα  κκααιι  ππρροοττεείίννοουυμμεε::  
 
• Το μόνιμο διπλασιασμό των μορίων δυσμενών συνθηκών, για την κάθε περιοχή 

μετάθεσης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν μικρό προβλεπόμενο όριο προϋπηρεσίας για 
άμεση και οριστική μετάθεσή τους σε οργανική θέση, στον τόπο μόνιμης 
κατοικίας τους. 

• Δικαίωμα μετάθεσης σε όμορη περιοχή μετάθεσης, σε οργανικό κενό του τόπου 
μόνιμης κατοικίας τους, δίνοντας άμεση προτεραιότητα της αναφερόμενης 
εκπαιδευτικής ομάδας, στις ετήσιες αποσπάσεις, από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε 
ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ τουλάχιστον. 

• Προσαρμογή του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος, για τους 
εκπαιδευτικούς με αναπηρία 67% και άνω - ειδικά στη Β’ θμια εκπαίδευση – 
στις 20 διδακτικές ώρες. 

• Όσοι από τους άνωθεν αναφερομένους υπηρετούν στην περιοχή μετάθεσης 
οργανικής τους θέσης επί 2 έτη, χωρίς να έχουν κάνει χρήση απόσπασης, να 
μοριοδοτούνται με τρόπο ώστε να είναι ικανή η μετάθεσή τους. 

• Το δικαίωμα που δίδεται σήμερα στους ανάπηρους εκπαιδευτικούς να 
μετατεθούν κοντά στη μόνιμη κατοικία τους, αν επιλέξουν οργανικά κενά της 
ειδικής αγωγής, πρέπει να επεκταθεί σε όλη την εκπαίδευση γενικά, διότι το να 
οδηγούνται οι εκπαιδευτικοί με αναπηρία, λόγω των προσωπικών αναγκών 
τους που επιβάλλουν τη μετάθεσή τους, στην ειδική αγωγή όταν δεν έχουν την 
κατάλληλη επιστημονική κατάρτιση, για να εκπαιδεύσουν παιδιά με αναπηρία 
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και μάλιστα στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι η επιθυμία τους, αλλά γίνεται 
λόγω ανάγκης, είναι αρνητικό για τα παιδιά που εκπαιδεύονται. 

• Πλήρη στελέχωση όλων των Ειδικών Σχολείων με το απαιτούμενο εκπαιδευτικό 
προσωπικό, ώστε να αποφευχθεί η μεγάλη καθυστέρηση έναρξης της σχολικής 
χρονιάς.  

 
 
 

❖❖  ΕΕξξααίίρρεεσσηη  όόλλωωνν  ττωωνν  ΑΑμμεεΑΑ,,  ααππόό  ττηηνν  ααρρννηηττιικκήή  λλίίσστταα  φφααρρμμάάκκωωνν..  
  

• Το Αναπηρικό Κίνημα ζήτησε την εξαίρεση των Ατόμων με Αναπηρία και χρόνιες 
παθήσεις που υποβάλλονται σε χρόνια θεραπευτική αγωγή και λαμβάνουν σε 
τακτική βάση φαρμακευτική αγωγή, από την αρνητική λίστα του Ε.Ο.Φ.  

• Πολλά από αυτά τα σκευάσματα, το οποία δεν θα συνταγογραφούνται πλέον 
από τα ασφαλιστικά ταμεία, ενδεχομένως να είναι μικρού κόστους, η χρήση τους 
όμως είναι τόσο συχνή για τους χρόνια πάσχοντες που οδηγεί πραγματικά σε 
οικονομική αφαίμαξη του πενιχρού τους εισοδήματος.  

• Το Αναπηρικό Κίνημα, θεωρεί ότι η Πολιτεία έχει χρέος να θέσει τέρμα στην 
ανεξέλεγκτη συνταγογράφηση και περιορίσει την αλόγιστη σπατάλη πόρων. Όχι 
όμως με μέτρα που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή συμπολιτών μας, οι οποίοι 
ανήκουν στις πιο ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, που έχουν πλέον υπερβεί το όριο 
της «φτώχειας».  

• Ως ασφαλιστική δικλείδα, για την αποτροπή δυσάρεστων φαινομένων, θα 
πρέπει να αναφερθεί ρητά ότι η συνταγογράφηση  θα συνοδεύεται από πλήρη 
αιτιολόγηση του θεράποντα ιατρού καθώς και τη διενέργεια δειγματοληπτικού 
ελέγχου των συνταγογραφήσεων που αφορούν χρόνια πάσχοντες.  

 
− Επιπλέον, οι συνεχείς εξαγγελίες, νέων δυσμενέστερων οριζόντιων μέτρων, και οι 

καταθέσεις πολυνομοσχεδίων, που επιβάλλονται «επί δικαίων και αδίκων», όπως 
είναι γνωστό, πλήττουν πρωτίστως τις πλέον ευάλωτες οικονομικά κοινωνικές 
ομάδες, με πρώτο το χώρο των Ατόμων με Αναπηρία, (ως ανήκοντα, Παγκοσμίως και 
στατιστικά, στην πλέον «φτωχή κοινωνική ομάδα»).  

− Όμως τα ΑμεΑ, στη χώρα μας, ήδη βρίσκονται σε επίπεδο εξαθλίωσης, αποκλεισμού 
και πλήρους περιθωριοποίησης, και περιμένουν από τους εκπροσώπους του 
Ελληνικού Λαού, ουσιαστική στήριξη.  
Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να ενταχθούν ως θέματα μεγίστης 
προτεραιότητας, για να σταματήσει η πλήρης κατάρρευση του Κοινωνικού Κράτους 
Πρόνοιας, που είναι το σημαντικότερο Δημοκρατικό Θεμέλιο, κάθε ευνομούμενης 
Πολιτείας, για την προάσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας των «Ελλήνων και 
των Ελλήνων Πολιτών με Αναπηρία».  
 
Τέλος, είναι απολύτως επείγουσα και αναγκαία η λήψη άμεσων 
παρεμβάσεων, για τη στήριξη της ανθρώπινης αξιοπρέπειας των Ατόμων με 
Αναπηρία, προκειμένου να λειτουργήσει ένας φραγμός, στο επίπεδο 
εξαθλίωσης που σήμερα βιαίως οδηγούνται. 

 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω ζητάμε: 
 
➢ Την εξαίρεση των ΑμεΑ από τις οριζόντιες ρυθμίσεις, που επεβλήθησαν «κατ’ 

επιταγή των διατάξεων των μνημονίων», αδιακρίτως «επί δικαίων και αδίκων», 
και χωρίς τη στοιχειώδη φροντίδα εξαίρεσης για τα Άτομα με Αναπηρία, 
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από την παρούσα κυβέρνηση, περικόπτοντας και περιορίζοντας τις πενιχρές 
συντάξεις, μισθούς και γλίσχρα αναπηρικά τους επιδόματα, κάτω από τα όρια της 
«απόλυτης φτώχιας».  

➢ Την ακύρωση, κάθε σκέψης, επιβολής νέων «δημοσιονομικών μέτρων», για 
την περικοπή φορολογικών διευκολύνσεων, ή κοινωνικών παροχών, στους 
Πολίτες με Αναπηρία και τις οικογένειές τους, από 67% και άνω.  

➢ Τη μείωση του ΦΠΑ, σε όλα τα αγαθά και αναγκαία τεχνικά βοηθήματα, 
που απαιτούνται για τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των 
Πολιτών με Αναπηρία, στον κατώτερο συντελεστή. 

 
❖❖  ΠΠρροοββλλήήμμαατταα  λλεειιττοουυρργγίίααςς  σσττοο  ΕΕθθννιικκόό  ΚΚέέννττρροο  ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηηςς  

ΑΑννααππήήρρωωνν  ((ΕΕ..ΚΚ..ΑΑ..))--  ππρρώώηηνν  ΕΕ..ΙΙ..ΑΑ..ΑΑ..    
 
•  Το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης (E.K.A.), το μοναδικό δημόσιο κέντρο που 

λειτουργεί σε όλο τον Ελλαδικό χώρο, εκπέμπει σήμα κινδύνου εξαιτίας της 
χρόνιας εγκατάλειψης από την πολιτεία. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας 
των μνημονιακών πολιτικών η στελέχωση του Κέντρου έχει πέσει κάτω από τα 
όρια ασφαλείας και το προσωπικό έχει μειωθεί κατά 40%. H ετήσια 
χρηματοδότηση έχει πέσει κάτω από το 50% με αποτέλεσμα να μην μπορεί να 
καλύψει ούτε τις βασικές λειτουργικές του ανάγκες.  

• Το πιο προκλητικό είναι ότι το Υπουργείο Υγείας περικόπτει ακόμα και το 10% 
των πιστώσεων κάθε έτους, με αποτέλεσμα την αποδυνάμωση της λειτουργίας 
του ΕΚΑ, ακόμη και για την διατροφή των περιθαλπομένων ασθενών του.  

• Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να συμπληρώσουμε την μη λειτουργία της 
θεραπευτικής πισίνας εδώ και 3 χρόνια, γεγονός που επιφέρει μεγάλα 
προβλήματα στη Σωστή Αποκατάσταση των περιθαλπομένων αλλά και των 
εξωτερικών ασθενών. 
 

• ΖΗΤΕΙΤΑΙ η ολιστική αντιμετώπιση των προβλημάτων του Ε.Κ.Α. 
προκειμένου να υπάρχει σωστότερη αποκατάσταση στα Άτομα που 
φιλοξενούνται, διότι ως γνωστόν: «Σωστή Αποκατάσταση, σημαίνει 
μικρότερη Αναπηρία». 
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❖❖  ΕΕππιιχχοορρήήγγηησσηη  ΠΠΑΑ..ΣΣΥΥ..ΠΠ..ΚΚ..ΑΑ..    

 
 
Όπως είναι γνωστό, η χρηματοδότηση της Πολιτείας για τους πιστοποιημένους 

Φορείς (όπως είναι ο Σύνδεσμός μας), είναι θεσμοθετημένη ως συνταγματική της 

υποχρέωση, και νομοθετημένη από τη Διεθνή νομοθεσία της Ολομέλειας του 

ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, που επικυρώθηκε από τη 

Βουλή των Ελλήνων, με το Ν. 4074/2012, καθώς και Οι Πρότυποι Κανόνες του 

ΟΗΕ, ο Ν. 2430/1996, ο Ν. 3106/2003, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως επίσης και 

της σχετικής Ελληνικής Νομοθεσίας.  

Γνωρίζουμε την οξύτατη δημοσιονομική κρίση της Χώρας μας και τις επιπτώσεις 
της, στις κοινωνικές δομές, παρόλα αυτά, πιστεύουμε ότι οι δραστηριότητες μας, 
χρήζουν τη στήριξη του Κράτους Πρόνοιας, και μάλιστα σήμερα, το αίτημά μας 
αποκτά το χαρακτήρα του επείγοντος, προκειμένου ο φορέας μας να συνεχίσει την 
κοινωνική του προσφορά, και συγκεκριμένα: 

 
Οι δραστηριότητες μας καλύπτουν: 

• Τις καταστατικές μας κοινωνικο-συνδικαλιστικές υποχρεώσεις έναντι των 
μελών μας μέσα στα πλαίσια της ιδιότητας του φορέα μας ως αξιόπιστου 
κοινωνικού εταίρου. 

• Επιπλέον, οι δραστηριότητες μας επεκτείνονται στην πολυεπίπεδη μέριμνα 
για την προαγωγή του μορφωτικού, πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου 
των μελών μας, με δεκάδες τμήματα τέχνης. 

 
Σήμερα, ο Σύνδεσμός μας, στο πλαίσιο της στήριξης και κοινωνικοποίησης 

Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα, διατηρεί κατά διαστήματα Θεατρική Ομάδα με 
πλούσια δράση, Χορωδία με δυναμική παρουσία σε εκδηλώσεις του Συνδέσμου 
αλλά και άλλων φορέων. 

 
Ενημερώνει και εκπαιδεύει τα μέλη του αλλά και μεγάλο αριθμό μη μελών για 

θέματα αποκατάστασης, σωστής διαβίωσης και δικαιωμάτων, διοργανώνει 
ενημερωτικά σεμινάρια με σειρά ειδικοτήτων όπως φυσίατρους, ουρολόγους, 
δικηγόρους, κοινωνιολόγους, ψυχολόγους κ.λ.π. 

Ο Σύνδεσμός μας έχει δημιουργηθεί το 1992 και με πολύ δουλειά έχει καταφέρει 
όλα όσα παραπάνω αναφέρουμε. Σήμερα, μέσα στην οικονομική κατάσταση που 
όλοι βιώνουμε, οι δράσεις του Συνδέσμου μας χρειάζονται τη στήριξη χορηγών και 
υποστηρικτών ώστε να γίνουν εφικτές και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να 
προσφέρουμε ότι είναι απαραίτητο για τα άτομα με βαριές κινητικές αναπηρίες.  

Για να μπορέσει να συνεχίσει τη δράση του και να μην αναγκαστεί να σταματήσει 
τη λειτουργία του μετά από 24 χρόνια συνεχούς παρουσίας, χρειαζόμαστε τη 
στήριξή σας, για την κάλυψη και των λειτουργικών του εξόδων όπως: Ενοίκιο, 
Κοινόχρηστα, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, Μισθοδοσία Υπαλλήλων, αναλώσιμα (Μελάνια, 
χαρτί κ.τ.λ.).  
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

❖❖  ΊΊδδρρυυσσηη  ΓΓεεννιικκήήςς  ΓΓρρααμμμμααττεείίααςς  ΑΑ..μμεε..ΑΑ  ππάάρραα  ττωω  ΠΠρρωωθθυυπποουυρργγώώ  ήή  ττοο  
ΥΥΠΠ..ΕΕΣΣ..ΔΔ..ΔΔ..ΑΑ..  

 
− Ο Πανελλαδικός Σύνδεσμος  Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων, 

από το 2000, είχε προτείνει, την ίδρυση ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ή ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑμεΑ, ΠΑΡΑ ΤΩ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ ή το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (όπως 
η Γενική Γραμματεία Ισότητας), ως αναγκαία για τον ενιαίο συντονισμό και 
την προώθηση των πολυπαραγοντικών και πολυεπίπεδων αιτημάτων των 
Ατόμων με Αναπηρία.  

− Την πρόταση αυτή είχαν αποδεχθεί πλείστοι, του Παν-Αναπηρικού 
Κινήματος, καθώς επίσης είχε υιοθετηθεί από τη Διακομματική Επιτροπή της 
Βουλής των Ελλήνων, που λειτούργησε υπό την προεδρία της κας Ελευθερίας 
Μπερνιδάκη.  

− Η λειτουργία του «Παρατηρητηρίου», πιστεύουμε ότι δεν ήταν δυνατόν, να 
έχει τα ίδια αποτελέσματα της αρχικής μας κοινής θέσης.  

− Για το λόγο αυτό, εμείς πιστεύουμε, ότι: Η κατάργηση του 
«Παρατηρητηρίου», πρέπει να λειτουργήσει ως ευκαιρία για την 
επαναφορά της αρχικής μας άποψης, δηλαδή για την ίδρυση Γενικής 
Γραμματείας ΑμεΑ πάρα τω Πρωθυπουργώ ή το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (όπως, η 
Γ.Γ. Ισότητας). 

 
❖❖  ΚΚρρααττιικκάά  ΚΚέέννττρραα  ΑΑπποοκκααττάάσστταασσηηςς..  

  
• Η Σωστή Αποκατάσταση των Ατόμων με Κινητικά Προβλήματα συνεπάγεται 

και Μικρότερη Αναπηρία, αλλά δυστυχώς σύγχρονες Μονάδες - Κέντρα 
Αποκατάστασης ΔΕΝ υπάρχουν στην χώρα μας.  

• Όπως είναι γνωστό το μοναδικό Κρατικό Κέντρο Αποκατάστασης που 
λειτουργεί σήμερα στη Χώρα μας είναι το Ε.Κ.Α. (πρώην Ε.Ι.Α.Α.), με 
αποτέλεσμα να παρέχεται ελλιπής αποκατάσταση, με επακόλουθο τη μεγάλη 
σειρά αναμονής από όλη τη Χώρα.  

• ΖΗΤΕΙΤΑΙ η δημιουργία Κρατικών Κέντρων Αποκατάστασης, στις 
μεγάλες Περιφέρειες της Χώρας (σχετική απόφαση του ΚΕΣΥ). 
 

❖❖    ΚΚέέννττρραα  ΑΑννεεξξάάρρττηηττηηςς  ΔΔιιααββίίωωσσηηςς..  
  

• Όπως είναι γνωστό σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργούν 

Κέντρα Ανεξάρτητης Διαβίωσης. Μια μορφή Ανεξάρτητης Διαβίωσης των 

ΑμΕΑ η οποία μπορεί να περιλάβει ακόμη και άτομα με βαριές κινητικές 

δυσκολίες που στερούνται οικογένειας ή που με τις υπάρχουσες συνθήκες 

αδυνατούν να βοηθηθούν από αυτές, είναι τα Κέντρα Ανεξάρτητης 

Διαβίωσης. 

• Τα Κέντρα Ανεξάρτητης Διαβίωσης θα πρέπει να βρίσκονται κάτω από την 

ομπρέλα του Υπουργείου Υγείας - Πρόνοιας και να λειτουργούν από 

κρατικούς, δημοτικούς, συλλογικούς φορείς ή νομικά και φυσικά πρόσωπα. 

Οφείλουν να είναι μικρές αυτοδιοικούμενες μονάδες 5-8 ατόμων. Οι γνώσεις 

που παρέχουν οι επιμέρους κλάδοι των επιστημών αποκατάστασης και η 

εμπειρία είναι τελείως απαραίτητα για τον σχεδιασμό,  την δομή, τις 
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παρεχόμενες υπηρεσίες και την καλή λειτουργία τους. Όλοι δε οι 

φιλοξενούμενοι θα μπορούν και πρέπει να προσφέρουν υπηρεσίες στην 

στέγη ανάλογα με τις φυσικές και νοητικές δυνατότητες γιατί, εκτός των 

άλλων, με τον τρόπο αυτό μειώνεται και το κόστος λειτουργίας τους.  

• Ο Θεσμός των Κέντρων Ανεξάρτητης Διαβίωσης μπορεί να εφαρμοστεί μέσα 

από την τοπική αυτοδιοίκηση σε επίπεδο Περιφέρειας ή Δήμου, που θα 

αναλάβει και το οικονομικό κόστος. 

 
Κλείνοντας θα θέλαμε να τονίσουμε ότι:  
 

1. Η Ελληνική Βουλή, ο θεματοφύλακας του Κράτους Πρόνοιας στη Χώρα μας, 
οφείλει να επιδεικνύει διαχρονικά τη βαθιά προσήλωσή της, στην προστασία και 
τη μέριμνα βελτίωσης της ποιότητας ζωής, των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, 
και κυρίως των Ατόμων με Αναπηρία.  

2. Με γνώμονα αυτές τις αρχές και τις αξίες Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ μας, προτείνει τα 
παραπάνω που συγκροτούν μέρος μιας σύγχρονης και συντονισμένης πολιτικής, 
για την ολιστική αντιμετώπιση των πολυπαραγοντικών και πολυεπίπεδων 
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα Άτομα με Αναπηρία, ώστε να δημιουργηθούν 
συνθήκες Κοινωνικής Συνοχής, Κοινωνικής Ένταξης και μετεξέλιξης των 
ΑμεΑ, σε παραγωγικούς και ενεργούς πολίτες.  

3. Οι προτάσεις μας, έχουν συνταχθεί, σύμφωνα με το Σύνταγμα της Χώρας μας, τις 
σύγχρονες αντιλήψεις των δημοκρατικών κρατών, τη Διεθνή Συνθήκη του ΟΗΕ «Για 
τα δικαιώματα των ΑμεΑ», που επικυρώθηκε με το Ν.4074/2012, και τις 
Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που η χώρα μας έχει υπογράψει με απαρέγκλιτη 
υποχρέωση εφαρμογής τους. 

 
Το Δ.Σ. 

Του Πανελλαδικού Συνδέσμου Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων 


