
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μοςχϊτο, 21 Υεβρουαρύου 2020 
Αρ. Πρωτ: 10945 

Προσ: κον Δημήτρη Μάντζο  
Διευθυντό Κοινοβουλευτικόσ Ομϊδασ ΚΙΝΗΜΑ 
ΑΛΛΑΓΗ  

E-mail: dirko.kinimaallagis@parliament.gr  

 
Θέμα: «Θϋματα προσ επύλυςη, που αφορούν τουσ βαριϊ κινητικϊ ανϊπηρουσ»  
 
Κύριε Διευθυντϊ,  
 
Ο Πανελλαδικόσ ύνδεςμοσ Παραπληγικών και Κινητικϊ Αναπόρων, δραςτηριοποιεύται ςε όλη την 
Ελληνικό επικρϊτεια. Εύναι ϋνασ δυναμικόσ φορϋασ, που μεταξύ των ϊλλων δραςτηριοτότων του, 
διεκδικεύ την επύλυςη των προβλημϊτων των Ατόμων με Βαριϋσ Κινητικϋσ Αναπηρύεσ, απευθυνόμενοσ 
ςτισ αρμόδιεσ αρχϋσ καταθϋτοντασ αιτόματα και προτϊςεισ. Επύςησ δύνει διϋξοδο και ευκαιρύεσ ςτισ 
δημιουργικϋσ δυνατότητεσ και ικανότητεσ των ατόμων με αναπηρύεσ, μεριμνώντασ ϋτςι, για την 
ψυχικό και πνευματικό τουσ ανϊταςη και την ιςότιμη ϋνταξό τουσ ςτα κοινωνικϊ και πολιτιςτικϊ 
δρώμενα τησ ςύγχρονησ εποχόσ. 
Επιςημαίνουμε ότι ο Υορέασ μασ είναι πιςτοποιημένοσ Κοινωνικόσ Υορέασ παροχήσ 
Τπηρεςιών Κοινωνικήσ Υροντίδασ ςύμφωνα με το ΥΕΚ 3765/22-11-2016.  
 
Με την παρούςα επιςτολό ζητϊμε τη μεςολϊβηςό ςασ, ώςτε να μπορϋςουμε να ςυζητόςουμε με τουσ 
κατϊ θϋμα αρμόδιουσ, τα αναφερόμενα ζητόματα που αφορούν τα Άτομα με βαριϊ Κινητικό 
Αναπηρύα. 
Τπουργείο Τγείασ  
1. Δημιουργία πλήρουσ προςβαςιμότητασ για τα Άτομα με Βαριά Κινητική Αναπηρία, ςτα 

δημόςια νοςοκομεία.  
α). Ζητϊμε να διαμορφωθεύ τουλϊχιςτον ϋνασ θϊλαμοσ ανϊ κλινικό ςε κϊθε δημόςιο νοςοκομεύο, 

κατϊλληλοσ για νοςηλεύα ατόμων με βαριϊ κινητικό αναπηρύα. Δηλαδό με κρεβϊτια 
αυξομειούμενου ύψουσ, με μεγαλύτερο πλϊτοσ από τα ςυνόθη κρεβϊτια και με ςτρώματα 
αποφυγόσ κατακλύςεων. Με WC ΑμεΑ και χώρο για να μπορεύ να κινηθεύ το αναπηρικό αμαξύδιο.  

β). Ζητϊμε να προμηθευτούν τα δημόςια νοςοκομεύα κρεβϊτια εξετϊςεων, αυξομειούμενου ύψουσ. 
γ). Ζητϊμε να δημιουργηθούν (όπου δεν υπϊρχουν) και να διαφυλϊςςονται θϋςεισ ςτϊθμευςησ ΑμεΑ.  
 
2. Αντιμετώπιςη έκτακτων περιςτατικών και ςε ιδιωτικέσ κλινικέσ. Με δεδομϋνη την 

κατϊςταςη που επικρατεύ ςτα δημόςια νοςοκομεύα, ςτισ εφημερύεσ και με δεδομϋνη την όδη 
επιβαρυμϋνη κατϊςταςη τησ υγεύασ των καρκινοπαθών, των νεφροπαθών και των βαριϊ κινητικϊ 
αναπόρων, η αναμονό ςτην ουρϊ, εύναι πολύ δύςκολη. Προτεύνουμε να εξεταςτεύ η δυνατότητα 
αυτϋσ οι τρεισ κατηγορύεσ αςθενών, να μπορούν να απευθυνθούν ςε μια ϋκτακτη περύπτωςη και ςε 
ιδιωτικϋσ κλινικϋσ, με τισ οπούεσ θα ϋχει ςύμβαςη ο ΕΟΠΤΤ.  

 
 
Τπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικών Τποθέςεων 
 
1. Εξίςωςη όλων των βαριά κινητικά αναπήρων, δημοςίου και ιδιωτικού τομέα, ωσ προσ τισ 

παροχέσ και τα δικαιώματα. Ζητϊμε να ςταματόςει ο διαχωριςμόσ των βαριϊ κινητικϊ 
αναπόρων και των δικαιωμϊτων τουσ, ςε δύο κατηγορύεσ: ςε αυτούσ που παύρνουν το 
εξωώδρυματικό επύδομα από τον ΟΠΕΚΑ και ςε εκεύνουσ που το παύρνουν από το αςφαλιςτικό 
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ταμεύο τουσ. όμερα, το εξωώδρυματικό επύδομα που λαμβϊνουν οι δικαιούχοι από τον 
ΟΠΕΚΑ, δεν ςυνυπολογίζεται ςτο ειςόδημα, προκειμϋνου να διεκδικόςουν κοινωνικϋσ παροχϋσ, 
ενώ το εξωώδρυματικό που λαμβϊνουν οι δικαιούχοι από το αςφαλιςτικό τουσ ταμεύο, 
ςυνυπολογίζεται ςτο ειςόδημα, αποκλεύοντϊσ τουσ από πληθώρα κοινωνικών παροχών, ςτισ 
οπούεσ τύθενται ειςοδηματικϊ κριτόρια.  

2. Διόρθωςη ςτρεβλώςεων ςτα ΚΕΠΑ. Αναγνωρύζοντασ ότι πρϋπει να υπϊρχει ϋνασ ενιαύοσ φορϋασ 
που θα παρϋχει Πιςτοποιητικϊ Ποςοςτών Αναπηρύασ και αυτόσ εύναι τα ΚΕΠΑ, ζητϊμε να 
διορθωθούν οι ςτρεβλώςεισ αναφορικϊ με τη λειτουργύα τουσ. Και ςυγκεκριμϋνα:  

 
α). Οι αποφϊςεισ ποςοςτών αναπηρύασ να ακολουθούν τα προβλεπόμενα ςτον Ενιαύο Πύνακα 

Προςδιοριςμού Ποςοςτού Αναπηρύασ (ΕΠΠΠΑ).  
β). Να αποδοθεύ αυτόματα το ποςοςτό αναπηρύασ 80%, ςτουσ ϋχοντεσ αμφοτερόπλευρο 

ακρωτηριαςμό κϊτω ϊκρων, ςύμφωνα με τον ΕΠΠΠΑ.  
γ). Να γύνει ςτελϋχωςη των επιτροπών ΚΕΠΑ, ώςτε να αποφεύγονται οι μεγϊλεσ καθυςτερόςεισ 

εξϋταςησ.  
δ). Να ςταματόςει το καθεςτώσ ανωνυμύασ των γιατρών που ςυμμετϋχουν ςτισ επιτροπϋσ εξϋταςησ.  
ε). Οι αποφϊςεισ πιςτοπούηςησ αναπηρύασ να αφορούν όλεσ τισ παροχϋσ του κϊθε δικαιούχου. Αυτό 

θα πρϋπει να αποτυπώνεται ςτισ αποφϊςεισ με τον όρο: «ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΦΟΡΗΓΕΙΣΑΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 
ΝΟΜΙΜΗ ΦΡΗΗ».  

4. Αποκατάςταςη επικουρικών ςυντάξεων. Ζητϊμε την κατϊργηςη των μειώςεων ςτισ 
επικουρικϋσ ςυντϊξεισ και ςτο εφϊπαξ, των ατόμων με ποςοςτό βαριϊσ κινητικόσ αναπηρύασ από 
67% και ϊνω.  

5. υντάξεισ ορφανών ΑμεΑ. Ζητϊμε τα παιδιϊ με βαριϊ κινητικό αναπηρύα, που εύναι ορφανϊ και 
από τουσ δύο γονεύσ, να δικαιούνται το ςύνολο του ποςού τησ ςύνταξησ που ελϊμβανε ο θανών 
γονϋασ, ό προκειμϋνου περύ αςφαλιςμϋνου, το ποςό που δικαιούταν να λϊβει ο θανών.  

6. Θεςμόσ Προςωπικού Βοηθού. ύμφωνα με πληροφορύεσ, ϋχει ανούξει η ςυζότηςη για το θϋμα. 
Ωςτόςο η επύςημη πληροφόρηςη εύναι ανύπαρκτη και εμεύσ που εύμαςτε οι ϊμεςα ενδιαφερόμενοι 
και οι γνώςτεσ του θϋματοσ, μϋνουμε ςτο περιθώριο.  

 
ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ  
 
Όπωσ όδη γνωρύζετε, ςτισ 31/12/2020, λόγει η προθεςμύα που ϋδινε ο Ν.Ο.Κ. του 2012, για τη 
δημιουργύα απόλυτησ προςβαςιμότητασ για τουσ βαριϊ κινητικϊ ανϊπηρουσ, ςε δημόςιουσ και 
ιδιωτικούσ χώρουσ ςυνϊθροιςησ κοινού. Μϋχρι ςόμερα πολύ λύγα ϋργα ϋχουν γύνει προσ την 
κατεύθυνςη αυτό.  
Ζητάμε να επιςπευςτούν τα ϋργα με τισ απαραύτητεσ νομοθετικϋσ ρυθμύςεισ και να αυςτηροποιηθεύ 
το πλαύςιο εφαρμογόσ και ελϋγχων, ώςτε επιτϋλουσ να πϊψει το φυςικό και δομημϋνο περιβϊλλον, να 
μασ ςτερεύ βαςικϊ ςυνταγματικϊ δικαιώματα, όπωσ η ςυμμετοχό μασ ςτην εκπαύδευςη, ςτην εργαςύα, 
ςτην ψυχαγωγύα, ςτον αθλητιςμό, ςτον πολιτιςμό, δηλαδό ςτην ύδια τη ζωό.  
Εύναι γεγονόσ ότι Δημόςια κτύρια, χώροι πολιτιςμού και ϊθληςησ, εκπαιδευτικϋσ δομϋσ, πεζοδρόμια, 
δομϋσ υγεύασ, παραλύεσ, Μϋςα Μαζικόσ Μεταφορϊσ (επύγεια και θαλϊςςια), παραμϋνουν ςτην 
πλειοψηφύα τουσ απροςπϋλαςτα για μασ.  
 
Εύμαςτε ςτη διϊθεςό ςασ, για οποιαδόποτε περαιτϋρω πληροφορύα ό διευκρύνιςη επύ των θεμϊτων 
που ςασ αναφϋρουμε. 
 

Με εκτύμηςη για το Δ.. 
 

Ο Πρόεδροσ 
Γρηγόρησ Μούςιοσ 

 


