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Θϋματα που αφορούν ςτα Άτομα με Κινητικό Αναπηρύα και αναζότηςη λύςεων. 
 
Αξιότιμη Κυρύα Υφυπουργϋ, 
 
Ο Πανελλαδικόσ Σύνδεςμοσ 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.  
Επιςημαύνουμε ότι ο Υορϋασ μασ εύναι πιςτοποιημϋνοσ Κοινωνικόσ Υορϋασ παροχόσ 
Τπηρεςιών Κοινωνικόσ Υροντύδασ ςύμφωνα με το ΥΕΚ 3765/22-11-2016.  
 
Με την παρούςα επιςτολό θα θϋλαμε να ςασ γνωςτοποιόςουμε κϊποια προβλόματα που απαςχολούν 
το χώρο των Ατόμων με Κινητικό Αναπηρύα προςπαθώντασ για την επύλυςό τουσ. 
  

 «Προνοιακϋσ παροχϋσ ςε χρόμα ςε Άτομα με Αναπηρύα». 
 
Στισ 17/05/2019, ψηφύςτηκε ο Ν.4611/2019, ϊρθρο 81, «Προνοιακϋσ παροχϋσ ςε χρόμα ςε Άτομα με 
Αναπηρύα», ο οπούοσ επιλύει εν μϋρει, ϋνα πρόβλημα που όταν επύ χρόνια ζητούμενο των αναπηρικών 
διεκδικόςεων, να ΜΗΝ εκλαμβϊνεται το Αναπηρικό Επύδομα Παραπληγύασ – Σετραπληγύασ ωσ 
ειςόδημα.  
Δυςτυχώσ όμωσ, ο Ν. 4611/2019, αναφϋρεται ΜΟΝΟ ςε όςουσ λαμβϊνουν το εξωώδρυματικό Επύδομα 
Παραπληγύασ – Τετραπληγύασ από την πρόνοια ό από το φορϋα του Δημοςύου.  
Αυτό ϋχει ωσ αποτϋλεςμα να διαχωρύζονται οι δικαιούχοι του εξωώδρυματικού επιδόματοσ, ςε 
πολύτεσ α’ και β’ κατηγορύασ, αφού όςοι λαμβϊνουν το εν λόγω επύδομα από τον ΕΦΚΑ (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, 
κ.τλ.) ΔΕΝ εξαιρούνται, διότι το επύδομϊ τουσ θεωρεύται ειςόδημα.  
 
Κατόπιν όλων των ανωτϋρω και για την επύλυςη του προβλόματοσ, ζητϊμε:  «Να εκδοθεύ 
ερμηνευτικό εγκύκλιοσ για το  ϊρθρο 81, «Προνοιακϋσ παροχϋσ ςε χρόμα ςε Άτομα με 
Αναπηρύα», του Ν. 4611/2019, ϋτςι ώςτε να ιςχύει για ΌΛΟΤ τουσ δικαιούχουσ του 
Εξωώδρυματικού Επιδόματοσ Παραπληγύασ – Σετραπληγύασ, να ΜΗΝ εκλαμβϊνεται το 
Αναπηρικό Επύδομα Παραπληγύασ – Σετραπληγύασ ωσ ειςόδημα, ανεξαρτότωσ του φορϋα που 
το λαμβϊνουν». 
 

 Μεύωςη ςυντϊξεων Ατόμων με Βαριϊ Κινητικό Αναπηρύα 
Με την εφαρμογό του ϊρθρου 13 του νόμου 4387/2016, «περύ ανώτατου ορύου καταβολόσ 
ςύνταξησ», αρκετϊ μϋλη μασ, διαπύςτωςαν ότι η ςύνταξό τουσ μειώθηκε δραματικϊ διότι δεν 
υπόρξε η πρόβλεψη εξαύρεςόσ τουσ, όπωσ ςτουσ προηγούμενουσ "μνημονιακούσ" νόμουσ, όπου 
αναφερόταν η εξαύρεςό τουσ,  (από τισ μειώςεισ των ςυντάξεων του άρθρου 11 του ν. 3865/2010, τησ 
παργ. 14 του άρθρου 2 του ν. 4002/2011, τησ παργ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 και του άρθρου 1 
του ν. 4051/2012 (Α' 40) ). 
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Όμωσ, οι εξαιρϋςεισ αυτϋσ, για τουσ ϋχοντεσ Π.Α. 80% και ϊνω κ.τ.λ., αναγνωρύζονται ωσ ιςχύουςεσ -  
αφού  αναφϋρονται  ςτο άρθρο 23 του ν. 4387/2016 -, που αφορά «τισ ρυθμίςεισ διαφόρων 
ςυνταξιοδοτικών θεμάτων» και ςυγκεκριμϋνα ςτην παργ. 5 του ϊρθρου 23 του ν. 4387/2016, 
που αναγρϊφεται ότι:  «για την εξαίρεςη από τισ μειώςεισ των ςυντάξεων, του άρθρου 11 του ν. 
3865/2010,  τησ παργ. 14 του άρθρου 2 του ν. 4002/2011,. τησ παργ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 
του άρθρου 1 του ν. 4051/2012 (Α' 40) καθώσ και τισ διατάξεισ τησ υποπαραγράφου Β3 εδάφιο δ, τησ 
παργ. β’ του άρθρου 1 του ν. 4093/2012 (Α΄222), που ςυνδέονται με την πιςτοποίηςη οριςμένου 
ποςοςτού αναπηρίασ γίνεται δεκτή  και η γνωμάτευςη των υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου 
Πιςτοποίηςησ Αναπηρίασ (ΚΕΠΑ)». 
Κατόπιν όλων των ανωτϋρω, Θεωρούμε ότι αποτελεύ παραβύαςη κϊθε ϋννοιασ δικαύου η εφαρμογό 
περικοπών, αντύ αυξόςεων, - που ςτην πραγματικότητα απαιτούνται -, ώςτε τα ΑμεΑ να ενταχθούν 
επιτϋλουσ ουςιαςτικϊ ςτην κοινωνύα, όπωσ προβλϋπει ο ν. 4074/2012, που αφορϊ την επικύρωςη 
τησ Διεθνούσ ύμβαςησ του ΟΗΕ, για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρύα.  
 
Για την ϊρςη παρερμηνειών, για το θϋμα αυτό ζητϊμε: «Να εκδοθεύ ερμηνευτικό εγκύκλιοσ, για 
την παργ. 5 του ϊρθρου 23 του ν. 4387/2016, για την εξαύρεςη μεύωςησ ςυντϊξεων, των 
ςυνταξιούχων ΑμεΑ με Π.Α. 80% και ϊνω,  με την οπούα ρητϊ να εξαιρούνται από την 
εφαρμογό του ϊρθρου 13 και 14 του ν. 4387/2016 οι ςυνταξιούχοι ΑμεΑ, οι οπούοι ϋχουν Π.Α. 
80% και ϊνω ό ϋχουν προςτατευόμενο μϋλοσ Άτομο με Αναπηρύα με Π.Α. 80% και ϊνω ό εύναι 
δικαιούχοι του επιδόματοσ απολύτου αναπηρύασ και του εξωώδρυματικού επιδόματοσ 
παραπληγύασ». 
 

 Λειτουργύα Καταςκόνωςησ ςτο ΚΑΑΠ – Βούλασ, για Άτομα με Κινητικό Αναπηρύα  
 
Από το 1991, ο Σύνδεςμόσ μασ, αδιαλεύπτωσ για 18  χρόνια λειτουργούςε την καταςκόνωςη για 
θερινϋσ διακοπϋσ για Ατομα με Βαριϋσ Κινητικϋσ Αναπηρύεσ ςτο ΚΑΑΠ - Βούλασ.  
 
Το κοινωνικό ϋργο το οπούο προςφϋραμε επύ 18 ςυνεχόμενα ϋτη, με το θεςμό των θερινών διακοπών 
ςτο ΚΑΑΠ - ΒΟΥΛΑΣ, για τα Άτομα με Βαριϋσ Κινητικϋσ Αναπηρύεσ, κϊλυπτε μϋγιςτη αναγκαιότητα και 
ϋχει εκτιμηθεύ απεριόριςτα από τα μϋλη του Συνδϋςμου μασ - ο οπούοσ εύχε πρωταγωνιςτόςει ςτην 
εγκαθύδρυςη του θεςμού - αλλϊ και από τον εν γϋνει αναπηρικό χώρο.  
Η λειτουργύα τησ Καταςκόνωςησ ςτο ΚΑΑΠ - Βούλασ αποτελεύ για τα περιςςότερα μϋλη μασ μοναδικό 
ευχϋρεια καλοκαιρινών διακοπών, λόγω των οικονομικών τουσ δυςκολιών. 
 
Κατόπιν όλων των ανωτϋρω, για το θϋμα αυτό ζητϊμε: Σην επαναλειτουργύα τησ Καταςκόνωςησ 
ςτο ΚΑΑΠ – Βούλασ για ΑμεΑ, διότι το πρόγραμμα αυτό αποτελεύ ουςιαςτικό προςφορϊ ςτην 
κοινωνικοπούηςη και ϋνταξη ςτην κοινωνύα καθώσ και ςτην υγεύα των καταςκηνωτών, 
δοθϋντοσ ότι, η πραγματοπούηςη θαλαςςύων λουτρών εύναι μϋγιςτη Ιατρικό αναγκαιότητα. 
 
 

 Κϋντρα Ανεξϊρτητησ Διαβύωςησ – τϋγεσ Τποςτηριζόμενησ Διαβύωςησ. 
 
Όπωσ εύναι γνωςτό ςε αρκετϋσ χώρεσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ λειτουργούν Κϋντρα Ανεξϊρτητησ 
Διαβύωςησ. Μια μορφό Ανεξϊρτητησ Διαβύωςησ των ΑμεΑ η οπούα μπορεύ να περιλϊβει ακόμη και 
ϊτομα με βαριϋσ κινητικϋσ δυςκολύεσ που ςτερούνται οικογϋνειασ ό που με τισ υπϊρχουςεσ ςυνθόκεσ 
αδυνατούν να βοηθηθούν από αυτϋσ, εύναι τα Κϋντρα αυτϊ.  
Τα Κϋντρα Ανεξϊρτητησ Διαβύωςησ θα πρϋπει να βρύςκονται κϊτω από την ομπρϋλα του Υπουργεύου 
Υγεύασ και Εργαςύασ - Πρόνοιασ και να λειτουργούν από κρατικούσ, δημοτικούσ, ςυλλογικούσ φορεύσ ό 
νομικϊ και φυςικϊ πρόςωπα. Οφεύλουν να εύναι μικρϋσ αυτοδιοικούμενεσ μονϊδεσ 5-8 ατόμων. Όλοι 
δε οι φιλοξενούμενοι θα μπορούν και πρϋπει να προςφϋρουν υπηρεςύεσ ςτην ςτϋγη ανϊλογα με τισ 
φυςικϋσ και νοητικϋσ δυνατότητεσ γιατύ, εκτόσ των ϊλλων, με τον τρόπο αυτό μειώνεται και το 
κόςτοσ λειτουργύασ τουσ.  
Ο Θεςμόσ των Κϋντρων Ανεξϊρτητησ Διαβύωςησ μπορεύ να εφαρμοςτεύ μϋςα από την τοπικό 

αυτοδιούκηςη ςε επύπεδο Περιφϋρειασ ό Δόμου, που θα αναλϊβει και το οικονομικό κόςτοσ. 
 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/348
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/396
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/417


[3] 

 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω για το θέμα αυτό ζητάμε:  Σην επύςπευςη τησ ύδρυςησ και 

λειτουργύασ Κϋντρων Ανεξϊρτητησ Διαβύωςησ - τεγών Τποςτηριζόμενησ Διαβύωςησ 
ςτελεχωμϋνων με το κατϊλληλο προςωπικό, αποκλειςτικϊ για βαριϊ κινητικϊ αναπόρουσ, 
βϊςει του ΥΕΚ 1160/3-4-19. 
 

 Επιχορόγηςη του υνδϋςμου μασ  - ΠΑΤΠΚΑ.  
 
Όπωσ εύναι γνωςτό, η χρηματοδότηςη τησ Πολιτεύασ για τουσ πιςτοποιημϋνουσ Φορεύσ (όπωσ εύναι ο 
Σύνδεςμόσ μασ), εύναι θεςμοθετημϋνη ωσ ςυνταγματικό τησ υποχρϋωςη, και νομοθετημϋνη από τη 
Διεθνό νομοθεςύα τησ Ολομϋλειασ του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρύα, που 
επικυρώθηκε από τη Βουλό των Ελλόνων, με το Ν. 4074/2012, καθώσ και Οι Πρότυποι 
Κανόνεσ του ΟΗΕ, ο Ν. 2430/1996, ο Ν. 3106/2003, και τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ, ωσ επύςησ και 
τησ ςχετικόσ Ελληνικόσ Νομοθεςύασ.  
Από το 2013 ϋωσ ςόμερα ο Σύνδεςμόσ μασ, ΔΕΝ ϋχει λϊβει την ΕΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ Επιχορόγηςη για 
την κϊλυψη των λειτουργικών αναγκών του, πϋραν μιασ ϋκτακτησ ςτο τϋλοσ του 2019.  
 
Κατόπιν αυτού ζητϊμε από εδώ και πϋρα, να ςυμπεριληφθεύ ο φορϋασ μασ, ςτουσ δικαιούχουσ 
τησ ΕΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΗ φορϋων για την κϊλυψη λειτουργικών δαπανών.  
 
Κυρύα Υφυπουργϋ,  
 
Κλεύνοντασ θα θϋλαμε να τονύςουμε ότι:  
 
Η Ελληνικό Βουλό, ο θεματοφύλακασ του Κρϊτουσ Πρόνοιασ ςτη Χώρα μασ, οφεύλει να επιδεικνύει 
διαχρονικϊ τη βαθιϊ προςόλωςό τησ, ςτην προςταςύα και τη μϋριμνα βελτύωςησ τησ ποιότητασ ζωόσ, 
των ευϊλωτων κοινωνικών ομϊδων, και κυρύωσ των Ατόμων με Αναπηρύα.  
 
Με γνώμονα αυτϋσ τισ αρχϋσ και τισ αξύεσ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ μασ, προτεύνει τα παραπϊνω που 
ςυγκροτούν μϋροσ μιασ ςύγχρονησ και ςυντονιςμϋνησ πολιτικόσ, για την ολιςτικό αντιμετώπιςη των 
πολυπαραγοντικών και πολυεπύπεδων προβλημϊτων που αντιμετωπύζουν τα Άτομα με Αναπηρύα, 
ώςτε να δημιουργηθούν ςυνθόκεσ Κοινωνικόσ Συνοχόσ, Κοινωνικόσ Ένταξησ και μετεξϋλιξησ των 
ΑμεΑ, ςε παραγωγικούσ και ενεργούσ πολύτεσ.  
 
Οι προτϊςεισ μασ, ϋχουν ςυνταχθεύ, ςύμφωνα με το Σύνταγμα τησ Χώρασ μασ, τισ ςύγχρονεσ 
αντιλόψεισ των δημοκρατικών κρατών, τη Διεθνό Συνθόκη του ΟΗΕ «Για τα δικαιώματα των 
ΑμεΑ», που επικυρώθηκε με το Ν.4074/2012, και τισ Συνθόκεσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ, που η χώρα 
μασ ϋχει υπογρϊψει με απαρϋγκλιτη υποχρϋωςη εφαρμογόσ τουσ. 
 
Εύμαςτε ςτη διϊθεςό ςασ, για οποιαδόποτε περαιτϋρω πληροφορύα ό διευκρύνιςη.  
 

 
Μετϊ Τιμόσ, 

Για το Δ.Σ. Του Πανελλαδικού Συνδϋςμου  
Παραπληγικών και Κινητικϊ Αναπόρων 

Ο Πρόεδροσ 
Γρηγόρησ Μούςιοσ 


