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Έγγραφο Πανελλαδικού υνδϋςμου Παραπληγικών και Κινητικϊ Αναπόρων - Θϋματα Τπ. Εργαςύασ

Θϋματα που αφορούν ςτα Άτομα με Κινητικό Αναπηρύα και αναζότηςη λύςεων.
Αξιϐτιμη Κυρύα Υφυπουργϋ,
Ο Πανελλαδικϐσ Σϑνδεςμοσ Παραπληγικών και Κινητικϊ Αναπόρων, δραςτηριοποιεύται ςε ϐλη την
Ελληνικό επικρϊτεια. Εύναι ϋνασ δυναμικϐσ φορϋασ, που μεταξϑ των ϊλλων δραςτηριοτότων του,
διεκδικεύ την επύλυςη των προβλημϊτων των Ατϐμων με Βαριϋσ Κινητικϋσ Αναπηρύεσ, απευθυνϐμενοσ
ςτισ αρμϐδιεσ 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 παροϑςα επιςτολό θα θϋλαμε να ςασ γνωςτοποιόςουμε κϊποια προβλόματα που απαςχολοϑν
το χώρο των Ατϐμων 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 επιλϑει εν μϋρει, ϋνα πρϐβλημα που όταν επύ χρϐνια ζητοϑμενο των αναπηρικών
διεκδικόςεων, να ΜΗΝ εκλαμβϊνεται το Αναπηρικό Επύδομα Παραπληγύασ – Σετραπληγύασ ωσ
ειςόδημα.
Δυςτυχώσ ϐμωσ, ο Ν. 4611/2019, αναφϋρεται ΜΟΝΟ ςε ϐςουσ λαμβϊνουν το εξωώδρυματικϐ Επύδομα
Παραπληγύασ – Τετραπληγύασ απϐ την πρϐνοια ό απϐ το φορϋα του Δημοςύου (ΟΠΕΚΑ).
Αυτϐ ϋχει ωσ αποτϋλεςμα να διαχωρύζονται οι δικαιοϑχοι του εξωώδρυματικοϑ επιδϐματοσ, ςε
πολύτεσ α’ και β’ κατηγορύασ, αφοϑ ϐςοι λαμβϊνουν το εν λϐγω επύδομα απϐ τον ΕΦΚΑ (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ,
κ.τλ.) ΔΕΝ εξαιρούνται, διϐτι το επύδομϊ τουσ θεωρεύται ειςϐδημα.
Κατϐπιν ϐλων 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».

[2]

 Κϋντρα Ανεξϊρτητησ Διαβύωςησ – τϋγεσ Τποςτηριζόμενησ Διαβύωςησ.
Όπωσ εύναι γνωςτϐ ςε αρκετϋσ χώρεσ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ λειτουργοϑν Κϋντρα Ανεξϊρτητησ
Διαβύωςησ. Μια μορφό Ανεξϊρτητησ Διαβύωςησ των ΑμεΑ η οπούα μπορεύ να περιλϊβει ακϐμη και
ϊτομα με βαριϋσ κινητικϋσ δυςκολύεσ που ςτεροϑνται οικογϋνειασ ό που με τισ υπϊρχουςεσ ςυνθόκεσ
αδυνατοϑν να βοηθηθοϑν απϐ αυτϋσ, εύναι τα Κϋντρα αυτϊ.
Τα Κϋντρα Ανεξϊρτητησ Διαβύωςησ θα πρϋπει να βρύςκονται κϊτω απϐ την ομπρϋλα του Υπουργεύου
Υγεύασ και Εργαςύασ - Πρϐνοιασ και να λειτουργοϑν απϐ κρατικοϑσ, δημοτικοϑσ, ςυλλογικοϑσ φορεύσ ό
νομικϊ και φυςικϊ πρϐςωπα. Οφεύλουν να εύναι μικρϋσ αυτοδιοικοϑμενεσ μονϊδεσ 5-8 ατϐμων.
Ο Θεςμϐσ των Κϋντρων Ανεξϊρτητησ Διαβύωςησ μπορεύ να εφαρμοςτεύ μϋςα απϐ την τοπικό
αυτοδιούκηςη ςε επύπεδο Περιφϋρειασ ό Δόμου, που θα αναλϊβει και το οικονομικϐ κϐςτοσ.
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.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω για το θέμα αυτό ζητάμε:

 Μεύωςη ςυντϊξεων Ατόμων με Βαριϊ Κινητικό Αναπηρύα

Με την εφαρμογό του ϊρθρου 13 του νόμου 4387/2016, «περύ ανώτατου ορύου καταβολόσ
ςϑνταξησ», αρκετϊ μϋλη μασ, διαπύςτωςαν ότι η ςύνταξό τουσ μειώθηκε δραματικϊ διϐτι δεν
υπόρξε η πρϐβλεψη εξαύρεςόσ τουσ, ϐπωσ ςτουσ προηγοϑμενουσ "μνημονιακοϑσ" νϐμουσ, ϐπου
αναφερϐταν 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) ).
Όμωσ, οι εξαιρϋςεισ αυτϋσ, για τουσ ϋχοντεσ Π.Α. 80% και ϊνω κ.τ.λ., αναγνωρύζονται ωσ ιςχϑουςεσ αφοϑ 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)».
Κατϐπιν ϐλων των ανωτϋρω, Θεωροϑμε ϐτι αποτελεύ παραβύαςη κϊθε ϋννοιασ δικαύου η εφαρμογό
περικοπών, αντύ αυξόςεων, - που ςτην πραγματικϐτητα απαιτοϑνται -, ώςτε τα ΑμεΑ να ενταχθοϑν
επιτϋλουσ ουςιαςτικϊ ςτην κοινωνύα, ϐπωσ 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 αυτϐ 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».
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 «Προςωπικού Βοηθού» για Άτομα με Βαριϊ Κινητικό Αναπηρύα.
Κατ’ αρχόν ωσ οριςμϐ του «προςωπικοϑ βοηθοϑ», θεωροϑμε το «ϊτομο που ϋχει την δυνατότητα
τησ γενικόσ φροντύδασ ανθρώπων με Βαριϊ Κινητικό Αναπηρύα, και όπου απαιτεύται την
εξειδικευμϋνη νοςηλευτικό κατϊρτιςη για την αντιμετώπιςη των επιμϋρουσ προβλημϊτων –
θεμϊτων υγεύασ, που επιφϋρει η Κινητικό Αναπηρύα». Παρϊλληλα οι «προςωπικού βοηθού»
αναλαμβϊνουν ςυχνϊ και το ρόλο «οικονόμου» του ςπιτιού, επιφορτιζόμενοι με όλεσ τισ
εργαςύεσ του νοικοκυριού.
Όπωσ ϐλοι γνωρύζουμε, τα Άτομα με Βαριϊ Κινητικό Αναπηρύα, λϐγω των νευροςκελετικών τουσ
προβλημϊτων και των προβλημϊτων του Νωτιαύου Μυελοϑ, που παρϊγονται απϐ την Παρϊ –
Τετραπληγύα (παρϊλυςη κϊτω ϊκρων και παρϊλυςη ϊνω & κϊτω ϊκρων) καθώσ και των
ορθοκυςτικών διαταραχών, ϋχουν ανϊγκη «ςυνεχούσ βοόθειασ εταύρου προςώπου, επύ 24ωρο».
Αυτϐ ςημαύνει ϐτι οι «Προςωπικού Βοηθού», απαιτεύται να ϋχουν εξειδικευμϋνεσ γνώςεισ και
δεξιότητεσ για την αντιμετώπιςη των κινητικών τουσ αναγκών (π.χ. μεταφορά από το κρεβάτι ςτο
αμαξίδιο και το αντίςτροφο, μεταφορά από το αμαξίδιο ςτο αυτοκίνητο και το αντίςτροφο, ένδυςη,
μπάνιο, wc, κ.τλ.) καθώσ και γνώςεισ νοςηλευτικόσ φροντύδασ, για την αντιμετώπιςη των
ςυχνϐτατων κατακλύςεων ό ουρολογικών προβλημϊτων, (διαλεύποντεσ καθετηριαςμού, μϐνιμοι
καθετόρεσ, κ.τ.λ.) καθώσ και η πραγματοπούηςη ενϋςεων, για φαρμακευτικό αγωγό.
Οι όδη εργαζϐμενοι ωσ προςωπικού βοηθού ϋχουν αποκτόςει ςτην πρϊξη τισ γνώςεισ και τισ
δεξιϐτητεσ που απαιτοϑνται. Όςοι ϐμωσ θα αςχοληθοϑν για πρώτη φορϊ με την φροντύδα ενϐσ
παρατετραπληγικοϑ, θα πρϋπει να ϋχουν τη δυνατϐτητα να αποκτόςουν 3μηνη εκπαύδευςη ό
εκπαύδευςη ενόσ μηνόσ εϊν εύναι όδη νοςηλευτϋσ, προκειμϋνου να ανταποκριθοϑν ςτισ
προαναφερϐμενεσ καθημερινϋσ ανϊγκεσ – δρϊςεισ, για τη φροντύδα ενϐσ Παρα – Τετραπληγικοϑ.
Η εκπαύδευςη τουσ, μπορεύ να πραγματοποιηθεύ ςτο Εθνικό Κϋντρο Αποκατϊςταςησ, αλλϊ και
ςτα Νοςοκομεύα ΚΑΣ και Βούλασ, που διαθϋτουν τμόματα αποκατϊςταςησ, ϐπωσ γύνεται και για
τουσ Φυςιοθεραπευτϋσ των Τ.Ε.Ι., για ϋνα μόνα, ώςτε να μην γύνονται – παρϊ το ενδιαφϋρον –
λανθαςμϋνεσ δρϊςεισ.
Οι «Προςωπικού Βοηθού», θα πρϋπει να επιλϋγονται απϐ τουσ ύδιουσ τουσ Παρα – Τετραπληγικοϑσ, και
να αςφαλύζονται εύτε απϐ την Πρϐνοια (ϐπωσ οι εργαζϐμενοι μϋςω του «Βοόθεια ςτο Σπύτι»), εύτε απϐ
τουσ Κινητικϊ Αναπόρουσ, αλλϊ να ειςπρϊττουν το μιςθϐ τουσ, μϐνο με την υπογραφό του Παρα –
Τετραπληγικοϑ, ϋτςι ώςτε να υπϊρχει ϋλεγχοσ και να εξαςφαλύζεται η ανταπϐκριςό τουσ ςτο ςϑνολο
των καθηκϐντων τουσ, (φροντύδα βαριϊ κινητικϊ ανϊπηρου αλλϊ και καθαριςμϐσ ςπιτιοϑ,
μαγεύρεμα, ψώνια, κ.τλ.).
Οι «Προςωπικού Βοηθού», των Παρα – Τετραπληγικών, μπορεύ να εύναι και απϐ το οικεύο περιβϊλλον
τουσ (π.χ. μητϋρα, ςϑζυγοσ, αδελφό, κ.τλ.) που βεβαύωσ θα εξαςφαλύζεται η αςφϊλιςό τουσ, και η
καταβολό του αντύςτοιχου μιςθοϑ τουσ, αφοϑ υπϊρχει η ςχετικό υπογραφό του Παρα –
Τετραπληγικοϑ (ςυζϑγου, αδελφοϑ, παιδιοϑ, κ.τλ.). Με τον τρϐπο αυτϐ θα εξαςφαλιςθεύ μια ςϑνταξη
για τα γερϊματϊ τουσ.
Με δεδομϋνο ότι η απαςχόληςη ενόσ προςωπικού βοηθού, απαιτεύ παρουςύα και δρϊςη επύ
24ώρου βϊςεωσ, θεωρούμε ότι εύναι δύκαιο και παρϊλληλα θα μπορούςε να εύναι ϋνα κύνητρο,
η ςυνταξιοδότηςό του μετϊ από απαςχόληςη 20 ετών.
Εξαςφϊλιςη των οικεύων που όδη επύ χρόνια εξυπηρετούν το παρα-τετραπληγικό μϋλοσ τησ
οικογϋνειασ.
Τα ανωτϋρω προτεινϐμενα, αφοροϑν ϐςεσ και ϐςουσ θα «υπηρετοϑν» τουσ βαριϊ κινητικϊ
ανϊπηρουσ, απϐ τοϑδε και ςτο εξόσ.
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Ωςτϐςο υπϊρχουν πϊρα πολλού οικεύοι (ςϑζυγοι, γονεύσ, αδϋλφια) που υπηρετοϑν το βαριϊ κινητικϊ
ανϊπηρο μϋλοσ τησ οικογϋνειασ για πολλϊ χρϐνια, χωρύσ μιςθϐ και χωρύσ καμύα αςφαλιςτικό κϊλυψη
και χωρύσ καμύα παρϊλληλη επαγγελματικό απαςχϐληςη που θα μποροϑςε να τουσ εξαςφαλύςει την
παροχό ςϑνταξησ.
Αυτού οι ϊνθρωποι, που ςυχνϊ βρύςκονται ςε προχωρημϋνη ηλικύα, θα βρεθοϑν κυριολεκτικϊ ςτον
αϋρα, ςε περύπτωςη που αποβιώςει το ανϊπηρο ϊτομο τησ οικογϋνειασ που φρϐντιζαν. Π.χ. ο/η
ςϑζυγοσ που αφιϋρωςε τη ζωό του ςτη φροντύδα του ανϊπηρου ςυζϑγου, θα πϊρει το 70% τησ
ςϑνταξησ του/τησ αποβιώςαντοσ/ςασ.
Με δεδομϋνο δε ϐτι οι περιςςϐτερεσ αναπηρικϋσ ςυντϊξεισ δεν ξεπερνοϑν τα 500 ευρώ, θα πϊρει 350
ευρώ. Όπωσ αντιλαμβϊνεςτε θα του εύναι αδϑνατον να επιβιώςει.
 Ζητϊμε λοιπόν, να θεςμοθετηθεύ ϐτι ςε αυτϋσ τισ περιπτώςεισ, ο/η φροντιςτόσ του αποβιώςαντοσ
αναπόρου, εφϐςον εύναι μϋλοσ τησ οικογϋνειασ, θα δικαιοϑται το ςυνολικϐ ποςϐ (100%) τησ ςϑνταξόσ
του.
 «Κοινωνικόσ Σουριςμόσ» για Άτομα με Βαριϊ Κινητικό Αναπηρύα
Μετϊ απϐ ςυνεχεύσ διαμαρτυρύεσ πολλών μελών μασ, ςασ επιςημϊνουμε, ϐτι πολλϊ Άτομα με
Βαριϊ Κινητικό Αναπηρύα και οι οικογϋνειϋσ τουσ, ϋχουν αποκλειςτεύ εδώ και πολλϊ χρϐνια, απϐ τα
προγρϊμματα του Κοινωνικοϑ Τουριςμοϑ, που μϐνο μϋςω αυτών, ϋχουν ςτην πλειοψηφύα τουσ τη
δυνατϐτητα να πραγματοποιόςουν ολιγοόμερεσ διακοπϋσ.
Ο Σϑνδεςμϐσ μασ, εκφρϊζοντασ τα αιτόματα των μελών του, ζητϊει να βρεθεύ επιτϋλουσ μια
λϑςη, ώςτε να παρϋχεται ςε ϐλουσ τουσ αςφαλιςμϋνουσ (και ειδικϐτερα ςτουσ ςυνταξιοϑχουσ),
ιςϐτιμα, το Κοινωνικϐ Αγαθϐ των ολιγοόμερων διακοπών και να μην αποκλεύονται ϊδικα.
Για ϐλουσ τουσ παραπϊνω λϐγουσ πιςτεϑουμε ϐτι απαιτεύται η ϊμεςη διευθϋτηςη του ϐλου
προβλόματοσ, διϐτι επαναλαμβϊνουμε, πωσ εύναι η μοναδικό ευκαιρύα διακοπών για τουσ
ςυνταξιοϑχουσ ΑμεΑ, και τουσ απαραύτητουσ βοηθοϑσ – ςυνοδοϑσ τουσ, οι οπούοι ϋχουν χαμηλϊ
ειςοδόματα και οι οικογϋνειϋσ τουσ ϋχουν πληγεύ περιςςϐτερο απϐ την ανεργύα και την οικονομικό
κρύςη που πϋραςε και ςυνεχύζει να βιώνει η Χώρα μασ και λϐγω τησ πανδημύασ του Κοροναώου.
 Επιχορόγηςη του υνδϋςμου μασ - ΠΑΤΠΚΑ.
Όπωσ εύναι γνωςτϐ, η χρηματοδϐτηςη τησ Πολιτεύασ για τουσ πιςτοποιημϋνουσ Φορεύσ (ϐπωσ εύναι ο
Σϑνδεςμϐσ 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.
Απϐ το 2013 ϋωσ ςόμερα ο Σϑνδεςμϐσ μασ, ΔΕΝ ϋχει λϊβει την ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ Επιχορόγηςη για την
κϊλυψη των λειτουργικών αναγκών του. Λϊβαμε μϐνο μια μικρό ϋκτακτη επιχορόγηςη ςτο τϋλοσ του
2019.
Αυτϐ, μαζύ με την γενικό οικονομικό κρύςη ϋχει ςαν αποτϋλεςμα ο Σϑνδεςμϐσ μασ να ϋχει περιϋλθει ςε
τραγικό οικονομικό κατϊςταςη και να απειλεύται με κλεύςιμο.
Εύναι βϋβαιο ϐτι δεν θα μπορϋςουμε να ςυνεχύςουμε τη λειτουργύα μασ μϋχρι τα τϋλη του 2020, οπϐτε
ϐπωσ πληροφορηθόκαμε θα δοθοϑν οι τακτικϋσ ετόςιεσ επιχορηγόςεισ.
Κατ’ εξαύρεςη λοιπόν ζητϊμε μια ΕΚΣΑΚΣΗ ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΗ, ώςτε να μπορϋςουμε να
επιβιώςουμε, καλύπτοντασ τα τρϋχοντα λειτουργικϊ μασ ϋξοδα.
Και βϋβαια ζητϊμε από δω και πϋρα να ςυμπεριληφθούμε κανονικϊ ςτουσ δικαιούχουσ
φορεύσ τησ ΕΣΗΙΑ ΣΑΚΣΙΚΗ ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΗ για την κϊλυψη λειτουργικών δαπανών.
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Κυρύα Υφυπουργϋ,
Κλεύνοντασ θα θϋλαμε να τονύςουμε ϐτι:
Η Ελληνικό Βουλό, ο θεματοφϑλακασ του Κρϊτουσ Πρϐνοιασ ςτη Χώρα μασ, οφεύλει να επιδεικνϑει
διαχρονικϊ τη βαθιϊ προςόλωςό τησ, ςτην προςταςύα και τη μϋριμνα βελτύωςησ τησ ποιϐτητασ ζωόσ,
των ευϊλωτων κοινωνικών ομϊδων, και κυρύωσ των Ατϐμων με Αναπηρύα.
Με γνώμονα αυτϋσ τισ αρχϋσ και τισ αξύεσ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ μασ, προτεύνει τα παραπϊνω που
ςυγκροτοϑν μϋροσ μιασ ςϑγχρονησ και ςυντονιςμϋνησ πολιτικόσ, για την ολιςτικό αντιμετώπιςη των
πολυπαραγοντικών και πολυεπύπεδων προβλημϊτων που αντιμετωπύζουν τα Άτομα με Αναπηρύα,
ώςτε να δημιουργηθοϑν ςυνθόκεσ Κοινωνικόσ Συνοχόσ, Κοινωνικόσ Ένταξησ και μετεξϋλιξησ των
ΑμεΑ, ςε παραγωγικοϑσ και ενεργοϑσ πολύτεσ.
Οι προτϊςεισ μασ, ϋχουν ςυνταχθεύ, ςϑμφωνα με το Σϑνταγμα τησ Χώρασ μασ, τισ ςϑγχρονεσ
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.
Κατϐπιν ϐλων των ανωτϋρω ζητϊμε το ςυντομϐτερο δυνατϐν ϋνα ραντεβοϑ μαζύ ςασ, προκειμϋνου
απϐ κοντϊ να ςυζητόςουμε τα θϋματα, που εν ςυντομύα ςασ εκθϋτουμε ςτην παροϑςα επιςτολό μασ,
αναζητώντασ απϐ κοινοϑ λϑςεισ.
Εύμαςτε ςτη διϊθεςό ςασ, για οποιαδόποτε περαιτϋρω πληροφορύα ό διευκρύνιςη.
Μετϊ Τιμόσ,
Για το Δ.Σ. Του Πανελλαδικοϑ Συνδϋςμου
Παραπληγικών και Κινητικϊ Αναπόρων
Ο Πρϐεδροσ
Γρηγϐρησ Μοϑςιοσ

