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Θϋμα: «Αύτημα του Πανελλαδικού Συνδϋςμου Παραπληγικών και Κινητικϊ Αναπόρων ϋτςι ώςτε 
να ςυμπεριληφθούν ςτο πρόγραμμα «Τουριςμόσ για όλουσ» που θα 
πραγματοποιηθεύ το καλοκαύρι του 2020 και τα Άτομα με Βαριϊ Κινητικό Αναπηρύα με 
Π.Α. 67% και ϊνω τα οπούα εύναι ςυνταξιούχοι».   

 
 
Κύριε Υπουργϋ,  
 
Ο Πανελλαδικόσ Σύνδεςμοσ Παραπληγικών και Κινητικϊ Αναπόρων εκπροςωπεύ Άτομα με 

Αναπηρύα (κινητικϊ αναπόρουσ) και δραςτηριοποιεύται ςε όλη την Ελληνικό επικρϊτεια.  
Εύναι ϋνασ δυναμικόσ φορϋασ, που μεταξύ των ϊλλων δραςτηριοτότων του, διεκδικεύ την 

επύλυςη των προβλημϊτων τουσ απευθυνόμενοσ ςτισ αρμόδιεσ αρχϋσ καταθϋτοντασ αιτόματα, 
προτϊςεισ, κ.τ.λ. επύςησ δύνει διϋξοδο και ευκαιρύεσ ςτισ δημιουργικϋσ δυνατότητεσ και 
ικανότητεσ των ατόμων με κινητικϊ προβλόματα, μεριμνώντασ ϋτςι, για την ψυχικό και 
πνευματικό τουσ ανϊταςη και την ιςότιμη ϋνταξό τουσ ςτα κοινωνικϊ και πολιτιςτικϊ δρώμενα 
τησ ςύγχρονησ εποχόσ. 

 
Ο Φορϋασ μασ εύναι πιςτοποιημϋνοσ από το Υπουργεύο Εργαςύασ ωσ Κοινωνικόσ Φορϋασ 
παροχόσ Υπηρεςιών Κοινωνικόσ Φροντύδασ ςύμφωνα με το ΦΕΚ 3765/22-11-2016.  

Με την παρούςα επιςτολό ςασ γνωςτοποιούμε ϋνα πρόβλημα που μασ αφορϊ και ζητϊμε τη 
βοόθειϊ ςασ για την επύλυςό του.  

 
Κύριε Υπουργϋ,  
 

Εύμαςτε αποδϋκτεσ πολλών διαμαρτυριών από μϋλη μασ, για το γεγονόσ ότι τα Άτομα με 
Αναπηρύα - ςυνταξιούχοι και οι οικογϋνειϋσ τουσ, ϋχουν αποκλειςτεύ από την ϋναρξη των 
μνημονύων μϋχρι και ςόμερα, από τα προγρϊμματα Κοινωνικού Τουριςμού, που μόνο 
μϋςω αυτών, εύχαν ςτην πλειοψηφύα τουσ τη δυνατότητα να πραγματοποιόςουν 
ολιγοόμερεσ διακοπϋσ.  

 
Στην παραπϊνω ομϊδα, ανόκουν χιλιϊδεσ Άτομα με Αναπηρύα (ϊμεςα ό ϋμμεςα 
αςφαλιςμϋνοι), οικονομικϊ αδύναμοι, που τουσ εύναι αδύνατον να καλύψουν τα ϋξοδα 
για διακοπϋσ των ιδύων, τησ οικογϋνειϊσ τουσ και των απαραύτητων βοηθών – ςυνοδών 
τουσ. 
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Ο Σύνδεςμόσ μασ, εκφρϊζοντασ τα αιτόματα των μελών του, ζητϊει να ςυμπεριληφθούν ςτο 
πρόγραμμα «Τουριςμόσ για όλουσ» για το Καλοκαύρι του 2020 και οι ςυνταξιούχοι 
Άτομα με Αναπηρύα με Π.Α. 67% και ϊνω. Άλλωςτε ςτην ςχετικό ιςτοςελύδα του 
προγρϊμματοσ «Τουριςμόσ για όλουσ», αναφϋρεται ότι δικαιούχοι εύναι «Όλα τα φυςικά 
πρόςωπα τα οποία έχουν υποβάλει Δήλωςη Φορολογίασ Ειςοδήματοσ Φυςικών 
Προςώπων για το φορολογικό έτοσ 2018». (Βεβαύωσ, και οι Βαριϊ Κινητικϊ Ανϊπηροι 
ςυνταξιούχοι, εύναι φορολογούμενοι πολύτεσ).  

 
 
Για όλουσ τουσ παραπϊνω λόγουσ πιςτεύουμε ότι απαιτεύται η ϊμεςη διευθϋτηςη του 

όλου προβλόματοσ, διότι επαναλαμβϊνουμε, πωσ εύναι η μοναδικό ευκαιρύα διακοπών 
για τα ΑμεΑ, οι οπούοι ϋχουν χαμηλϊ ειςοδόματα και οι οικογϋνειϋσ τουσ ϋχουν πληγεύ 
περιςςότερο από την ανεργύα και την  οικονομικό κρύςη των τελευταύων 10 ετών.  

 
 
Κύριε Υπουργϋ, 
 

Το πρόβλημα που ϋχει προκύψει εύναι αρκετϊ ςοβαρό και εύναι ςύγουρο ότι ςε μια επιςτολό 
δεν μπορεύ να αποτυπωθεύ το μϋγεθόσ του, για το λόγο αυτό ζητϊμε να μασ ορύςετε μια 
ςυνϊντηςη, προκειμϋνου να το ςυζητόςουμε αναλυτικότερα και να δρομολογόςουμε από 
κοινού τη λύςη του.   
 

  
Με Εκτύμηςη 

Για το Δ.Σ. 
Ο Πρόεδροσ  

Μούςιοσ Γρηγόρησ 


