
Διακήρυξη Ε.Σ.Α.μεΑ. για την 3η Δεκέμβρη,
Εθνική και Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και οι
οικογένειές μας θέλουμε να ζήσουμε!

Με αξιοπρέπεια, ισότητα, δικαιοσύνη
Διαδηλώνουμε την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου στις 10:00 το

πρωί στην Ομόνοια

Εμείς, τα άτομα με αναπηρία, οι γονείς και κηδεμόνες ατόμων με
νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση,
βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, τα άτομα με χρόνιες παθήσεις και
οι  οικογένειές μας,  σήμερα 2 Δεκέμβρη 2016,  αλλά και  αύριο,  3
Δεκέμβρη 2016, Εθνική και Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία,
όπως  και  ΚΑΘΕ  ΗΜΕΡΑ,  δηλώνουμε  την  απόφασή  μας  να
συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να ανατρέψουμε τις δυσμενείς
καταστάσεις που βιώνουμε από τα μέτρα της διαρκούς πολιτικής
λιτότητας, ιδιαίτερα την τελευταία 7ετία, που μας οδηγούν στην
εξαθλίωση και στον κοινωνικό αποκλεισμό.

Δηλώνουμε ότι θέλουμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια, ισότητα,
δικαιοσύνη! 

Δηλώνουμε  ότι  δεν  θα  πληρώσουμε  μια  κρίση  που  δεν
δημιουργήσαμε! 

Εμείς, τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές
μας,  που  βιώνουμε  τη  διάκριση  σε  όλους  τους  τομείς  της
κοινωνικής ζωής, κάνουμε πράξη το σύνθημά μας 

«Τίποτα για Εμάς, χωρίς Εμάς!»,

παλεύοντας  για  την  υγεία,  για  την  πρόνοια,  τα  εισοδήματα,  τα
επιδόματα, την εργασία, την δωρεάν και ακηδεμόνευτη εκπαίδευση,
την  κοινωνική  ασφάλιση,  τις  συντάξεις,  την  ιατροφαρμακευτική
κάλυψη και περίθαλψη, την αποϊδρυματοποίηση, τη διαβίωση στην
κοινότητα.

Εμείς, τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές
μας  ζητάμε  εξειδικευμένη  προστασία  ως  γυναίκες,  παιδιά,
πρόσφυγες / μετανάστες με αναπηρία.
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Εμείς, τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές
μας,  εναντιωνόμαστε  στις  πολιτικές  που  αποτυπώνονται  σε  μια
σειρά μέτρων, όπως: 

 Στο  κόψιμο  των  επιδομάτων,  των  μοναδικών  οικονομικών
πόρων για χιλιάδες από εμάς,
 Στις δυσβάσταχτες περικοπές των συντάξεών μας,
 Στην αποσάθρωση των υπηρεσιών υγείας, 
 Στα λουκέτα σε δομές που φιλοξενούν ή απασχολούν παιδιά με
νοητική  αναπηρία,  αυτισμό,  σύνδρομο  Down,  εγκεφαλική
παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες, 
 Στον  κίνδυνο  να  μπει  λουκέτο  σε  δομές  που  έχουμε
δημιουργήσει και λειτουργούμε για τα παιδιά μας εμείς οι ίδιοι
οι  γονείς  ατόμων  με  αναπηρία,  σε  Στέγες  Υποστηριζόμενης
Διαβίωσης,  σε  Κέντρα  Διημέρευσης  και  σε  Κέντρα  Ημερήσιας
Φροντίδας, 
 Στις  περικοπές  στην  χρηματοδότηση  δομών  κλειστής
φροντίδας,  όπου  διαβιούν  άτομα  με  αναπηρία  σε  άθλιες
συνθήκες, ξεχασμένα από Θεό και ανθρώπους, 

Εμείς,  τα  άτομα  με  αναπηρία,  χρόνιες  παθήσεις  και  οι
οικογένειές μας, διαμαρτυρόμαστε:

 Για τις μη μόνιμες προσλήψεις στην Ειδική Εκπαίδευση, 
 Για  την  αύξηση  του  ποσοστού  ανεργίας  στα  άτομα  με
αναπηρία και στα μέλη των οικογενειών μας,
 Για  την  έλλειψη  ειδικών  πολιτικών  για  τα  ξεχασμένα  στα
νησιά και στις παραμεθόριες περιοχές άτομα με αναπηρία και
χρόνια πάθηση,
 Για  τον  άδικο  συνυπολογισμό  του  αναπηρικού  επιδόματος
(διατροφικού,  εξωιδρυματικού,  απολύτου  αναπηρίας,  κίνησης
κ.λπ.)  στο  εισόδημα  για  τον  υπολογισμό  του  ΕΝΦΙΑ  και  του
πλειστηριασμού της πρώτης κατοικίας, την ώρα που η Ελληνική
Πολιτεία  συνεχίζει  να  κωφεύει  στο  αίτημα  του  αναπηρικού
κινήματος  να  υπολογιστεί  αυτό  το  πρόσθετο  κόστος  της
Αναπηρίας και οδηγεί νομοτελειακά μέχρι και να χάσουν το σπίτι
τους άτομα με βαριές αναπηρίες ή γονείς παιδιών με αναπηρία!

Τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές
μας θέλουμε να ζήσουμε!

2



Απαιτούμε  και  αγωνιζόμαστε  για  τη  λήψη  ΕΔΩ  και  ΤΩΡΑ
δέσμης συντονισμένων μέτρων ΑΜΕΣΗΣ και ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και
των  οικογενειών  μας  από  τις  επιπτώσεις  της  κρίσης  στη
βάση των παρακάτω αιτημάτων:

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Άμεση  προκήρυξη  διαγωνισμού  ΑΣΕΠ  για  την  πρόσληψη  μόνιμου
Εκπαιδευτικού  Προσωπικού,  Ειδικού  Εκπαιδευτικού  και  Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού στις  Σ.Μ.Ε.Ε.  και  στα Τμήματα Ένταξης
των Γενικών Σχολείων. 

Επαναφορά  του  Πίνακα  Α  για  το  διορισμό  αναπληρωτών
εκπαιδευτικών   ΑμεΑ  και  εκπαιδευτικών  γονέων  ατόμων  με
αναπηρία. 

Ενίσχυση του  θεσμού της παράλληλης στήριξης.

Θέσπιση  του  διορισμού  εκπαιδευτικών  με  αναπηρία  στη  Γενική
Εκπαίδευση κατά προτεραιότητα χωρίς αποκλεισμούς με βελτίωση
της διάταξης του άρθρου 8 του ν. 4283/2014 και ανανέωση ισχύος
αυτής. 

Καθολική πρόσβαση των φοιτητών με αναπηρία σε κάθε Α.Ε.Ι. και
Τ.Ε.Ι. της χώρας 

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Αναγνωρίζουμε τη θετική εξέλιξη που έχει επέλθει με τον νόμο για
την Κινητικότητα στην δημόσια διοίκηση που πρόσφατα ψηφίστηκε
στη Βουλή, αναφορικά με τις προσλήψεις ατόμων με αναπηρία και
μελών  των  οικογενειών  τους  στο  Δημόσιο  μέσω  ΑΣΕΠ.  Υπάρχει
όμως ανάγκη για ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για την εργασία και την
απασχόληση των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους. 

Ζητάμε παράλληλα την ένταξη της διάστασης της αναπηρίας σε
μέτρα για την προώθηση  της απασχόλησης.

ΠΡΟΝΟΙΑ - ΔΟΜΕΣ

Αύξηση των δαπανών που κατευθύνονται στο τομέα της Πρόνοιας. 
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Άμεσος διορισμός προσωπικού για την κάλυψη των κενών θέσεων
σε όλες τις μονάδες του συστήματος κοινωνικής φροντίδας. 

Υπαγωγή των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας στις Περιφέρειες της
χώρας.

Μεταφορά των ΚΕΚΥΚΑμεΑ στους Δήμους. 

Σχεδιασμός  και  εφαρμογή  Προγράμματος  Αποϊδρυματοποίησης,
θέσπιση Ανεξάρτητης Διαβίωσης 

Αύξηση  προϋπολογισμού  για  τη  χρηματοδότηση  των  Κέντρων
Ημερήσιας Φροντίδας και Διημέρευσης ΑμεΑ.

Ενίσχυση των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)

Διατήρηση και  ενίσχυση  των  Κ.Δ.ΑΠ.Α.μεΑ  (Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης  Α.μεΑ),  Κ.Η.Φ.Η.  (Κέντρα  Ημερήσιας  Φροντίδας
Ηλικιωμένων),  προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι  κ.λπ.  Λειτουργία
τουλάχιστον ενός (1) Κ.Δ.ΑΠ.Α.μεΑ. σε κάθε Δήμο της χώρας. 

Ενίσχυση της χρηματοδότησης του Προγράμματος Διερμηνείας στη
Νοηματική Γλώσσα που υλοποιεί η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Κ.Ε.Π.Α.)

Συνολική αξιολόγηση της λειτουργίας του Κ.Ε.Π.Α. και λήψη μέτρων
για τη μεταρρύθμιση του θεσμού. 

Θέσπιση Σώματος καταρτισμένων Πιστοποιητών Αναπηρίας.

Δημιουργία  προσβάσιμου  ψηφιακού  και  δομημένου  περιβάλλοντος
στα ΚΕΠΑ. 

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥΣ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Άρση των μνημονιακών διατάξεων που έχουν επιφέρει μειώσεις στις
συντάξεις  αναπηρίας-γήρατος-θανάτου  που  λαμβάνουν  άτομα  με
αναπηρία  και   γονείς/κηδεμόνες/σύζυγοι  ατόμων  με  αναπηρία,
κύριες και επικουρικές. 

Θεωρούμε  θετική  την  επαναχορήγηση  του  ΕΚΑΣ  μέχρι  το  2019
στους συνταξιούχους με αναπηρία 80%, ζητάμε όμως την επέκτασή
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της στους συνταξιούχους ΑμεΑ 67% και άνω και τη συνέχισή του
και μετά το 2019. 

Επαναφορά  των  ευνοϊκών  ρυθμίσεων  που  καθορίζονται  με  τις
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3232/2004 και άρθρου 37
του ν. 3996/2011  για τη θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης
γονέων/κηδεμόνων/συζύγων  ατόμων  με  αναπηρία,  που
καταργήθηκαν με τους τελευταίους μνημονιακούς νόμους. 

Την  άμεση  κατάργηση  της  παρ.  27  του  νόμου  4334/2015  και
επαναφορά  του  προηγούμενου  καθεστώτος  με  το  οποίο
υπολογίζονταν τα ποσά των συντάξεων αναπηρίας.  

Άμεση κατάργηση των μειώσεων στο εφάπαξ σε συνταξιούχους με
αναπηρία και μέλη των οικογενειών τους. 

ΥΓΕΙΑ 

Άμεσος  διορισμός  ιατρικού  -  νοσηλευτικού  προσωπικού  στα
οργανωμένα  Κέντρα  και  Μονάδες  παρακολούθησης  χρονίως
πασχόντων.

Ολοκλήρωση  και  δημοσίευση  του  Ενιαίου  Κανονισμού  Παροχών
Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Άμεσος  σχεδιασμός  για  την  παρακολούθηση  χρονίως  πασχόντων
στις  νησιωτικές  και  απομακρυσμένες  ηπειρωτικές  περιοχές  της
χώρας.

Προστασία  του  συστήματος  χορήγησης  ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης  σε  κάθε  άτομο  με  αναπηρία  και  χρόνια  πάθηση
ανεξαρτήτως  εάν  είναι  ασφαλισμένος  ή  ανασφάλιστος.  Να
διασφαλιστεί  η  απρόσκοπτη  πρόσβαση  στα  υψηλού  κόστους
φάρμακα από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Ενίσχυση της χρηματοδότησης του τομέα της ψυχικής υγείας και
του Προγράμματος «ΨΥΧΑΡΓΩΣ» και  διασφάλιση της λειτουργίας
των Κέντρων Ψυχικής Υγείας.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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Ενίσχυση  της  χρηματοδότησης  του  Εθνικού  Κέντρου
Αποκατάστασης  (Ε.Κ.Α.)  αναμόρφωση  της  λειτουργίας  του  και
δημιουργία Δικτύου Αποκατάστασης με την ίδρυση νέων μονάδων
αποκατάστασης  με κέντρο αναφοράς το αναμορφωμένο  Ε.Κ.Α. 

ΜΙΣΘΟΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 

Να μη θιγούν τα αναπηρικά επιδόματα, παρά την αυξημένη πίεση
από πλευράς δανειστών, μέσω του αναθεωρημένου μνημονίου, όπως
δημοσιεύθηκε, όπου ζητούν νέο «πιλοτικό πρόγραμμα αξιολόγησης
των επιδομάτων αναπηρίας». Αυτό δημιουργεί άγχος, ανησυχία και
ανασφάλεια στα άτομα με αναπηρία και ζητάμε τη δέσμευση της
κυβέρνησης ότι  τα  αναπηρικά  επιδόματα,  μοναδικός  οικονομικός
πόρος για χιλιάδες άτομα με αναπηρία,  θα προστατευθούν μέχρι
κεραίας. 

Επαναφορά του ύψους των μισθών εργαζομένων με αναπηρία και
γονέων/κηδεμόνων/συζύγων  ΑμεΑ  πριν  τις  μειώσεις  που
επιβληθήκαν  με  τους  εφαρμοστικούς  νόμους  του  πρώτου  και
δεύτερου μνημονίου.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 

Ζητάμε τη διατήρηση των ευνοϊκών φορολογικών μέτρων που είναι
σε ισχύ για τα άτομα με αναπηρία που αφορούν σε απαλλαγή από το
φόρο  εισοδήματος  σε  μισθούς,  συντάξεις,  πάγια  αντιμισθία,
διατήρηση της μείωσης του ποσού του φόρου σε άτομα με ποσοστό
αναπηρίας τουλάχιστον 67%, τη διατήρηση απαλλαγής από τέλη
ταξινόμησης και τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων, τη διατήρηση και
ενίσχυση  των  ευνοϊκών  ρυθμίσεων  που  ισχύουν  για  φόρους
κληρονομιάς, γονικής παροχής κ.λπ.

Ευνοϊκή  φορολογική  μεταχείριση  των  ατόμων  με  αναπηρία  και
χρόνιες παθήσεις με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω που έχουν
επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Εξαίρεση  όλων των  ατόμων με  αναπηρία με  ποσοστό αναπηρίας
τουλάχιστον  80%,  ανεξαρτήτως  κατηγορίας  αναπηρίας  και  των
οικογενειών  που  βαρύνονται  φορολογικά  με  άτομα  με  βαριά
αναπηρία, από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
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Πλήρης  απαλλαγή  από  τον  ΕΝΦΙΑ  της  πρώτης  κατοικίας  των
ατόμων με αναπηρία 67%.

Πλήρης  απαλλαγή  από  τον  ΕΝΦΙΑ  των  κτιρίων  που  ανήκουν  σε
Α/βάθμια και Β/βάθμια Σωματεία Α.μεΑ. που ανήκουν στη δύναμη
της Ε.Σ.Α.μεΑ. όπως και της Ε.Σ.Α.μεΑ. 

Απαλλαγή από τα τέλη ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας των
οχημάτων που ανήκουν σε Α/βάθμια και Β/βάθμια Σωματεία Α.μεΑ.
της Ε.Σ.Α.μεΑ.

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ Α ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ - ΔΑΝΕΙΑ 

Λήψη μέτρων για την πλήρη προστασία της πρώτης κατοικίας από
πλειστηριασμούς  των  δανειοληπτών  με  αναπηρία  και  χρόνια
πάθηση και των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με
βαριές αναπηρίες. Λήψη ειδικών προστατευτικών ρυθμίσεων για τα
καταναλωτικά  και  άλλα  δάνεια  των  ατόμων  με  αναπηρία  και
χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους.

Ως Ε.Σ.Α.μεΑ. στηρίζουμε όλες τις κινητοποιήσεις με αφορμή
την 3η Δεκέμβρη, Εθνική και Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με
Αναπηρία, που διοργανώνονται στην Αθήνα και σε ολόκληρη
τη χώρα. 

Καλούμε τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους από
κάθε  γωνιά  της  χώρας  αλλά  και  ολόκληρη  την  ελληνική
κοινωνία  να  λάβουν  μέρος  μαζικά  και  δυναμικά,  σε  κάθε
πρωτοβουλία  και  διαμαρτυρία  που  διοργανώνεται  από τις
οργανώσεις-μέλη μας και όχι μόνο, με στόχο την προάσπιση
των ανθρώπινων δικαιωμάτων των  ατόμων με αναπηρία.

Εμείς, τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές
μας, αντιστεκόμαστε και θα συνεχίσουμε να αντιστεκόμαστε στις
πολιτικές λιτότητας των κυβερνητικών οικονομικών επιτελείων και
στην αναλγησία των στελεχών κάθε Τρόικας ή Κουαρτέτου. 
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Εμείς,  οι  πολίτες  με  αναπηρία,  με  χρόνια  πάθηση,  οι  γονείς  και
κηδεμόνες  των  ατόμων  με  βαριά  και  πολλαπλή  αναπηρία  και  οι
οικογένειές  μας,  δεν  θα  αποδεχθούμε  και  δεν  θα
συμφωνήσουμε ΠΟΤΕ στην εξόντωσή μας! 

Στην Αθήνα διαδηλώνουμε στην Ομόνοια, στις 2
Δεκεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 το πρωί.

Συμμετέχουμε και στηρίζουμε όλοι και όλες το
πανελλαδικό παν- αναπηρικό συλλαλητήριο,

προωθούμε τη Διακήρυξη της 3ης Δεκέμβρη 2016,
ώστε να φτάσει το μήνυμά μας σε κάθε γωνιά της

χώρας!
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