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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Ενημέρωζη για ηη ζσμμεηοτή ηης ΕΣΑμεΑ ζηην ομάδα 
Εργαζίας για ηη λειηοσργικόηηηα  

Από ην 2005, νπόηε θαη ήξζε ζηε δεκόζηα ζπδήηεζε ην ζέκα ηεο «ιεηηνπξγηθόηεηαο» ησλ αηόκσλ κε 

αλαπεξία σο θξηηήξην αμηνιόγεζεο ηνπ βαζκνύ αλαπεξίαο ηνπο, ε ΔΣΑκεΑ θξάηεζε θαη ζπλερίδεη λα 

θξαηά θαζαξή θαη θξπζηάιιηλε ζέζε: ε ιεηηνπξγηθόηεηα απνηειεί κηα δηθνξνύκελε θαη ακθηζβεηνύκελε 

έλλνηα πνπ ζηελ Διιάδα δελ κπνξνύζε θαη δελ κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή, δεδνκέλνπ όηη δελ ππάξρεη 

αμηόπηζηε εθαξκνγή ζε θακηά ρώξα ηεο ΔΔ. Τν 2017 κάιηζηα, όπνπ ε ελζσκάησζε ηεο 

ιεηηνπξγηθόηεηαο απνηέιεζε απαίηεζε ησλ δαλεηζηώλ, ε ΔΣΑκεΑ δηεκήλπζε ζε όινπο ηνπο ηόλνπο ηόζν 

ζηελ πνιηηηθή εγεζία ηεο ρώξαο όζν θαη ζηελ ηξόηθα όηη δελ ζα επέηξεπε λα πεξάζεη, όπσο θαη 

έπξαμε.  

Τν ίδην θαη ην 2018, ε ΔΣΑκεΑ κε ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο θαηάθεξε θαη πάιη λα απνηξέςεη ηελ 

ελζσκάησζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ζην ζύζηεκα αμηνιόγεζεο, δειώλνληαο: Η απαίηεζε ησλ 

δαλεηζηώλ ηεο ρώξαο γηα ηελ εηζαγσγή ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο ζηελ πηζηνπνίεζε ηεο αλαπεξίαο είλαη 

παξάινγε, αδηθαηνιόγεηε θαη ερζξηθή.  

Καηά ηνλ ίδην ηξόπν θαη ην 2020 ε ΔΣΑκεΑ ζπκκεηέρεη ζηε Γηεπηζηεκνληθή Οκάδα Δξγαζίαο  πνπ 

ζπδεηά μαλά ηε ιεηηνπξγηθόηεηα, κε ζηόρν λα ππεξαζπίζεη ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ζέζεηο ηνπ 

αλαπεξηθνύ θηλήκαηνο. Απόδεημε ηνπ απμεκέλνπ ελδηαθέξνληνο γηα απηό ην ζέκα είλαη όηη ζηελ ελ ιόγσ 

επηηξνπή ζπκκεηέρεη ν γεληθόο γξακκαηέαο ηεο Σπλνκνζπνλδίαο. Η ΔΣΑκεΑ θαη νη νξγαλώζεηο κέιε 

ηεο έρνπλ απνδείμεη όηη ζηέθνληαη αηαιάληεπηα ζηνπο αγώλεο όισλ ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηώλ δίπια 

ζηα άηνκα κε αλαπεξία, ρξόληεο παζήζεηο θαη ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, είηε κε δηαδειώζεηο θαη 

δηακαξηπξίεο, είηε κε ππνκλήκαηα θαη επηζηνιέο, είηε ζπκκεηέρνληαο ζε αξκόδηεο επηηξνπέο, είηε κε 

νκηιίεο θαη παξεκβάζεηο ζηε Βνπιή θαη ζε κεγάια fora. Η ΔΣΑκεΑ δελ αθήλεη θακία επθαηξία 

ππεξάζπηζεο ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία, ρξόληεο παζήζεηο θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο λα πάεη ρακέλε, 

αληίζεηα ππεξαζπίδεηαη ηηο ζέζεηο ηεο από θάζε κεηεξίδη. Τν ζύλζεκα «Τίπνηα γηα Δκάο ρσξίο Δκάο» 

δελ είλαη κόλν ιόγηα, αιιά έρεη θαζεκεξηλή πξαθηηθή εθαξκνγή.  

Με απηό ηνλ ηξόπν ε ΔΣΑκεΑ θαηάθεξε κέζα ζηα ρξόληα ηεο θξίζεο, όπνπ θαηαπνληίζηεθαλ κηζζνί, 

ζπληάμεηο, δηθαηώκαηα, ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη ρξόληεο παζήζεηο, όρη κόλν λα κε δνπλ πεξηθνπέο 

ζηα επηδόκαηά ηνπο, αιιά ηα πξώηα δύν ρξόληα λα πάξνπλ θαη ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο απμήζεηο πξηλ 

ηελ θξίζε. Όηαλ ε θπβέξλεζε ηεο ρώξαο θήξπμε ηελ έμνδν από ηα κλεκόληα, άκεζα ε ΔΣΑκεΑ 

θηλεηνπνηήζεθε δεηώληαο απμήζεηο, θαη ζπλερίδεη λα ην θάλεη.  

Η ΔΣΑκεΑ θαη νη νξγαλώζεηο ηνπ αλαπεξηθνύ θηλήκαηνο, όιε ηε κλεκνληαθή δεθαεηία, αγσλίζηεθαλ 

αθαηάπαπζηα γηα λα ζεζπηζηεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη ζηε ρώξα έλα αμηόπηζην, αληηθεηκεληθά θαη 

θνηλσληθά δίθαην ζύζηεκα αμηνιόγεζεο θαη πηζηνπνίεζεο ηεο αλαπεξίαο. Έρνπκε καθξύ δξόκν αθόκα 

γηα λα ην πεηύρνπκε απηό. Αιιά, από ηε ζέζπηζε ησλ ΚΔΠΑ κε ην λ. 3863/2010 έσο ζήκεξα, ε ΔΣΑκεΑ 

https://www.esamea.gr/press-office/press-releases/3691-i-esamea-gia-to-polynomosxedio-sti-boyli-i-apaitisi-ton-daneiston-tis-xoras-gia-tin-eisagogi-tis-leitoyrgikotitas-stin-pistopoiisi-tis-anapirias-einai-paralogi-adikaiologiti-kai-exthriki
https://www.esamea.gr/press-office/press-releases/3691-i-esamea-gia-to-polynomosxedio-sti-boyli-i-apaitisi-ton-daneiston-tis-xoras-gia-tin-eisagogi-tis-leitoyrgikotitas-stin-pistopoiisi-tis-anapirias-einai-paralogi-adikaiologiti-kai-exthriki
https://www.esamea.gr/press-office/press-releases/3691-i-esamea-gia-to-polynomosxedio-sti-boyli-i-apaitisi-ton-daneiston-tis-xoras-gia-tin-eisagogi-tis-leitoyrgikotitas-stin-pistopoiisi-tis-anapirias-einai-paralogi-adikaiologiti-kai-exthriki


 

 
2 

 

δηεθδίθεζε κε θηλεηνπνηήζεηο ηελ επηθαηξνπνίεζε, ηε δηαξθή απνγξαθή θαη ηνλ εμαλζξσπηζκό ηνπ 

ζπζηήκαηνο ησλ ΚΔΠΑ. Από ην απαξάδεθην ζύζηεκα πηζηνπνίεζεο ηεο αλαπεξίαο ησλ ΚΔΠΑ ηνπ 

2011, όπνπ ζπκπεξηιάκβαλε ηελ απνλνκή πνζνζηνύ αλαπεξίαο ζηνπο εδνλνβιεςίεο, ζηνπο 

παηδόθηινπο θ.α. έγηλε ν ΔΠΠΠΑ ζηνηρεησδώο παξαδεθηόο. Παξάιιεια ην αλαπεξηθό θίλεκα 

αγσλίζηεθε από ηελ αξρή ηεο δεθαεηίαο γηα ην απνιύησο ινγηθό, ην απνιύησο εύινγν, δειαδή νη 

αλαπεξίεο θαη νη ρξόληεο παζήζεηο πνπ είλαη κε αλαζηξέςηκεο θαη θξίλνληαη δηα βίνπ λα ηνπο 

απνλέκεηαη πνζνζηό αλαπεξίαο πνπ λα ηζρύεη εθ' όξνπ δσήο.  

Με ην λ. 3846/2010, 8 θαηεγνξίεο αλαπεξίαο ραξαθηεξίζηεθαλ κε αλαζηξέςηκεο. Μεηά από 

θηλεηνπνηήζεηο θαη κεγάιε θνηλσληθή δηακαξηπξία, ην Ννέκβξε ηνπ 2013, νη θαηεγνξίεο έγηλαλ 43, 

αξγόηεξα 133, θαη νη πηέζεηο ζπλερίζηεθαλ κέρξη θαη ηνλ λέν Πίλαθα ηνπ 2018 κε ηηο 153. Δλώ δελ έρεη 

θιείζεη κήλαο πνπ ε ΔΣΑκεΑ έζηεηιε λεόηεξν ππόκλεκα κε δηεθδηθήζεηο γηα ην ζέκα ησλ ΚΔΠΑ θαη 

πξαγκαηνπνίεζε ζπλάληεζε εθ λένπ γηα ην ζέκα.  

Η ΔΣΑκεΑ ελεκεξώλεη γηα ηηο θηλήζεηο θαη ηηο δξάζεηο ηεο, θαιώληαο ηα άηνκα κε αλαπεξία, ρξόληεο 

παζήζεηο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο λα απεπζύλνληαη ζε απηή θαη λα δηεθδηθνύλ ηα δηθαηώκαηά ηνπο κε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηα θαηά ηόπνπο ζσκαηεία ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία θαη ρξόληεο παζήζεηο. Γηα 

νπνηαδήπνηε εξώηεζε ή απνξία, είλαη πάληα ζηε δηάζεζε ηνπ θαζελόο/ ηεο θαζεκηάο: κε ηελ πάληα 

ελεκεξσκέλε ηζηνζειίδα www.esamea.gr απνδεηθλύεη θαζεκεξηλά ηε ζηνρνπξνζήισζή ηεο ζηε 

δηαθάλεηα θαη ηε δέζκεπζή ηεο γηα θαζεκεξηλή ελεκέξσζε. Δλώ κε ηελ ππεξεζία «Γηεθδηθνύκε Μαδί» 

βξίζθεηαη δίπια ζε θάζε άηνκν κε αλαπεξία, ρξόληα πάζεζε ή κέινο νηθνγέλεηαο, δηεθδηθώληαο ηελ 

επίιπζε ζεκαληηθώλ αηηεκάησλ.   

Για περιζζόηερες πληροθορίες επικοινωνήζηε με ηον Πρόεδρο ηης Ε.Σ.Α.μεΑ. κ. Ι. 
Βαρδακαζηάνη ζηο κινηηό ηηλέθωνο 6937157193. 

Τώπα μποπείηε να ενημεπωθείηε για όλερ ηιρ εξελίξειρ ζηο χώπο ηηρ Αναπηπίαρ ζηην ιζηοζελίδα ηηρ 
Ε.Σ.Α.μεΑ.: www.esaea.gr ή www.esamea.gr. 
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Τν παξόλ αξρείν ειέγρζεθε κε ην εξγαιείν Microsoft Accessibility Checker θαη 

δε βξέζεθαλ ζέκαηα πξνζβαζηκόηεηαο. Τα άηνκα κε αλαπεξία δε ζα 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζή ηνπ. 
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