
 

 

Αζήλα:  28.07.2020 

Αρ. Πρωτ.:  1011 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ε.Σ.Α.κεΑ.: Σύσθεψε υορέωλ τες ΕΣΑκεΑ γηα όια τα επίθαηρα δετήκατα    

Σύζθεςε θνξέσλ ππό ηελ πξνεδξεία ηνπ Ι. Βαξδαθαζηάλε πξαγκαηνπνηήζεθε ηε Γεπηέξα 27 Ινπιίνπ. 

https://www.youtube.com/watch?v=3y8CdEjXM70 

Βαζηθόο ζηόρνο ηεο ζύζθεςεο ήηαλ είλαη ε αιιεινελεκέξσζε, ν ζπληνληζκόο δξάζεσλ θαη 

πξσηνβνπιηώλ γηα ηελ θαιύηεξε πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία, ρξόληεο 

παζήζεηο θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο ζηε ρώξα απηή ηε θξίζηκε πεξίνδν.  

Δηδηθόηεξα ζπδεηήζεθαλ ηα παξαθάησ ζέκαηα:  

 10ν Δθινγναπνινγηζηηθό Σπλέδξην Δ.Σ.Α.κεΑ. ηνλ Ννέκβξηνπ ηνπ 2020 

 Πηζηνπνίεζε αλαπεξίαο - Δπηηξνπή γηα ηελ Λεηηνπξγηθόηεηα  

 Δπηηξνπή γηα ηνλ Πξνζσπηθό Βνεζό 

 Θέκαηα Υπνπξγείνπ Υγείαο - Δ.Ο.Π.Υ.Υ. - Δ.Κ.Π.Υ. 

 Αζθαιηζηηθά - Σπληαμηνδνηηθά 

 Θέκαηα ππνπξγείνπ Παηδείαο θ.α. 

Σηε ζύζθεςε παξέζηεζαλ κέιε ηνπ Γεληθνύ Σπκβνπιίνπ θαζώο θαη εθπξόζσπνη ησλ πεξηζζόηεξσλ 

Οξγαλώζεσλ ηεο ΔΣΑκεΑ: ηεο Δζληθήο Οκνζπνλδίαο Τπθιώλ, ηεο Δζληθήο Οκνζπνλδίαο Κηλεηηθά 

Αλαπήξσλ, ηεο Οκνζπνλδίαο Κσθώλ Διιάδαο, ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Νεθξνπαζώλ, ηεο 

Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Σπιιόγσλ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ αηόκσλ κε αλαπεξία, ηεο Παλειιήληαο 

Οκνζπνλδίαο Σπιιόγσλ γηα ηελ Ψπρηθή Υγεία, ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Σσκαηείσλ Σπιιόγσλ 

Αηόκσλ κε Σαθραξώδε Γηαβήηε, ηνπ Παλειιήληνπ Σπλδέζκνπ Παζρόλησλ από Σπγγελείο 

Καξδηνπάζεηεο, ηνπ Σπιιόγνπ Πξνζηαζίαο Διιήλσλ Αηκνξξνθηιηθώλ, ηνπ Σσκαηείνπ Δλάληηα ζηε 

Πξνθαηάιεςε γηα ηηο ςπρηθέο δηαηαξαρέο «Η Αλαγέλλεζε», ηνπ Σπιιόγνπ Οξνζεηηθώλ Διιάδνο 

«Θεηηθή Φσλή», ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο Αηόκσλ κε Σθιήξπλζε θαηά Πιάθαο, ηνπ Παλειιήληνπ 

Σπιιόγνπ Μεηακνζρεπκέλσλ Καξδηάο- Πλεύκνλα «ΣπλερίδΩ» θαη ηεο Διιεληθήο Οκνζπνλδίαο 

Σπιιόγσλ Σπαλίσλ Ννζεκάησλ- Παζήζεσλ.  

Ο πξόεδξνο ηεο Δζληθήο Σπλνκνζπνλδίαο Αηόκσλ κε Αλαπεξία απεπζπλόκελνο ζηνπο εθπξνζώπνπο 

επηζήκαλε όηη ην δηάζηεκα πνπ πέξαζε ήηαλ κηα θξίζηκε πεξίνδνο γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία,  ηελ 

ειιεληθή νηθνλνκία, ηα άηνκα κε αλαπεξία, ρξόληεο παζήζεηο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο.  

«Πεξάζακε απίζηεπηε δνθηκαζία σο θνηλσλία κε ην lockdown, κε απηά πνπ αθνινύζεζαλ, κε ηνλ 

ηξόπν πνπ άλνημαλ ηα ζρνιεία, νη ππεξεζίεο, ε ηνπξηζηηθή αγνξά. Γπζηπρώο απηέο ηηο εκέξεο θάζε 

κέξα καο επηθνηλσλείηαη ε πνιύ κεγάιε έμαξζε ηεο παλδεκίαο ζηα Βαιθάληα, ζηηο άιιεο ρώξεο ηηο ΔΔ. 

Αξρηθά πάλησο ζα ήζεια λα ζαο επραξηζηήζσ όινπο γηα ηελ εθπιεθηηθή ζπκκεηνρή θαη δξάζε απηή 

ηελ πεξίνδν γηα ηα δεηήκαηα ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία, ρξόληεο παζήζεηο θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο» 

είπε ν θ. Βαξδαθαζηάλεο.  

https://www.youtube.com/watch?v=3y8CdEjXM70
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Η πξνβνιή αιιά θαη ε δηεθδίθεζε ησλ αηηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ζηα άηνκα κε αλαπεξία, ρξόληεο 

παζήζεηο θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο ζπλερίζηεθε θαη απηή ηε δύζθνιε πεξίνδν κε ακείσηνπο ξπζκνύο, 

ηόζν από ηελ ΔΣΑκεΑ όζν θαη από ηελ πιεηνςεθία ησλ νξγαλώζεώλ ηεο θαη ησλ ζσκαηείσλ θαη 

ζπιιόγσλ ηνπο ζε όιε ηελ Διιάδα. Αλαθεξόκελεο ζηε ζπκκεηνρή ηεο ΔΣΑκεΑ ζηελ επηηξνπή ηνπ 

ππνπξγείνπ Δξγαζίαο γηα ηε Λεηηνπξγηθόηεηα, ηόληζε: «Τν ηίπνηα γηα εκάο ρσξίο εκάο δελ κπνξεί λα 

έρεη επηιεθηηθή εθαξκνγή. Σπκκεηέρνπκε ζηελ επηηξνπή γηαηί ηίπνηα δελ ζα γίλεη ρσξίο εκάο. είκαζηε 

παξόληεο ζε όιεο ηηο δηαδηθαζίεο κε ηελ πνιύ μεθάζαξε ζέζε καο, πνπ έρνπκε από ην 2005. Δίκαζηε 

παξόληεο ζε θάζε δηαδηθαζία ζε απηό ην πνιύ ζεκαληηθό ζέκα ηεο αμηνιόγεζεο ηεο αλαπεξίαο. Η 

ζέζε καο είλαη πάγηα θαη γλσζηή θαη δελ ζα αθήζνπκε θαλέλαλ λα ηε δηαζηξεβιώζεη».  

Ο πξόεδξνο ηεο ΔΣΑκεΑ ζπλέρηζε ηελ νκηιία ηνπ αλαθεξόκελνο ζην ζέκα ηνπ πξνζσπηθνύ βνεζνύ 

ιέγνληαο : «Σπκκεηέρνπκε ζηελ πξσηνβνπιία ηεο θπβέξλεζεο γηα ηνλ πξνζσπηθό βνεζό κεηαθέξνληαο 

ηελ ηερλνγλσζία πνπ έρνπκε θαη ηελ ηερλνγλσζία πνπ βξίζθνπκε ζηα επξσπατθά παξαδείγκαηα ρσξίο 

δνγκαηηζκνύο, νξζνδνμίεο θαη απνθιεηζκνύο» θαη επηζήκαλε όηη «ε ζέζπηζε ηνπ πξνζσπηθνύ βνεζνύ 

ζηε ρώξα (από ηελ εκπεηξία ζηηο άιιεο επξσπατθέο ρώξεο) καο έρεη δείμεη όηη θάζε άηνκν πνπ έρεη 

απηή ηελ αλάγθε πξέπεη λα ηελ ιακβάλεη. Κπθινθνξνύλ δηάθνξα εμσθξεληθά ζελάξηα ζην δηαδίθηπν. Η 

κόλε αιήζεηα είλαη όηη ε ΔΣΑκεΑ δελ απέθιεηζε θακία θαηεγνξία αλαπεξίαο αλαθνξηθά κε ηε ζέζπηζε 

ηνπ πξνζσπηθνύ βνεζνύ. Απηό πνπ θάλνπκε είλαη όηη εξγαδόκαζηε λα ζεζπίζνπκε ην ζεζκό θαη λα ηνλ 

αλαπηύμνπκε ζηε ρώξα καο. Παίξλνπκε ην επξσπατθό παξάδεηγκα θαη ην πξνζαξκόδνπκε ζηε ρώξα 

καο. Με επηζηεκνληθόηεηα, ρσξίο δεκαγσγίεο, ρσξίο ιατθηζκνύο, ρσξίο ππεξβνιέο, ζε ζηελή 

ζπλεξγαζία κε όινπο ηνπο θνξείο. Πξέπεη λα αμηνπνηήζνπκε απηή ηελ επθαηξία πνπ καο δίλεηαη». 

Παξάιιεια ν θ. Βαξδαθαζηάλεο ππελζύκηζε ηελ πξόζθαηε επηζηνιή ζηνλ πξσζππνπξγό, κε ηελ 

νπνία ε ΔΣΑκεΑ δηεθδηθεί ηα αλαδξνκηθά λα δνζνύλ ζηνπο ζπληαμηνύρνπο πνπ έρνπλ αλαπεξία 

εθάπαμ θαη άκεζα, ηνλίδνληαο όηη «ζα ην θπλεγήζνπκε κέρξη ηέινπο. Γελ έρνπκε κείλεη καθξηά από 

θακία πξσηνβνπιία, θνηλσληθή, πνιηηηθή, νηθνλνκηθή, έρνπκε παξέκβεη παληνύ». Η ΔΣΑκεΑ είλαη θαη 

ζα είλαη παληνύ παξνύζα είπε ν θ. Βαξδαθαζηάλεο ζπλερίδνληαο ηελ νκηιία ηνπ, από ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο πξνζβαζηκόηεηαο ζηα θηίξηα κέρξη ηε λεζησηηθή πνιηηηθή, από ηελ πξνεηνηκαζία 

ηνπ επόκελνπ ΔΣΠΑ κέρξη ηελ ειεθηξνθίλεζε. «Η αξρή είλαη απιή: Γελ είκαζηε πνπζελά εθηόο, 

πξνζπαζνύκε λα είκαζηε παληνύ παξόληεο».   

Δπίζεο ν θ. Βαξδαθαζηάλεο αλαθέξζεθε ζηελ ίδξπζε ηνπ ΙΝ-ΔΣΑκεΑ, ηνπ Ιλζηηηνύηνπ ηεο ΔΣΑκεΑ , 

ηνπ ηλζηηηνύηνπ ηνπ αλαπεξηθνύ θηλήκαηνο, γηα λα εληζρύζνπκε ηελ έξεπλα γηα ηελ αλαπεξία θαη ηνπο 

εξεπλεηέο κε αλαπεξία, ώζηε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε όιεο ηηο δπλαηόηεηεο πνπ δηαζέηεη ε ΔΣΑκεΑ γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία, ρξόληεο παζήζεηο θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο. 

«Δθπξνζσπνύκε ηνπο απνιύησο επάισηνπο θαη πξέπεη λα καο πξνβιεκαηίζεη ην πσο ζα ελώζνπκε 

ηηο δπλάκεηο καο θαη κε ηε δηαθνξεηηθόηεηά καο λα ζπλζέηνπκε απόςεηο. Οη νξγαλώζεηο ησλ αηόκσλ κε 

αλαπεξία, ρξόληεο παζήζεηο θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο είλαη θνξείο πξνόδνπ θαη αληίιεςεο ηελ νπνία 

αληιεί από ηελ θαηαλόεζε ηεο θνηλσλίαο» πξόζζεζε ν θ. Βαξδαθαζηάλεο. «Αληινύκε ηε δύλακή καο 

από ην πόζν ε θνηλσλία είλαη καδί καο. Καη πξέπεη λα αλαξσηεζνύκε: ηελ θνηλσλία ηε ζέινπκε 

θιαίνπζα, ζιηκκέλε ή ππεξήθαλε γηα ηα παηδηά ηεο κε αλαπεξία, ρξόληεο παζήζεηο θαη ηα κέιε ησλ 

νηθνγελεηώλ ηνπο, πνπ αγσληζηέο θαη πξσηαγσληζηέο δίλνπλ ηε κάρε γηα ηα δηθαηώκαηά ηνπο, γηα ηελ 

https://www.esamea.gr/pressoffice/press-releases/4898-enimerosi-gia-ti-symmetoxi-tis-esamea-stin-omada-ergasias-gia-ti-leitoyrgikotita
https://www.esamea.gr/pressoffice/press-releases/4898-enimerosi-gia-ti-symmetoxi-tis-esamea-stin-omada-ergasias-gia-ti-leitoyrgikotita
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αμηνπξέπεηά ηνπο, αιιά θαη γηα ην θνηλό θαιό, ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο ρώξαο, ηεο νηθνλνκίαο, ηνπ 

πνιηηηζκνύ». 

«Δίκαζηε ζε κηα λέα επνρή», ππνζηήξημε ν πξόεδξνο ηεο ΔΣΑκεΑ, «δελ ζα επηζηξέςνπκε ζηελ πξν 

παλδεκίαο επνρή. Η παλδεκία δελ έρεη νινθιεξσζεί θαη δελ γλσξίδνπκε ηηο πξαγκαηηθέο ηεο 

επηπηώζεηο. Δκθαλίζηεθαλ κελ ζην νηθνλνκηθό αιιά ζα θαλνύλ αθόκα πην αξγά ζην θνηλσληθό 

πεξηβάιινλ. Πξέπεη κε πνιύ ςύρξαηκν ηξόπν λα κειεηήζνπκε θαη λα παξέκβνπκε γηα ην θαιό ησλ 

ζπλαλζξώπσλ καο. Να δηαζθαιίζνπκε όηη ηα άηνκα κε αλαπεξία, ρξόληεο παζήζεηο θαη νη νηθνγέλεηέο 

ηνπο σο θνξείο δηθαησκάησλ δελ ζα είλαη αληηθείκελα νίθηνπ θαη ειένπο ηνπ νηθνλνκηθνύ, θνηλσληθνύ 

θαη πνιηηηζηηθνύ πεξηβάιινληνο. Πξνρσξάκε θαη δηεθδηθνύκε ζεβαζκό ζηελ πνηθηινκνξθία θαη ηε 

δηαθνξεηηθόηεηα» 

Σηε ζπλέρεηα ην ιόγν πήξαλ νη εθπξόζσπνη ησλ νξγαλώζεσλ κειώλ ηεο ΔΣΑκεΑ θαη αθνινύζεζε 

ζπδήηεζε επί ησλ παξαπάλσ ζεκάησλ.  

Κιείλνληαο ν πξόεδξνο ηεο ΔΣΑκεΑ επεζήκαλε: «Σην αλαπεξηθό θίλεκα ηεο ρώξαο, ππάξρεη πιένλ ε 

σξηκόηεηα λα αλακεηξεζνύκε κε ηηο επζύλεο καο απέλαληη ζηε ζπλείδεζή καο, ζηελ θνηλσλία αιιά θαη 

ζην αύξην. Γελ πξέπεη λα επηηξέςνπκε ν θόζκνο πνπ εθπξνζσπνύκε λα ηεζεί εθηόο λπκθώλνο. Οη 

Διιελίδεο θαη νη Έιιελεο κε αλαπεξία, ρξόληεο παζήζεηο θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο λα απνιακβάλνπλ ην 

ύςηζην δηθαίσκα, λα δνπλ κε αμηνπξέπεηα ζηε ρώξα». 

 

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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