
                                                                                          

 

   
 ΤΛΛΟΓΟ ΓΟΝΔΩΝ  ΚΖΓΔΜΟΝΩΝ 

ΦΗΛΩΝ ΑΣΟΜΩΝ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ  

                   ΚΔΡΚΤΡΑ 
 2παρ. Δλεσθερίοσ Βενιζέλοσ  

 Πληροφορίες : Εαταροπούλοσ Ροδάνθη   

 Σηλ:2661047565 

 Δ-mail:ameaker@otenet.gr 

                                               

                                                                                                                                  

                                                                                                                                 Κέρκσρα 22-3 -2022 

                                                                                                                                Αριθμ.  Πρωτ:  114                           

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                   ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ 

 Απογοητεςτικέρ οι ανακοινώσειρ τηρ κςβέπνησηρ για τα μέτπα στήπιξηρ για τα 
άτομα με αναπηπία   

Οη αλαθνηλώζεηο ηεο θπβέξλεζεο αλαθνξηθά κε ηα κέηξα γηα ηε ζηήξημε ησλ επάισησλ 

θνηλσληθώλ νκάδσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο έθξεμεο ηνπ πιεζσξηζκνύ θαη ηνπ θύκαηνο 

αθξίβεηαο, ελ ηέιεη ήηαλ απνγνεηεπηηθέο. 

Τν αλαπεξηθό θίλεκα ηεο ρώξαο θξίλεη όηη θηλήζεθαλ ρακειόηεξα ησλ πξνζδνθηώλ θαη ησλ 

αλαγθώλ, θαζώο ε θπβέξλεζε δελ έιαβε δηόινπ ππόςε ηεο ην πξόζζεην θόζηνο πνπ επηθέξεη 

ε αλαπεξία ζηε δσή ησλ πνιηηώλ κε αλαπεξία, ρξόληεο παζήζεηο θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο.  

Τα άηνκα κε αλαπεξία, ρξόληεο παζήζεηο θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ, 

παξάιιεια κε ηελ καθξνρξόληα νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηελ θξίζε ηεο παλδεκίαο, έλα άλεπ 

πξνεγνπκέλνπ θύκα αθξίβεηαο ζηα πξντόληα, ηελ ελέξγεηα, ηα θαύζηκα θ.α., πνπ θαζηζηά 

αδύλαηε αθόκα θαη ηελ θάιπςε ησλ βαζηθώλ θαζεκεξηλώλ ηνπο αλαγθώλ. 

Οη ηειεπηαίεο απμήζεηο ζηα επηδόκαηα δόζεθαλ ην καθξηλό 2011 θαη κε ηα έμνδα γηα ηε 

δηαζθάιηζε κηαο αμηνπξεπνύο δηαβίσζεο ζπλερώο λα αλεβαίλνπλ, είλαη εκθαλέο όηη ε 

εληεηλόκελε αθξίβεηα ζπκπαξαζύξεη ην θόζηνο δηαβίσζήο ηνπο, νδεγώληαο ηνπο ζε 

θπξηνιεθηηθή θησρνπνίεζε. 

Τν έθηαθην βνήζεκα, εθηόο ηνπ όηη δελ δίλεηαη ζην ζύλνιν ησλ θησρώλ αηόκσλ κε 

αλαπεξία, δελ κπνξεί νύηε ζην ειάρηζην λα ιεηηνπξγήζεη σο αληηζηάζκηζκα ηεο αθξίβεηαο. Η 

Εζληθή Σπλνκνζπνλδία ΑκεΑ ζπλερίδεη λα δηεθδηθεί νπζηαζηηθή ζηήξημε, κε εύινγεο 

απμήζεηο ζηα επηδόκαηα αλαπεξίαο θαη ζηηο ζπληάμεηο ησλ ρακεινζπληαμηνύρσλ κε 

αλαπεξία. Σπλερίδεη λα δηεθδηθεί εηδηθή κέξηκλα γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία, ρξόληεο παζήζεηο 

θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, κε απμεκέλν πνζό βνεζήκαηνο θαη εληζρπκέλε επηδόηεζε ζε ξεύκα, 

θπζηθό αέξην θαη θαύζηκα. Επηπξόζζεηα, είλαη απαξαίηεην λα κελ πξνζκεηξώληαη ζην 

εηζόδεκα ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία ην εμσηδξπκαηηθό επίδνκα θαη ηα πάζεο θύζεσο 

πξνλνηαθά επηδόκαηα, αλεμάξηεηα αλ ηα ιακβάλνπλ από ηνλ ΟΠΕΚΑ ή ηνλ ΕΦΚΑ, όπσο 

άιισζηε είλαη ζεζκνζεηεκέλν θαη κε ην άξζξν 81 ηνπ λ.4611/2019.   
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