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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Αγανάκηηζη για ηα αναπηπικά επιδόμαηα- παπαμένοςν 
σαμηλά και ζηάζιμα   

Η πποζδοκία για ανακοίνυζη αςξήζευν ηυν επιδομάηυν από ηην κςβέπνηζη 
δςζηςσώρ διατεύζηηκε  

Ζ ΔΣΑκεΑ εθθξάδεη ηελ έληνλε αγαλάθηεζε θαη αλεζπρία ηεο κεηά ηηο εμαγγειίεο ηεο θπβέξλεζεο γηα 

ηνλ θαηώηαην κηζζό, θαζώο θακία αύμεζε δελ δόζεθε ζηα αλαπεξηθά επηδόκαηα, πνπ ε ΔΣΑκεΑ θαη νη 

νξγαλώζεηο ηεο δηεθδηθνύλ εδώ θαη ρξόληα.  

Τειεπηαία, ν πξόεδξνο ηεο Δζληθήο Σπλνκνζπνλδίαο Αηόκσλ κε Αλαπεξία Η. Βαξδαθαζηάλεο ζε 

νκηιία ηνπ θαηά ηε ζπδήηεζε ηεο έθζεζεο πξνόδνπ ηεο Δζληθήο Αξρήο Πξνζβαζηκόηεηαο ζηελ 

Δπηηξνπή Ηζόηεηαο ηεο Βνπιήο, κίιεζε μαλά γηα ηελ αληηκεηώπηζε πνπ ζα έπξεπε λα ππάξρεη ζηα 

άηνκα κε αλαπεξία, ρξόληεο παζήζεηο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαθεξόκελνο ζηα 

αλαπεξηθά επηδόκαηα θαη ζην ειάρηζηνλ εγγπεκέλν εηζόδεκα, ηόληζε γηα αθόκε κία θνξά όηη ππάξρεη 

κεγάιε αλάγθε «λα ππάξμεη ηνπιάρηζηνλ ηηκαξηζκηθή αλαπξνζαξκνγή ηνπο. Ενύκε ζε πνιπηάξαρε 

επνρή, δελ μέξνπκε ζε ηη ύςε ζα θηάζεη ν πιεζσξηζκόο. Οη κεγαιύηεξνη ρακέλνη είλαη νη πιένλ 

επάισηνη, ηα άηνκα κε αλαπεξία, ρξόληεο παζήζεηο θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο. Δηδηθά ηα αλαπεξηθά 

επηδόκαηα έρνπλ λα απμεζνύλ από ην 2011». 

Νσξίηεξα, ε ΔΣΑκεΑ είρε δεηήζεη, κε επηζηνιή ηεο πξνο ηνλ πξσζππνπξγό, ηελ εγεζία ηνπ ππ. 

Οηθνλνκηθώλ αιιά θαη ζε όινπο ηνπο βνπιεπηέο ηελ αλάγθε άκεζεο αύμεζεο ησλ αλαπεξηθώλ 

επηδνκάησλ θαη ησλ ζπληάμεσλ ησλ ρακεινζπληαμηνύρσλ κε αλαπεξία, ηνλίδνληαο όηη, ηα άηνκα κε 

αλαπεξία, ρξόληεο παζήζεηο θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιία λα θαιύςνπλ αθόκα θαη 

ηηο βαζηθέο θαζεκεξηλέο αλάγθεο ηνπο εμαηηίαο ηνπ θύκαηνο αθξίβεηαο πνπ πιήηηεη ηε ρώξα. 

Ζ ΔΣΑκεΑ επαλαιακβάλεη γηα αθόκε κία θνξά ηελ αδηάθνπε δηεθδίθεζε γηα απμήζεηο ζηα αλαπεξηθά 

επηδόκαηα θαη ηηο ζπληάμεηο ησλ ρακεινζπληαμηνύρσλ, θάηη πνπ απνηειεί πάγην αίηεκα ηνπ εζληθνύ 

αλαπεξηθνύ θηλήκαηνο ηα ηειεπηαία 10 ρξόληα, θαζώο είλαη ζηάζηκα από ην 2011! Τν έθηαθην βνήζεκα 

θαηά ηεο αθξίβεηαο δελ κπνξεί νύηε ζην ειάρηζην λα ιεηηνπξγήζεη σο αληηζηάζκηζκα ηεο αθξίβεηαο. 

Γπζηπρώο νη αλαθνηλώζεηο ηεο θπβέξλεζεο πνπ δελ ζπκπεξηειάκβαλαλ ηηο απμήζεηο όισλ ησλ 

επηδνκάησλ ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία θαη ρξόληεο παζήζεηο θαη ζηηο ζπληάμεηο ησλ 

ρακεινζπληαμηνύρσλ κε αλαπεξία, δελ αληαπνθξίζεθαλ ησλ πξνζδνθηώλ. 

 

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 
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Πποζβάζιμο απσείο Microsoft Word (*.docx) 

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. 

 


