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ΘΔΜΑ: Ε.Σ.Α.μεΑ.: Εδώ και ηώρα ασξήζεις ζηα αναπηρικά επιδόμαηα!   

  Ο Σύιινγνο Γνλέσλ Κεδεκόλσλ θαη Φίισλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία Κέξθπξαο , αλαθνηλώλεη 

ην ΔΤ ηεο Εζληθήο Σπλνκνζπνλδίαο Αηόκσλ κε Αλαπεξία (ΕΣΑκεΑ) γηα ηελ  άμεζη αύξηζη 

ηων αναπηπικών επιδομάηων και ηων ζςνηάξεων ησλ ρακεινζπληαμηνύρσλ κε αλαπεξία 

επηκέλεη λα δηεθδηθεί ε ΕΣΑκεΑ. Γηα αθόκε κία θνξά έζηεηιε επηζηνιή ζηνλ πξσζππνπξγό 

ηεο ρώξαο, ζηελ εγεζία ηνπ ππ. Οηθνλνκηθώλ αιιά θαη ζε όινπο ηνπο βνπιεπηέο, ηνλίδνληαο 

όηη ηα άηνκα κε αλαπεξία, ρξόληεο παζήζεηο θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο αληηκεησπίδνπλ 

παξάιιεια κε ηελ καθξνρξόληα νηθνλνκηθή θξίζε θαη ελ ζπλερεία ηελ θξίζε ηεο παλδεκίαο, 

έλα άλεπ πξνεγνπκέλνπ θύκα αθξίβεηαο ζηα πξντόληα, ηελ ελέξγεηα, ηα θαύζηκα θ.α., ε νπνία 

θαζηζηά αδύλαηε αθόκα θαη ηελ θάιπςε ησλ βαζηθώλ θαζεκεξηλώλ ηνπο αλαγθώλ. 

Σην πιαίζην αλαθνηλώζεσλ γηα  αύμεζε ηνπ θαηώηαηνπ κηζζνύ ε ΕΣΑκεΑ επαλέξρεηαη γηα 

αθόκε κία θνξά θαη δηεθδηθεί απμήζεηο ζηα αλαπεξηθά επηδόκαηα  θαη ηηο ζπληάμεηο ησλ 

ρακεινζπληαμηνύρσλ, θάηη πνπ απνηειεί πάγην αίηεκα ηνπ εζληθνύ αλαπεξηθνύ θηλήκαηνο ηα 

ηειεπηαία ρξόληα, θαζώο απμήζεηο ζηα επηδόκαηα έρνπλ λα δνζνύλ πεξηζζόηεξα από 10 

ρξόληα! Τα έμνδα γηα ηε δηαζθάιηζε κηαο αμηνπξεπνύο δηαβίσζεο ζπλερώο αλεβαίλνπλ, 

θάλνληαο εκθαλέο όηη ε εληεηλόκελε αθξίβεηα ζπκπαξαζύξεη ην θόζηνο δηαβίσζεο ησλ 

αηόκσλ κε αλαπεξία, νδεγώληαο ηνπο ζε θπξηνιεθηηθή θησρνπνίεζε. Τν έθηαθην βνήζεκα 

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

αθξίβεηαο.  

Χξεηάδεηαη νπζηαζηηθή ζηήξημε, κε εύινγεο απμήζεηο ζηα επηδόκαηα αλαπεξίαο θαη ζηηο 

ζπληάμεηο ησλ ρακεινζπληαμηνύρσλ κε αλαπεξία. Η ΕΣΑκεΑ δηακελύεη ζε όινπο ηνπο 

ηόλνπο όηη ε θπβέξλεζε πξέπεη, παξάιιεια κε ηηο αλαθνηλώζεηο γηα ηελ αύμεζε ηνπ 

θαηώηαηνπ κηζζνύ λα ππάξμεη αλαθνίλσζε  γηα απμήζεηο ζε όια ηα επηδόκαηα ησλ αηόκσλ κε 

αλαπεξία θαη ρξόληεο παζήζεηο θαη ζηηο ζπληάμεηο ησλ ρακεινζπληαμηνύρσλ κε αλαπεξία, νη 

νπνίεο λα θαιύπηνπλ θαη’ ειάρηζην ηελ αύμεζε ηνπ πιεζσξηζκνύ. 
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