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ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ 

 

ΘΔΜΑ:  Καηάξγεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ΔΑκεΑ ζην Γ ηνπ ΔΟΠΤΤ 

 

  Μεηά ηελ αληηθνηλσληθή θαη αλάιγεηε απόθαζε ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγύεο λα θόςεη ην πξνλνηαθό επίδνκα ησλ παηδηώλ κε βαξηέο θαη πνιιαπιέο 

αλαπεξίεο όηαλ πεζάλεη ν γνληόο ηνπ, πνπ είρε ζύληαμε άλσ ησλ 360 Δ θαη κάιηζηα λα 

θαινύληαη λα επηζηξέςνπλ αλαδξνκηθά ρηιηάδεο επξώ θαη δεύηεξν πιήγκα ζε ειάρηζην ρξόλν 

ην Υπνπξγείν Υγείαο, απηή ηε θνξά δέρζεθε εθαηνληάδεο ρηιηάδεο άηνκα κε αλαπεξία ηεο 

Φώξαο, κε ηελ θαηάξγεζε ηεο εθπξνζώπεζεο ηεο Δζληθήο πλνκνζπνλδίαο Αηόκωλ κε 

Αλαπεξία (ΔΑκεΑ) ζην Γ ηνπ ΔΟΠΤΤ ,  πνπ είρε λνκνζεηεζεί από ην 2011, κε ηε 

δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 21 ζην ππό δηαβνύιεπζε πξνζρέδην λόκνπ ηνπ Υπνπξγείνπ Υγείαο  κε 

ηίηιν  «Γηαηξόο γηα όινπο, ηζόηηκε θαη πνηνηηθή πξόζβαζε ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Δζληθνύ 

Οξγαληζκνύ Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο θαη ζηελ Πξωηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο.» 

 

 Ζ Δ.Σ.Α.κεΑ., σο ε αληηπξνζσπεπηηθόηεξε ηξηηνβάζκηα νξγάλσζε εθπξνζώπεζεο ησλ 

αηόκσλ κε αλαπεξία, κε ρξόληεο παζήζεηο θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο, κε κέιε ηεο 

πεξηζζόηεξεο από 500 νξγαλώζεηο α΄ θαη β΄ βαζκνύ ζε όιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, κεηέρεη 

κε αηξεηό εθπξόζσπό ηεο ζηα Γηνηθεηηθά Σπκβνύιηα όισλ ησλ κεγάισλ Οξγαληζκώλ, 

κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ηνπ ΔΟΠΥΥ, εθπξνζσπώληαο ηα άηνκα κε αλαπεξία, κε ρξόληεο 

παζήζεηο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, δειαδή, εθπξνζσπώληαο  1.000.000 άηνκα κε αλαπεξία,  

ην 10% ησλ  Διιελίδσλ θαη Διιήλσλ, ησλ πιένλ επάισησλ πνιηηώλ ηεο ρώξαο. 

 

   Ζ ζπκκεηνρή, δηα εθπξνζώπσλ, ησλ αληηπξνζσπεπηηθώλ νξγαλώζεσλ θνηλσληθώλ εηαίξσλ 

ζην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ ΔΟΠΥΥ, εμππεξεηεί βαζηθέο αξρέο ηεο δεκνθξαηηθήο 

ιεηηνπξγίαο θνξέσλ πνπ αλήθνπλ ζην θξάηνο, όπσο ν θνηλσληθόο δηάινγνο, ε θνηλσληθή 

ινγνδνζία θαη ε δηαθάλεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θνξέσλ απηώλ. 

 

   Ο Σύιινγνο Γνλέσλ Κεδεκόλσλ θαη Φίισλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία Κέξθπξαο, κεηά ηελ 

έθηαθηε ζπλεδξίαζε ηνπ ΓΣ ηνπ, απνθάζηζε νκόθσλα ηελ θαηάζεζε θαη δεκνζίεπζε 

θαηαγγειίαο ηνπ  γηα ηηο δύν πξναλαθεξόκελεο αλάιγεηεο απνθάζεηο ησλ Υπνπξγείσλ Υγείαο 

θαη Δξγαζίαο θαη θαιεί: 

 

1. Τνπο Βνπιεπηέο Κέξθπξαο  ζηνπο νπνίνπο έρεη ζηείιεη ηελ αξ. πξση. 169/14-4-2022 

επηζηνιή ηνπ, λα ζηεξίμεη ζηελ Διιεληθή Βνπιή θαη ζε όπνηα όξγαλα ζπκκεηέρνπλ, 

ηελ δηακαξηπξία ηεο ΔΣΑκεΑ ηελ νπνία θαη απηή έρεη ζηείιεη γηα ηελ άκεζε άξζε ηεο 

απόθαζεο ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειιεγύεο ηνπ θνςίκαηνο 

ηνπ πξνλνηαθνύ επηδόκαηνο ησλ αηόκσλ κε βαξηέο θαη πνιιαπιέο αλαπεξίεο όηαλ 
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ιάβνπλ ηελ ζύληαμε ηνπ  ζαλόληνο  γνλέα ηνπο θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο εθπξνζώπεζεο 

ηεο ΔΣΑκεΑ ζην ΓΣ ηνπ ΔΟΠΥΥ. 

2. Τνπο Σπιιόγνπο ΑκεΑ θαη ηα ρηιηάδεο άηνκα κε αλαπεξία ηεο Κέξθπξαο, όπσο ,κέρξη 

ηελ Γεπηέξα 18 Απξηιίνπ 2022 θαη ώξα 16.15, ζπκκεηάζρνπλ ζηε δεκόζηα 

δηαβνύιεπζε ζηνλ ηζηόηνπν  http://www.opengov.gr/yyka/?p=3256, ππνβάιινληαο  

ζρεηηθή παξαηήξεζε ή ζρόιην όπωο:   

 « Δθθξάδνπκε ηελ έληνλε δηακαξηπξία καο γηα ηελ θαηάξγεζε ζύκθωλα κε ην 

άξζξν 21 ζην ππό δηαβνύιεπζε  ρέδην Νόκνπ ηεο εθπξνζώπεζεο ηεο ΔΑκεΑ  

ζην Γ ηνπ ΔΟΠΤΤ.» 
 

Ζ Δζληθή Σπλνκνζπνλδία Αηόκσλ κε Αλαπεξία ζπλερίδεη ηνλ δπλακηθό 

θνηλσληθνζπλδηθαιηζηηθό  αγώλα ηεο, όπσο έρεη δείμεη θαη κε  ηηο κεγάιεο 

θηλεηνπνηήζεηο  ηεο  θαηαθιύδνληαο ηνπο θεληξηθνύο δξόκνπο ηεο Αζήλαο πξν ηεο 

Παλδεκίαο,  πξναζπίδνληαο ηα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά δεηήκαηα  ηνπ 1.000.000 

αηόκσλ κε αλαπεξία ηεο Φώξαο, δειαδή ηνπ 10%ηνπ Διιεληθνύ πιεζπζκνύ, ώζηε λα 

κπνξεί ε πην επάισηε Διιεληθή θνηλσληθή νκάδα πνιηηώλ,  λα δεη κε 

ΑΞΗΟΠΡΔΠΔΗΑ ΚΑΗ ΔΒΑΜΟ .  
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