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ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δ.Σ.Α.μεΑ.: Ο Ι. Βαπδακαζηάνηρ ζήηηζε αςξήζειρ επιδομάηων από ηο 
βήμα ηηρ Βοςλήρ   

Καηά ηε ζπδήηεζε ηεο έθζεζεο πξνόδνπ ηεο Δζληθήο Αξρήο Πξνζβαζηκόηεηαο ζηελ Δπηηξνπή 

Ηζόηεηαο ηεο Βνπιήο, κίιεζε ν πξόεδξνο ηεο ΔΣΑκεΑ Ησάλλεο Βαξδαθαζηάλεο, ηελ Τξίηε 5 Απξηιίνπ.  

Ο θ. Βαξδαθαζηάλεο ραξαθηήξηζε ηελ Αξρή έλα ζεκαληηθό ζεζκό πνπ κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη έλα 

ηεξάζηην ξόιν ζηελ αμηνιόγεζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ Δζληθνύ Σρεδίνπ Γξάζεο, πνπ επεηδή έρεη 

νξίδνληα πέξα από ηελ θπβεξλεηηθή ζεηεία κηαο ζπγθεθξηκέλεο θπβέξλεζεο, «ζα πξέπεη λα αξρίζνπκε 

λα ζρεδηάδνπκε ηελ επέθηαζή ηνπ». 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».  

Ο θ. Βαξδαθαζηάλεο δήηεζε ηελ αλαπξνζαξκνγή θαη ηελ επέθηαζε ηνπ Σρεδίνπ Γξάζεο, θαζώο 

πνιιέο δξάζεηο δελ έρνπλ εμειηρζεί σο όθεηιαλ. Κνκβηθό δήηεκα ηα ππνπξγεία λα εξγάδνληαη ζύκθσλα 

κε ηηο επηηαγέο ηεο Σύκβαζεο ηνπ ΟΖΔ γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία, πνπ απνηειεί 

ςεθηζκέλν λόκν ηνπ θξάηνπο. Ο θ. Βαξδαθαζηάλεο έθεξε σο παξάδεηγκα ην κόιηο θαηαηεζέλ 

λνκνζρέδην ηνπ ππνπξγείνπ Υγείαο, πνπ βξίζεη δηαηάμεσλ αληίζεησλ κε ηε Σύκβαζε: πεηά εθηόο ηεο 

ΔΣΑκεΑ από ην ΓΣ ηνπ ΔΟΠΥΥ, έλα ζεκαληηθό ζεζκό γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη ρξόληεο παζήζεηο, 

θαζώο έδηλε ζηνπο ηειεπηαίνπο ηελ επθαηξία λα κεηέρνπλ ζην ζρεδηαζκό ησλ πνιηηηθώλ. Σην ίδην 

λνκνζρέδην ε αλαγλώξηζε δηαθόξσλ ζπιιόγσλ αζζελώλ θαιθηδεύεη ηελ εθπξνζώπεζε ηνπ 

αλαπεξηθνύ θηλήκαηνο θαη έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην άξζξν 4 ηεο Σύκβαζεο.  

Σηε ζπλεδξίαζε κίιεζαλ ν ππνπξγόο Δπηθξαηείαο Γ. Γεξαπεηξίηεο, ε πθππνπξγόο γηα ζέκαηα 

Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, Γόκλα Μηραειίδνπ, ν πξόεδξνο ηεο Δζληθήο Αξρήο 

Πξνζβαζηκόηεηαο Κ. Σηεθαλίδεο, νη δύν αληηπξόεδξνη ηεο ΔΑΠ Διεπζεξία Μπεξληδάθε - Άιληνπο θαη 

Μαξίιπ Φξηζηνθή θαη ν Σπλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, Αλδξέαο Πνηηάθεο. 

Αθνινύζεζαλ παξεκβάζεηο θαη εξσηήζεηο από ηνπο βνπιεπηέο ηεο Δπηηξνπήο.  

  

 

 

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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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. 

 


