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Θέμα: Καμία αύξηζη ζηα επιδόμαηα αναπηπίαρ εδώ και 11 σπόνια
Τα άηνκα κε αλαπεξία, ρξόληεο παζήζεηο θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ
αθξίβεηα ζηα πξντόληα, ηελ ελέξγεηα, ηα θαύζηκα θ.α., κε απνηέιεζκα λα αδπλαηνύλ λα
αληηκεησπίζνπλ έζησ θαη ηα απνιύησο απαξαίηεηα γηα ηελ θαζεκεξηλή δηαβίσζή ηνπο. Οη
ηειεπηαίεο απμήζεηο επηδνκάησλ έρνπλ δνζεί ην 2011, θαη ε δηαζθάιηζε ηεο αμηνπξεπνύο δηαβίσζεο
απνηειεί καθξηλό όλεηξν. Τα επνρηαθά βνεζήκαηα θαη επηδόκαηα δελ κπνξνύλ νύηε ζην ειάρηζην λα
ιεηηνπξγήζνπλ σο αληηζηάζκηζκα ηεο αθξίβεηαο πνπ πιήηηεη ηηο επάισηεο νκάδεο.
Η Εζληθή Σπλνκνζπνλδία Αηόκσλ κε Αλαπεξία ΕΣΑκεΑ έρεη δεηήζεη, κε επηζηνιή ηεο πξνο ηνλ
πξσζππνπξγό 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”.
Ο Σύιινγνο ΑκεΑ Ιιίνπ ζέηεη θαη κηα ζεηξά νπζηαζηηθώλ αηηεκάησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ
θαζεκεξηλόηεηα ησλ αλζξώπσλ όπσο έιιεηςε εθπξνζώπσλ ΑκεΑ ζε θέληξα απνθάζεσλ γηα ζέκαηα
πνπ ηνπο αθνξνύλ, θάιπςε αλαισζίκσλ πιηθώλ θαζεκεξηλήο ρξήζε, θάιπςε αλαισζίκσλ
λνζειείαο (επηζέκαηα γηα θαηαθιίζεηο) γηα ηνπο αλαζθάιηζηνπο ΑκεΑ, επηθαηξνπνίεζε ηεο ιίζηαο
βνεζεκάησλ γηα ηε δηεπθόιπλζε ηεο θαζεκεξηλόηεηαο (π.ρ iPhone, tablet, laptop κε θαηάιιειεο
εθαξκνγέο), ζπκπεξίιεςε θαη άιισλ παζήζεσλ ζε απηέο πνπ ρξήδνπλ βνεζό, ιεηηνπξγία ησλ
θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ (βνήζεηα ζην ζπίηη) ζε 24/7, αύμεζε νηθνλνκηθώλ νξίσλ γηα ηελ έληαμε ησλ
ΑκεΑ ζηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο, αλάπηπμε ζπζηήκαηνο επαγγεικαηηώλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε
(θπζηνζεξαπεπηέο, εξγνζεξαπεπηέο, ινγνζεξαπεπηέο), ππνζηήξημε ηνπ Εζληθνύ Κέληξνπ
Απνθαηάζηαζεο ζε ππνδνκέο θηηξίσλ, εγθαηαζηάζεσλ, εθζπγρξνληζκόο ηνπ ηνκέα
θπζηθνζεξαπείαο ζε κεραλήκαηα θαη πιηθά, εθκεηάιιεπζε ησλ παιαηώλ εζηηώλ γηα ηελ
εγθαηάζηαζε καζεηώλ ΑκεΑ, αλάπηπμε ησλ ζρνιώλ πνπ κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ εληόο ηνπ
ζπγθξνηήκαηνο, ζεζκνζέηεζε ηαηξηθώλ επηζθέςεσλ θαη’ νίθσλ θαιπκκέλεο από ηνλ ΕΦΚΑ ζηηο
πεξηπηώζεηο θηλεηηθώλ αλαπεξηώλ, δεκηνπξγία θέληξσλ δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο γηα αλειίθνπο
θαη ελειίθνπο, δεκηνπξγία ζηέγεο ππνζηεξηδόκελεο δηαβίσζεο γηα κνλαρηθνύο ΑκεΑ θαη απηνύο πνπ
"ράλνπλ" ηνλ γνλέα βνεζό ηνπο, ρξεκαηνδόηεζε γηα ηελ επέθηαζε ηνπ ζεζκνύ ζθύισλ νδεγώλ
ηπθιώλ, πξνγξάκκαηα ΟΑΕΔ γηα έληαμε ΑκεΑ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία κε επηδνηήζεηο ζε
ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ, ρξεκαηνδόηεζε γηα ηελ επηζθεπή θαη θαηαζθεπή ππνδνκώλ γηα ηνπο ΑκεΑ
(π.ρ. ξάκπεο ζηα πεδνδξόκηα θαη ηα θηήξηα δεκνζίνπ ελδηαθέξνληνο, νδεγνί όδεπζεο ηπθιώλ).
Επωηάηαι ο ςποςπγόρ:
1. Ελώ ε θπβέξλεζε ηεο ΝΔ παξαδέρεηαη ην θύκα αθξίβεηαο θαη έδσζε αύμεζε ζηνλ θαηώηαην
κηζζό, άθεζε απ’ έμσ ηα αλαπεξηθά επηδόκαηα θέξλνληαο ζε απόγλσζε ηνπο πην επάισηνπο
ζπλαλζξώπνπο καο. Δεζκεύεηαη λα δώζεη νξηδόληηα αύμεζε ζε όια ηα αλαπεξηθά επηδόκαηα
θαη ζην ειάρηζην εγγπεκέλν εηζόδεκα έηζη ώζηε ηνπιάρηζηνλ λα ππάξμεη ηηκαξηζκηθή
αλαπξνζαξκνγή ηνπο;
2. Δεζκεύεηαη λα πξνσζήζεη θαη λα ηθαλνπνηήζεη ηα πξναλαθεξόκελα ρξόληα αηηήκαηα ησλ
αηόκσλ κε αλαπεξία, ρξόληεο παζήζεηο θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο;
Ο επωηών Βοςλεςηήρ
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