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Koιν: Πlvακαq Aπoδε κτιilv

Θ€μα: Kαταβoλιi τou oυνoλικoιj πooo0 τoυ παραπληγικoιi επιδ6ματo9 καΘιbq και τωv
αναπηρικ6ν oυvτιiξεωv ατα AμεA απ6 τιq Tρd.πεζεg.

K0ριε Yπoυργ€,

H EΘνικrj oμoοπovδ[α Kιvητικd Avαπriρωv (E.o.K.A.) oαq oυγ1αiρει για τηv αναληι.bη των
καΘηκ6vτωv σαζ σtη θ6oη τou Yπouργo0 oικoνoμικιilν Kαι σαζ ε01εται κdΘε επιτυ1[α αιo
δ0oκoλo 6ργo πoυ αναλιiβατε, αιo oπolo Θα ε[μααιε αρωγo[, oε αυτrj την περloδo τηq βαθιd.q
oικoνoμικιiq, κoιvωνικriq και ηΘικrjg κρlοηg πoυ περνd η χιiJρα μαζ.

H EoκA απoτελε[ τov μovαδικ6 δευτερoβιiΘμιo Koινωvικo-σUνδικαλιαιικ6 soρ6α
εκπροoιi-lπηoηq των πoλιτιilv με κιvητικθq αναπηρ[εg, εivαι μ6λoq τηg ΕΣAμεA και 6xει oαv βαoικ6
αι61o τη βελτiωoη τηg πoιoτηταg ζωrjq και την ιo6τιμη ουμμετo1r1 τoυζ σrιζ κoιvωvικ6g και
oικovoμικθq δρααιηρι6τητεq.

Γvωρ[ζoυμε απ6 τoυg Qoρεlq μαg τη δραματικri κατιiαrαoη πoυ βιιbvoυv τα τελευταiα 1ρovια
τα ιiτoμα με κινητικrj αvαπηρiα και oι oικoγθνειθζ τoUζ. Δυαιυ1ιilq τo Mvημ6νιo και oι πoλιτικ6g
λιτ6τηταq πoυ θ1oυν'επιβληΘε[ αιη 1ιilρα μαg, 61oυv θ6oει αιo περιΘιiριo τov ανθριi.lπινo
παραγovια και ιδια[τερατα dτoμα με αvαπηρ[α, πoυ βιιilvoυv βαΘιd αvΘρωπιατικη κρ[oη.

Σε αυτrj λoιπ6v τη δ6οκoλη περιoδo πoυ διαv0oυμε ωg πoλiτεq αυτrjg τηq 1ιilραq, απαιτo0vται
απo$ιioειq πoυ Θα κανoυν τιg πoλιτικ69 για την κoινωVικri πρovoια , περιoo6τερo $ιλικ6q για τoυq
πoλiτεg και ιδια[τερα για τα ιiτoμα με αvαπηρiα.
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Η πρ6osατη απdΦαση τηg επιβoλrlq κε$αλαιακιilv ελθγ1ωv (Capital cοntrols) αιιq τρdπεζεg

δημιo0ργηοε σoβαρ6τατo πρ6βλημα αεηv εξυπηρθτηση ατ6μων με βαριθζ κιvητικθg αvαπηpiεq και
oε αυτο69 πoυ κινoιirrεαι με αμαξiδια, επειδrj δεv μπoρo*v vα εξuπηρετηθo0v απ6 τα AΤM vια τοv
απλ6 λ6γο τou δτι αrηv πλειoι}η$[α τoυq δεv εivαι πρoοβι1ο'ιμα (δεv υπιipxουv pιi.μτεζ
πρ6oβααηq). Επ[οηg τo ημερriσιo πoαδ αvιiλη ι.l.ιη ζ τωv αvαπηριKιilv αυvιdξεων {60 ευριil/ ημθρα},
δεv επαρκεi για τηv κd'λuι!η τoυ κ6στoυξ τωV ιατρo$αρμακευτικιilv αναγκιlν τoυg.

Η τμηματικι] καταβoλEi τωv αvαπηρικιiv ουvεαξεωv (60 ευριil/ ημθρα}, απδ τα κατααrriματα
τωv τραπεζωv θ1ει δημιouργrioει ooβαρι!ι πρoβλrjματα επιβlωoηq σεοUζ πoιo αδ0vαμoυg
oιι<ovoμυ<ιi πoλiτεg τηq 1ιilραg μαg. Aκ6μα παρατηρειtαι τo $αιvδμεvo δτι και αν $τd'oει o βαρια
κινητικα αvd'πηροζ αιοv γκιοθ των τραπεζιitν, να λαμβιivει αρvητικri απdιrεηση, επειδri τo επιδoμα
παραπληγiαq δεv απoτελεi οιlvιαξη, d.ρα εivαι αδιivατη η ανriι\η Φη τoυ ποooJ τωV 12ο εUρω πoU
ιox,ει οrjμερα για τoυq ouvιαξιoυχoυζ.

Γvωρiζετε πoλιj Kαλ& δτι τo κ6αrog διαβiωοηq και μετακivηoηq τωv ατ6μωv με κιvητικrj
αvαπηρ[α, εivαι απoδεδειγμθvα πoλ_λαπλdoιo, oυγκριτικd. με τoυq υπ6λoιπουq oυμπoλiτεq μαq.
Η πλειoι|ηQiα τωv μeλιi}v Φoρ6ωv τηζ E.O.K'Α. εi.vαι ιiτoμα με βαριd κιvητικΙ] αvαπηρια
(αn6 67% €ωq και tiνω τoυ 80%) πoυ εiναι δικαιοιi11oι τoυ παραπληγικo0 επιδ6ματog και θ1ouv την
αv.iγκη 24ωρηζ $ρovιiδαg απd dλλo ιiτoμo, τoυ οποlou d1oυv αvαλ*βει τo κ6αιoq διαβiωοηg και
αo$d'λιοηq του.

Πρ€πει vα γvωριζετε διι uπd'ρ1οuv riιτoμα με βαριιi κιvηιικ{ αvαπηρια πoυ αιερoivιαι
oικoyεvειακoιi περιβdλλovεoq και που τo μovαδικ6 ειo6δημα διαβiωoliq τoυq εivαι τo
παραπληγικ6 επiδομα.

βεBαρημ€vη oικovoμιrri τouc καtd.αεαoη,

Kι1ριε YπoυργΞ,

Επειδrj πιαιειiouμε dτι μdλημα τηq Ιιoλιτειαζ ε[vαι η αvακo0$ιαη 6λωv τωv ευdi.ωτωv
κοινωvιl<ιilν oμdδωv μεταξι] τωV oπolωv εivαι και τα ιiτoμα με κιvητικrj αvαπηpiα πρoοδοκoιiμε
να γivει ιiμεoη παpiμβαoη απ6 εσ&ζ αrο αiτημα τηq E.o.Ι('A., δivovιαq οριαεικrj λ0οη οε αuτo τo
οοβαρ6τατo πρ6βλημα επιβiωοηξ \rια Τα dτoμα με βαριθg κιvητικθq αvαπηpiεg.

Mε εKrιμηση για τηv Ε.Γ. τηζ ΕOΚA
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Π[vακαg Aπoδεκτιilν:

- ΓραQε[o ΠρωΘυπoυργo0 κ. A. Τoiπρα
- Γρα$εlo YπoυργoU Επικρατεiαq, κ. Aλ. Φλαμπoυριiρη
- ΓραQεlo Yπoυργo0 Eπικρατε[αq, κ. N. Παππιi
- Γρα$εlo YπoυργoU Yγε[αg, κ' Π. Koυρoυμπλrj
- ΓραQεlo Yπoυργo0 Eργαo[αq, Koιvωνικιilν Ao$αλloεωv και

Koιvωvικι]q AMηλεγγ0ηg, κ. Π. Σκoυρλ€τη
- Γρα$ε[o Avαπληρωτrj Yπoυργo0 Koιvωνικιbν AoQαλ[oεων, κ. Δ. Στρατo0λη
- Γ. Γραμμ. Πρ6voιαg κα. M. Koυτοo0ρη
- EΣAμεA
- Φoρε[ζ_ M6λη E.O.K.A.


