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Αρ. Πρωτ.:8756
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Ο.Κ.Α.:
3η Δεκέμβρη 2017, Παγκόσμια και Εθνική Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία
Συνάδελφοι,
Εμείς τα Άτομα με Κινητική Αναπηρία και οι οικογένειες μας αντιστεκόμαστε και θα συνεχίσουμε να
αντιστεκόμαστε στις πολιτικές λιτότητας των κυβερνητικών οικονομικών επιτελείων.
Δυστυχώς στην σημερινή κοινωνική και οικονομική κρίση που βιώνουμε ως πολίτες αυτής της χώρας,
τα άτομα με αναπηρία καθώς και οι οικογένειές τους πλήττονται περισσότερο από τον υπόλοιπο
πληθυσμό, αναδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο τον κίνδυνο της φτώχιας τόσο σε επίπεδο
εισοδήματος(χαμηλό επίπεδο συμμετοχής στην εργασία), όσο και σε επίπεδο διαβίωσης με επακόλουθο
τον κοινωνικό αποκλεισμό των ΑμεΑ.
Σύμφωνα με μελέτες και έρευνες τα άτομα με αναπηρία αποτελούν το 1/10 του συνολικού πληθυσμού
μας. Τα αναπηρικά επιδόματα για τα περισσότερα άτομα με κινητική αναπηρία αποτελούν το μοναδικό
μέσο επιβίωσής τους και δυστυχώς δεν είναι αρκετά για να καλυφθούν οι πρόσθετες ανάγκες που
δημιουργούνται εξαιτίας της αναπηρίας. Συμπερασματικά, τα αναπηρικά επιδόματα αμβλύνουν μεν τις
οικονομικές ανισότητες των ατόμων με αναπηρία αλλά δεν τις εξαλείφουν, με αποτέλεσμα η οικονομική
εξαθλίωση των ΑμεΑ να παραμένει υψηλή.
Πρωταρχικός στόχος του αναπηρικού κινήματος είναι η εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης για τα
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία του ΟΗΕ, που έχει κυρωθεί από τη Βουλή των Ελλήνων με το
Ν.4074/2012, στην οποία προβλέπεται η διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής τους στα
κοινωνικοοικονομικά δρώμενα, γεγονός που προϋποθέτει την προώθηση πολιτικών που θα στοχεύουν
στην άρση των εμποδίων που οδηγούν τα άτομα με αναπηρία στον κάθε είδους αποκλεισμό.
ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ, ΙΣΟΤΙΜΙΑ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΝ
ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ, ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.
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Ως Ομοσπονδία είμαστε αντίθετοι και δε θα αποδεχτούμε ΠΟΤΕ τη φτωχοποίηση μας, τον
περιορισμό των δικαιωμάτων μας, την ενδεχόμενη μείωση των αναπηρικών επιδομάτων και
συντάξεων.
Ζητούμε τη διατήρηση των θετικών ρυθμίσεων στη φορολογία καθώς και τη διεύρυνση τους.
Η ΕΟΚΑ με αφορμή την 3η Δεκέμβρη Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία στο πλαίσιο των
προσπάθειών της να ενημερώσει τους φορείς -μέλη της για θέματα που αφορούν τη κινητική αναπηρία
διοργανώνει Ημερίδα στις 17 Δεκέμβρη 2017 με θέμα «Κινητικές Αναπηρίες: Αποκατάσταση,
Εργοθεραπεία, Σεξουαλικότητα, Ψυχολογία», στην οποία συμμετέχουν διακεκριμένοι επιστήμονες.
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