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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Θέμα: «Διακήρυξη της ΕΟΚΑ για την 3η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία» 

 

Κυρίες και Κύριοι,  Συνάδελφοι,  Συναγωνιστές,  

Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ατόμων με αναπηρία στις 3η Δεκεμβρίου η Εθνική 

Ομοσπονδία Κινητικά Αναπήρων (Ε.Ο.Κ.Α.) δηλώνει παρούσα στον αγώνα για την διεκδίκηση 

καλύτερης ποιότητας ζωής για τα άτομα με κινητικές αναπηρίες και τις οικογένειές τους. 

Σήμερα στη Χώρα μας αλλά και παγκοσμίως βρισκόμαστε με μία πρωτοφανή υγειονομική κρίση 

λόγω του COVID-19, που κινδυνεύει να μετεξελιχθεί σε μία άνευ προηγουμένου οικονομική και 

κοινωνική διαταραχή μεγάλης εμβέλειας η οποία δημιουργεί μεγάλες ανισότητες και εάν διαρκέσει 

μεγάλο χρονικό διάστημα           θα επηρεάσει καθοριστικά το μέλλον της παγκόσμιας οικονομίας, με 

ότι αυτό συνεπάγεται.   Για να αντιμετωπίσουμε αυτή τη πρωτόγνωρη κατάσταση, χρειάζεται να 

επιδείξουμε ψυχραιμία, πειθαρχία, και ρεαλισμό.  Η Ελλάδα όπως και κάθε χώρα οφείλει να  

προετοιμάσει το δικό της σχέδιο εξόδου από την κρίση, αξιοποιώντας κάθε δυνατό σενάριο, με 

προνοητικότητα, αποφασιστικότητα, ενότητα και ειλικρίνεια. 

Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον οι πλέον πληττόμενοι είναι αυτοί που διαχρονικά αποτελούν τις 

κοινωνικά και οικονομικά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού της χώρας μας, τα άτομα με αναπηρίες 

και οι οικογένειές τους. Σύμφωνα με έρευνες και στατιστικές μελέτες τα άτομα με αναπηρία 

αποτελούν το 1/10 του συνολικού πληθυσμού στη χώρα μας.  

Είναι γεγονός ότι από την έναρξη της πανδημίας τα άτομα με αναπηρία δεν έτυχαν καμίας 

συγκεκριμένης οικονομικής στήριξης, ενώ οι οικονομικές επιπτώσεις των περιοριστικών και 

απαγορευτικών μέτρων τους δημιουργούν μεγάλες δυσκολίες.  Είναι γνωστό σε όλους το πρόσθετο 
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κόστος διαβίωσης εξαιτίας των αναγκών που προκαλεί η ίδια η  αναπηρία για τα άτομα αυτά σε 

ήρεμες περιόδους, πόσο μάλλον στις έκτακτες  συνθήκες της πανδημίας. Εδώ επιβάλλεται να 

αναφέρουμε ότι τα αναπηρικά επιδόματα για τα περισσότερα άτομα με βαριά κινητική αναπηρία, 

αποτελούν  το μοναδικό μέσο επιβίωσής τους και δυστυχώς δεν είναι αρκετά για να καλυφθεί το 

σύνολο των βασικών αναγκών τους.  Και μπροστά στον όλεθρο ή την καταστροφή οι πιο αδύναμοι 

είναι πάντα αυτοί που ξεχνιούνται πρώτοι, αυτοί που θυσιάζονται πρώτοι. Όμως, δεν μας 

περισσεύει κανείς.  

Ως Ομοσπονδία είμαστε κάθετα αντίθετοι και δε θα αποδεχτούμε ΠΟΤΕ τη φτωχοποίηση μας και 

τον περιορισμό των δικαιωμάτων μας.  

Πρόσφατα παρουσιάστηκε στη Βουλή το Εθνικό Σχέδιο Δράσης των ατόμων με αναπηρία και αυτό 

δείχνει με τον καλύτερο τρόπο την επιβράβευση της μακρόχρονης προσπάθειας, καθώς και την 

επιμονή σύσσωμου του αναπηρικού κινήματος για την δημιουργία δημόσιων πολιτικών για τα 

άτομα με αναπηρία. 

Ως ΕΟΚΑ όπως και όλες οι ομοσπονδίες στείλαμε προτάσεις και χαιρετίζουμε την εκπόνηση του 

προβλεπόμενου στο άρθρο 70 (παρ. 2) του ν.4488/2017 «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα 

Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία», κύριος στόχος του οποίου είναι ο καθορισμός των εθνικών 

στόχων και ενεργειών για την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των 

Ατόμων με Αναπηρίες σε Εθνικό επίπεδο. Η εκπόνηση του ανωτέρω σχεδίου δράσης συνιστά 

αναμφισβήτητα μια σημαντική εξέλιξη ιστορικής σημασίας, καθώς για πρώτη φορά ένα τέτοιο 

σχέδιο έχει επαρκή επιχειρησιακή και τεχνοκρατική τεκμηρίωση και τοποθετείται με συνεκτικό  

τρόπο επί των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στο παρόν και στο μέλλον.  Θέση της ΕΟΚΑ 

είναι πως το Εθνικό Σχέδιο Δράσης αν και περιλαμβάνει πολλές θετικές παρεμβάσεις, ωστόσο χρήζει 

βελτίωσης σχετικά με τις Κατευθυντήριες  διατάξεις υλοποίησης της Σύμβασης των Ηνωμένων 

Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, που περιλαμβάνονται στον ν.4488/2017, οι 

οποίες μέχρι σήμερα δεν έχουν υλοποιηθεί.  

Είναι λοιπόν καθήκον της πολιτείας, αφενός η διασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης και 

αφετέρου ο σεβασμός των δικαιωμάτων των πολιτών με αναπηρία.  

Συνάδελφοι,  Συναγωνιστές, 

Το αναπηρικό κίνημα επιβάλλεται να είναι στο προσκήνιο και έχει τη μόνιμη και σταθερή 

υποχρέωση να αναδεικνύει διαρκώς και ουσιαστικά τα ζητήματα που απασχολούν τα άτομα με 

αναπηρία. Ως αναπηρικό κίνημα, διεκδικούμε το δικαίωμα στη ζωή με κοινωνική αξιοπρέπεια, 

κοινωνική ενσωμάτωση, ισότητα, σεβασμό της ατομικής και της ομαδικής ιδιαιτερότητας,  καλύτερη 

ποιότητα ζωής. Βασική και θεμελιώδης αρχή του αναπηρικού κινήματος είναι: Τίποτα για τα άτομα 

με αναπηρία χωρίς τα άτομα με αναπηρία.  

ΩΣ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ:  ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ, ΙΣΟΤΙΜΙΑ, 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. 
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ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ 

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ 

ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΖΩΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, 

ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ  ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΓΙΑ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 

 

 

 


