ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ
Ε.Ο.Κ.Α.

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ε.Σ.Α.με.Α.

info@eoka.com.gr

NATIONAL FEDERATION OF
MOBILITY IMPAIRED PEOPLE
-N.F.M.I.P.MEMBER OF NATIONAL
CONFEDERATION OF DISABLED
PEOPLE N.C.D.P.

www.eoka.com.gr

Ηλιούπολη 01/12/2021
Αρ.Πρωτ: 9890
Προς: Φορείς- Μέλη & Μέλη Γ.Σ. ΕΟΚΑ

Θέμα: «Διακήρυξη της Ε.Ο.Κ.Α. για την 3η Δεκεμβρίου 2021, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με
Αναπηρία»
Συναγωνίστριες, Συναγωνιστές,
Φέτος την 3η Δεκεμβρίου 2021 Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία, η Εθνική Ομοσπονδία
Κινητικά Αναπήρων (Ε.Ο.Κ.Α.) ως ο μοναδικός δευτεροβάθμιος κοινωνικο-συνδικαλιστικός φορέας
που εκπροσωπεί τα άτομα με κινητική αναπηρία σε εθνικό επίπεδο, πρωτοστατεί στον αγώνα, για
την διεκδίκηση καλύτερης ποιότητας ζωής για τα άτομα με κινητική αναπηρία και τις οικογένειές
τους, για το δικαίωμα στη ζωή και την αξιοπρέπεια, για την ανάδειξη και διεκδίκηση των
αιτημάτων τους, αλλά και τη συμπερίληψη τους σε κάθε πτυχή της πολιτικής, οικονομικής,
πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής, όπως άλλωστε η εθνική μας νομοθεσία, το σύνταγμα της χώρας
και η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, επιτάσσουν.
Στην πολύ δύσκολη περίοδο της υγειονομικής κρίσης που διανύουμε σήμερα, με τις επιτάξεις
ιδιωτών ιατρών στο ΕΣΥ, τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των συμπολιτών μας άνω των 60 ετών και την
εμφάνιση της νέας μετάλλαξης “Όμικρον” η οποία μας ανησυχεί και μας υπενθυμίζει ότι ο κορονοϊός
μπορεί να μας αιφνιδιάζει συνέχεια όσο βρίσκει έδαφος να επιζεί, ιδίως μεταξύ των ανεμβολίαστων,
τα άτομα με αναπηρία που αποτελούν και μέρος της ομάδας υψηλού κινδύνου, βρέθηκαν
αποκλεισμένα από την κοινωνική φροντίδα και την υγεία, ενώ οι οικονομικές επιπτώσεις των
περιοριστικών και απαγορευτικών μέτρων, τους δημιουργούν πολύ μεγάλες δυσκολίες.
Δυστυχώς δεν υπήρξε καμία ειδική πρόβλεψη για τα άτομα με βαριά κινητική αναπηρία που
εισήχθησαν σε νοσοκομεία. Όπως γνωρίζουμε όλοι, τα άτομα αυτά κατά τη διάρκεια της νοσηλείας
τους, όπως και στην καθημερινότητά τους εκτός νοσοκομείου, έχουν ανάγκη προσωπικού βοηθού,
προκειμένου να μην πάθουν κατακλίσεις, αλλά και για να εξυπηρετηθούν στις ανάγκες προσωπικής
υγιεινής, σίτισης κ.λπ. . Η παρουσία βοηθών απαγορεύτηκε, χωρίς όμως να μπορεί να τους
παρασχεθεί η απολύτως αναγκαία βοήθεια, από το ούτως ή άλλως «φορτωμένο» νοσηλευτικό
προσωπικό, πράγμα που στηλιτεύσαμε και εγγράφως στους υπεύθυνους, ως Ομοσπονδία.
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Ο αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 στα άτομα με αναπηρία έχει αλλάξει τα πάντα. Συνεχίζουν να
υπάρχουν προβλήματα αποκλεισμού, διάκρισης και φτώχειας, των ατόμων με αναπηρία στην Χώρα
μας, αλλά και στην Ευρώπη. Τα άτομα με αναπηρία που έχουν χάσει μέλη της οικογένειάς τους, ή
τα προς το ζην, ή την επαφή τους με φίλους, με την οικογένεια και το δίκτυο υποστήριξής τους,
απαιτούν να αλλάξει εντελώς ο σχεδιασμός, ώστε να συμπεριλάβει θετικά μέτρα για το σύνολο των
ατόμων με αναπηρία. Δεν είναι δυνατόν μετά από μια δεκαετή κρίση που μας φτωχοποίησε και μας
διέλυσε, τα άτομα με αναπηρία να επωμισθούν ξανά τα βάρη αυτής της νέας υγειονομικής και
οικονομικής κρίσης.
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!!!!!! ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΙΤΕΣ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ. ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΚΑΙ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΑΣ.
Είναι γνωστό ότι σύμφωνα με έρευνες και στατιστικές μελέτες τα άτομα με αναπηρία αποτελούν το
1/10 του συνολικού πληθυσμού της χώρας και είναι καθήκον της πολιτείας, αφενός να διασφαλίσει
ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης και αφετέρου να σεβαστεί τα δικαιώματα των πολιτών με
αναπηρία που απορρέουν από την Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες
και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου, που με τον ν.4074/2012 έγινε και νόμος του κράτους.
Είμαστε κάθετα αντίθετοι και δε θα αποδεχτούμε ΠΟΤΕ ως Ομοσπονδία τον περιορισμό των
δικαιωμάτων μας και την περαιτέρω φτωχοποίησή μας. Τονίζουμε ότι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης των
ατόμων με αναπηρία είναι προϊόν επιβράβευσης της μακρόχρονης προσπάθειας και επιμονής
σύσσωμου του αναπηρικού κινήματος για την δημιουργία δημόσιων πολιτικών για τα άτομα με
αναπηρία, καθώς για πρώτη φορά ένα τέτοιο σχέδιο τοποθετείται με συνεκτικό τρόπο επί των
δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στο παρόν και στο μέλλον και συνιστά αναμφισβήτητα μια
σημαντική εξέλιξη ιστορικής σημασίας. Θέση της ΕΟΚΑ είναι πως το Εθνικό Σχέδιο Δράσης αν και
περιλαμβάνει πολλές θετικές παρεμβάσεις, ωστόσο χρήζει βελτίωσης και επιβάλλεται η επιτάχυνση
της υλοποίησής του, σχετικά με τις κατευθυντήριες διατάξεις υλοποίησης της Σύμβασης των
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες.
Στα θετικά αποτελέσματα των διεκδικήσεων της ΕΟΚΑ και σύσσωμου του αναπηρικού κινήματος
είναι επιτυχίες όπως, η θεσμοθέτηση του προσωπικού βοηθού, με το πιλοτικό που θα ξεκινήσει στο
πρώτο τρίμηνο του 2022, ώστε να αποτυπωθούν οι πραγματικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία
και να γίνουν οι απαραίτητες βελτιώσεις, η κάρτα αναπηρίας, η ίδρυση της εθνικής αρχής
προσβασιμότητας που επιβάλλεται να στηριχθεί με όλα τα μέσα από την πολιτεία, θέματα που θα
μας απασχολήσουν στο αμέσως προσεχές διάστημα. Ωστόσο παραμένουν πολλά ακόμα που πρέπει
να γίνουν ώστε να μπορούμε να διαβιούμε αξιοπρεπώς εμείς και οι οικογένειές μας και να
ενταχθούμε ισότιμα σε όλες τις εκφάνσεις του πολιτικού, οικονομικού και κοινωνικού γίγνεσθαι.
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Συναγωνίστριες, Συναγωνιστές,
Εμμένουμε στο σύνθημά μας «Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς», που είναι η θεμελιώδης αρχή του
αναπηρικού κινήματος στην διεκδίκηση ίσων ευκαιριών για όλους μας.
Παλεύουμε για:
• την άρση των εμποδίων προσβασιμότητας στο δομημένο και το φυσικό περιβάλλον, στα
Νοσοκομεία, στα Μ.Μ.Μ.,
• την ουσιαστική αύξηση αλλά και την διασφάλιση των αναπηρικών επιδομάτων και των
αναπηρικών συντάξεων,
• την επίλυση των σοβαρών ζητημάτων που αφορούν την δημόσια και δωρεάν αποκατάσταση
για όλους,
• την ανεξάρτητη διαβίωση και την αποϊδρυματοποίηση, προϋποθέσεις που είναι απολύτως
απαραίτητες για την πλήρη ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία μας,
• την ενίσχυση του Ε.Σ.Υ. και τη δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης στην υγειονομική και την
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη,
• την βελτίωση των παροχών του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ, με δωρεάν, ασφαλή και υψηλής ποιότητας
βοηθήματα για τους κινητικά αναπήρους,
• την βελτίωση του κανονισμού λειτουργίας των ΚΕΠΑ,
• την εξασφάλιση της συμμετοχής ειδικά των βαριά κινητικά αναπήρων, στην εκπαίδευση, την
εργασία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την ίδια τη ζωή
• την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ των ατόμων με αναπηρία, όταν πρόκειται για πρώτη κατοικία
χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, καθώς και τη διατήρηση των φοροαπαλλαγών που ισχύουν,
αλλά και τη διεύρυνσή τους.
• να μην προσμετρώνται στο εισόδημα των ατόμων με αναπηρία, το εξωιδρυματικό επίδομα,
ανεξαρτήτως από που το λαμβάνουν, αλλά και κάθε είδους προνοιακό επίδομα, προκειμένου
να διεκδικήσουν κοινωνικές παροχές,
• την προστασία από τον πλειστηριασμό της πρώτης κατοικίας που ανήκει σε άτομα με
αναπηρία,
• την στήριξη των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στις νέες ενεργειακές
ανατιμήσεις, ειδικά σε εκείνους των οποίων η υγεία εξαρτάται από την χρήση ενεργοβόρων
ιατροτεχνολογικών βοηθημάτων,
• την ανάγκη να βρεθεί τρόπος για να μετατραπούν τα σπίτια των βαριά κινητικά αναπήρων σε
προσβάσιμα, είτε με την επιδότηση παρεμβάσεων μέσω του προγράμματος «Διαβιώ κατ’
οίκον», είτε με την επιδότηση μέσω άλλων κονδυλίων. Άλλωστε αυτό προβλέπεται και στο
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία στο Στόχο 11.
• την Ίση μεταχείριση των ατόμων με αναπηρία, προκειμένου να αρθούν οι διακρίσεις σε
όλους τους τομείς της ζωής.
Συνεχίζουμε την πάλη ενωμένοι για τον κοινό σκοπό.
Στον αγώνα μας, ΔΕΝ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ!!!!!!
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