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Θέμα: «Διακήρυξη της Ε.Ο.Κ.Α. για την 3η Δεκεμβρίου 2022, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με 

Αναπηρία» 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,  

Η Εθνική Ομοσπονδία Κινητικά Αναπήρων (Ε.Ο.Κ.Α.), ως ο δευτεροβάθμιος κοινωνικο-

συνδικαλιστικός φορέας που εκπροσωπεί τα άτομα με κινητική αναπηρία σε Εθνικό επίπεδο,  με 

αφορμή την Παγκόσμια ημέρα των ατόμων με αναπηρία, δηλώνει όπως κάθε χρόνο Παρούσα και με 

αποφασιστικότητα, μαχητικότητα και επιμονή, παραμένει στις επάλξεις και στον αγώνα ενάντια σε 

κάθε παραβίαση των δικαιωμάτων μας,  σε κάθε άνιση μεταχείριση,  αλλά και στην διεκδίκηση 

καλύτερης ποιότητας ζωής για τα άτομα με κινητική αναπηρία και τις οικογένειές τους. 

Η 3η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία είναι ημέρα ευαισθητοποίησης, ημέρα 

ενημέρωσης αλλά και αφύπνισης της κοινωνίας μας, για τα δικαιώματα και τις δυνατότητες των 

ατόμων με αναπηρία. Μας θυμίζει ότι η αναπηρία δεν είναι αρρώστια, δεν είναι στίγμα, δεν είναι 

κατάρα ή τιμωρία. Η αναπηρία είναι μία κοινωνική πραγματικότητα, που δημιουργείται από την 

αδυναμία της πολιτείας και της κοινωνίας, να εξασφαλίσει πλήρη προσβασιμότητα σε φυσικό, 

δομημένο και ψηφιακό περιβάλλον, πρόσβαση στην εκπαίδευση, την εργασία, την υγεία την 

κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή.  Τα άτομα με αναπηρία, αποτελούν έκφραση της 

ανθρώπινης ποικιλομορφίας. Είναι άνθρωποι παρόντες, με δικαίωμα στη ζωή και το κοινωνικό, 

οικονομικό και πολιτικό γίγνεσθαι. 

 

Για αυτό το λόγο ο αγώνας μας για μια κοινωνία συμπερίληψης και ίσων ευκαιριών είναι 

καθημερινός και διατρέχει όλα τα επίπεδα αλλά και κάθε πτυχή της κοινωνικής, πολιτικής, 

οικονομικής και πολιτιστικής μας ζωής. 
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Η διάκριση, ο αποκλεισμός, η φτώχεια, ο στιγματισμός, η έλλειψη κατάλληλης ιατρικής φροντίδας 

και υπηρεσιών αποκατάστασης, η έλλειψη πρόσβασης στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, σε 

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, αλλά και η έλλειψη πρόσβασης στην εκπαίδευση, την πληροφορία, την 

εργασία, λειτουργούν αρνητικά στην ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία, στο κοινωνικό σύνολο 

και στην ποιότητα ζωής τους. Η στήριξη των ατόμων με αναπηρία είναι κριτήριο του επιπέδου 

ανθρωπισμού, υπευθυνότητας και πολιτισμού μιας χώρας. Και αυτό γιατί πολιτεία και κοινωνία 

οφείλουν, με βάση το Σύνταγμά μας, αλλά και στο πλαίσιο της αναλογικής ισότητας, να 

διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρία τα μέσα εκείνα, που τους επιτρέπουν να συνεισφέρουν αυτό 

το οποίο πραγματικά μπορούν στο κοινωνικό σύνολο. 

Η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες που κυρώθηκε στη χώρα μας με 
τον ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88/Α΄/11-04-2012) καθώς και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης, 
στοχεύουν να διασφαλίσουν, μέσα από τη δέσμευση των κρατών μελών, ότι τα άτομα με αναπηρία 
μπορούν να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους σε ισότιμη βάση με τους άλλους πολίτες.  
Για να έχουμε όμως και πρακτικά οφέλη στην καθημερινή ζωή των ατόμων με αναπηρία, χρειάζεται 

εφαρμογή ανάλογης πολιτικής με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, προσηλωμένο στην κοινωνική 

ισότητα, συμπερίληψη και αλληλεγγύη, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες και 

δομές, οι οποίες να δίνουν τη δυνατότητα στα ΑμεΑ να έχουν πραγματικά  ίσες ευκαιρίες και να 

εντάσσονται πλήρως  σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής. Είναι αδήριτη ανάγκη οι 

Κυβερνήσεις να επενδύσουν σε ειδικά προγράμματα για τα άτομα με αναπηρία,  να βοηθήσουν 

άμεσα οικονομικά τα άτομα αυτά που βρίσκονται σε ανάγκη και να υιοθετήσουν εθνικές 

στρατηγικές και σχέδια δράσης.  

Σήμερα στη χώρα μας: 

-Ένα μεγάλο ποσοστό ατόμων με αναπηρία βρίσκεται εκτός εργατικού δυναμικού και το μέσο 

οικογενειακό εισόδημα των νοικοκυριών που έχουν ένα μέλος με αναπηρία είναι χαμηλότερο από 

των άλλων νοικοκυριών.  

-Τα επιδόματα που δίδονται για την αντιμετώπιση των πρόσθετων αναγκών που δημιουργεί η 

αναπηρία, αλλά και οι συντάξεις αναπηρίας και γήρατος, είναι πολύ χαμηλά και πάντως δεν έχουν 

αυξηθεί από το 2012, ενώ το κόστος ζωής αυξάνεται αλματωδώς. 

Η μακρόχρονη οικονομική κρίση των μνημονίων, η οικονομική κρίση λόγω της πανδημίας και η 

αλματώδης αύξηση του κόστους της ενέργειας και συνακόλουθα του κόστους διαβίωσης, που 

βιώνουμε λόγω και του πολέμου στην Ουκρανία, απειλούν τα άτομα με κινητική αναπηρία με 

φτωχοποίηση, καθώς το κόστος διαβίωσής τους υπολογίζεται στο τριπλάσιο αυτού των ατόμων 

χωρίς αναπηρία.  

Ως ΕΟΚΑ αγωνιζόμαστε για την αποτροπή φτωχοποίησής μας, αλλά και την αποτροπή του 

περιορισμού των δικαιωμάτων μας.  
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Συναγωνίστριες,  Συναγωνιστές, 

Στους δύσκολους καιρούς που βιώνουμε, η ΕΟΚΑ, συντασσόμενη με το σύνολο του αναπηρικού 

κινήματος, κατάφερε πολλά(Ψήφιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα άτομα με αναπηρία, 

δημιουργία Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας, θεσμοθέτηση Προσωπικού Βοηθού, δημιουργία 

Εθνικής Πύλης Αναπηρίας και Ψηφιακού Μητρώου, έκδοση Κάρτας Αναπηρίας, Ψηφιακά ΚΕΠΑ) κ.α. 

Επίσης με σκληρή προσπάθεια, πέτυχε: 

-Την δυνατότητα εργασίας των ατόμων με βαριά κινητική αναπηρία, με Π.Α.  80% και να εργάζονται 

χωρίς περικοπή της σύνταξής τους,  

-Τον μη υπολογισμό στο εισόδημα του εξωιδρυματικού επιδόματος και όσων το λαμβάνουν από τον 

e-ΕΦΚΑ 

-Την ένταξη ευνοϊκών ρυθμίσεων για τα άτομα με βαριά κινητική αναπηρία, στον ΕΚΠΥ (μηδενική 

συμμετοχή σε φάρμακα και διαγνωστικές εξετάσεις για τους έχοντες Π.Α. 67% και άνω, αύξηση των 

φυσικοθεραπειών, αποζημίωση αποκλειστικής νοσοκόμας για όλη τη διάρκεια νοσηλείας για τους 

έχοντες Π.Α. 80% και άνω κ.α.) 

-Την έκδοση του παραρτήματος του άρθρου 55 με τα αποζημιούμενα από τον ΕΟΠΥΥ και την ένταξη 

σε αυτά των Handbikes και των Scooters. 

 

Φέτος  3 Δεκεμβρίου 2022 ως Ομοσπονδία δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε τον αγώνα μας σε όλα 

τα επίπεδα. Διεκδικούμε: 

• Την οργάνωση της Δημόσιας Υγείας και την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα Δημόσια 

Νοσοκομεία. 

• Την δωρεάν παροχή των αναγκαίων ορθοπεδικών βοηθημάτων-εργαλείων ζωής στους 

κινητικά αναπήρους, καθώς και την κάλυψη ανασφάλιστων ατόμων με βαριά κινητική 

αναπηρία σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα και βοηθήματα. 

• Τη μείωση του ΦΠΑ από το 13% στο 6%  για τα βοηθήματα αυτά. 

• Τη δημιουργία ξεχωριστού κωδικού στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ,  για τα βοηθήματα των 

ατόμων με βαριά κινητική αναπηρία. 

• Μέριμνα για τα άτομα με κινητική αναπηρία στις εξαγγελίες για τη στέγαση με αύξηση 

επιδότησης ενοικίου, καθώς και ευνοϊκότερες προϋποθέσεις σε δάνεια για αγορά κατοικίας 

στα νέα ζευγάρια με αναπηρία. 

• Αυξήσεις στις συντάξεις γήρατος ή αναπηρίας, ανεξάρτητα από την προσωπική διαφορά. 

• Μέριμνα στις επιδοτήσεις για την ενέργεια στα άτομα με αναπηρία και στις οικογένειές τους 

με χαμηλή τιμή ανά κιλοβατώρα. 
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• Να μην φορολογείται το τεκμαρτό εισόδημα των ατόμων με αναπηρία με ποσοστό 67% και 

άνω αλλά μόνο το πραγματικό.  

• Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ όλων των ατόμων με αναπηρία από 67% και άνω, αλλά και των 

οικογενειών που βαρύνονται φορολογικά με άτομα με βαριά αναπηρία, χωρίς εισοδηματικά 

κριτήρια, για την πρώτη κατοικία. 

• Σημαντική αύξηση του ατομικού και του οικογενειακού ορίου εισοδήματος για τη χορήγηση 

επιδόματος θέρμανσης στα άτομα με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω. 

• Το δικαίωμα στην εργασία και την ασφάλιση, με την εξασφάλιση θέσεων εργασίας για όλα τα 

άτομα με βαριά κινητική αναπηρία. 

•  Την επιδότηση εργασιών για την μετατροπή των σπιτιών τους σε προσβάσιμα. 

• Την καθολική προσβασιμότητα παντού, στο φυσικό, δομημένο και ηλεκτρονικό περιβάλλον, 

στις υποδομές, τα αγαθά και τις υπηρεσίες.  

• Τη νομοθεσία κατά των διακρίσεων και την τήρηση διατάξεων σχετικά με την 

προσβασιμότητα και την εύλογη προσαρμογή. 

• Ίσες ευκαιρίες στην Δημόσια Εκπαίδευση 

• Τη συμπερίληψη της αναπηρίας σε όλες τις Δημόσιες πολιτικές. 

• Τη μετάβαση από τη ζωή στο κλειστό ίδρυμα στη ζωή στην κοινότητα - και την εκτροπή των 

κονδυλίων της ΕΕ από τη στήριξη των κλειστών ιδρυμάτων.  

• Την καταπολέμηση των διακρίσεων και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με 

κινητική αναπηρία και των οικογενειών τους. 

 

 

Η Εθνική Ομοσπονδία Κινητικά Αναπήρων δηλώνει παρούσα όχι μόνο την 3η Δεκεμβρίου, 

αλλά και τις 365 μέρες του χρόνου, στον αγώνα για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων μας, 

πιστή στη θεμελιώδη αρχή του αναπηρικού κινήματος, «ΤΙΠΟΤΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΜΑΣ» 

Είμαστε εδώ, είμαστε παρόντες και διεκδικούμε να ζούμε με Αξιοπρέπεια, Ισοτιμία και 

Δικαιοσύνη στη χώρα μας, με πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων μας,  χωρίς αποκλεισμούς 

και διακρίσεις. 

 

Ελάτε όλοι μαζί να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα 

 

 Δεν περισσεύει κανείς!!! 

 

 

     


