Αθήνα, 29/11/2018

Αρ. Πρωτ.: 1657

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜ.Κ.Ε.
Συλλαλητήρια για την Εθνική Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία 2018
Μπροστά στην Εθνική και Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία 2018, η Εθνική Συνομοσπονδία
Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) και οι φορείς-μέλη της αποφάσισαν τη διοργάνωση 3
συλλαλητηρίων. Τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους μοιράζονται τα
προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και διεκδικούν το δικαίωμα στη ζωή με αξιοπρέπεια:
➢ Την 1 Δεκέμβρη, ημέρα Σάββατο, στις 11 το πρωί από την πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο
Κρήτης,
➢ Στις 2 Δεκεμβρίου, ημέρα Κυριακή, στις 11 το πρωί από το άγαλμα Βενιζέλου στη
Θεσσαλονίκη, με πορεία προς το υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης,
➢ Στις 3 Δεκεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, στις 11 το πρωί ανήμερα της Εθνικής Ημέρας, από την
πλατεία Κλαυθμώνος στην Αθήνα, όπου θα πραγματοποιηθεί πορεία προς τη Βουλή και το
Μέγαρο Μαξίμου.
Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.) συμμετέχει ενεργά στα συλλαλητήρια (1 , 2 & 3
Δεκέμβρη) διεκδικώντας ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ.
Τίποτα για Εμάς, χωρίς Εμάς!
• Αγωνιζόμαστε για επαρκή χρηματοδότηση του Προγράμματος Διερμηνείας στην Ελληνική
Νοηματική Γλώσσα για καθολική πρόσβαση των κωφών-βαρήκοων πολιτών στις δημόσιες
υπηρεσίες, νοσοκομεία-ιατρεία, ΑΕΙ-ΤΕΙ, δικαστήρια-νομικές πράξεις, ημερίδες-σεμινάρια κ.λπ.
• Δεν δεχόμαστε καμία περικοπή σε συντάξεις - επιδόματα. Ούτε στις επικουρικές, ούτε στην
εθνική σύνταξη, ούτε στην προσωπική διαφορά. Διεκδικούμε την κατάργηση των άρθρων 7 και
27 του νόμου 4387/2016, την αποκατάσταση στο 100% των εθνικών συντάξεων για τα άτομα με
ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, την απόδοση των αναδρομικών. Διεκδικούμε νέους, ενιαίους
κανόνες για όλες τις αναπηρικές συντάξεις και την επαναφορά του ΕΚΑΣ. Διεκδικούμε να
σταματήσει τώρα η φτωχοποίηση των συνταξιούχων με αναπηρία!
• Διεκδικούμε τα αναπηρικά επιδόματα να εξαιρεθούν ρητά και κατηγορηματικά από τον
υπολογισμό τους στα εισοδηματικά όρια και κριτήρια που μπαίνουν σε μέτρα στήριξης των
πολιτών. Ζητάμε, όπως σωστά δεν υπολογίζονται ως εισόδημα για το ΚΕΑ, να μην
υπολογίζονται ως εισόδημα σε καμία περίπτωση, δεδομένου ότι τα αναπηρικά επιδόματα δεν
αποτελούν βιοποριστικό εισόδημα, η χορήγησή τους αφορά στην κάλυψη των πρόσθετων

αναγκών που επιφέρει η αναπηρία και δεν πρέπει να αποκλείει τα άτομα με αναπηρία από
άλλα μέτρα στήριξης που δικαιούνται λόγω υπέρβασης εισοδήματος, όπως η εγγραφή παιδιών
σε παιδικούς σταθμούς, οι μετεγγραφές φοιτητών, η λήψη κοινωνικού μερίσματος, η απαλλαγή
από ΕΝΦΙΑ βάσει εισοδηματικών κριτηρίων, το επίδομα στέγασης, η παροχή κοινωνικού
τιμολογίου ρεύματος κ.λπ.
• Διεκδικούμε την ουσιαστική βελτίωση των ΚΕΠΑ, προκειμένου τα άτομα με αναπηρία αφενός
να μην ταλαιπωρούνται αφετέρου να μην αισθάνονται ότι χάνουν την αξιοπρέπειά τους και θα
απονέμεται με απόλυτη αντικειμενικότητα το ποσοστό αναπηρίας τους.
• Διεκδικούμε επέκταση χορήγησης του επιδόματος κώφωσης-βαρηκοΐας σε όλα τα κωφάβαρήκοα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ανεξαρτήτως ηλικίας.
• Λέμε όχι στον κοινωνικό αυτοματισμό, διεκδικούμε φοροελαφρύνσεις και απαλλαγές από
έκτακτες και μη εισφορές, από το οξύμωρο της εισφοράς αλληλεγγύης, τον ΕΝΦΙΑ, στήριξη
των «γενναίων» ατόμων με αναπηρία που έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα.
• Αγωνιζόμαστε ώστε όλα τα παιδιά, οι έφηβοι και οι νέοι με αναπηρία και χρόνια πάθηση
να πηγαίνουν σε προσβάσιμα σχολεία, με μόνιμους καθηγητές και δασκάλους από την αρχή
της χρονιάς, με εκπαιδευτικό υλικό για όλους, με στήριξη σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης,
αρχής γενομένης από τον παιδικό σταθμό. Διεκδικούμε όλοι οι εκπαιδευτικοί με αναπηρία
και οι εκπαιδευτικοί γονείς ατόμων με αναπηρία να προσλαμβάνονται, όπως ορίζει το
Σύνταγμα της χώρας.
• Αγωνιζόμαστε τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης να προβάλουν σωστά την Αναπηρία - ως ένα
κομμάτι της κοινωνίας, ένα κομμάτι της ποικιλομορφίας της ανθρώπινης φύσης, χωρίς οίκτο,
μακριά από φιλανθρωπικές και στιγματιστικές λογικές, με σεβασμό στα δικαιώματα των ατόμων
με αναπηρία και στην εικόνα τους. Για ΜΜΕ πλήρως προσβάσιμα, με διερμηνεία
νοηματικής και υπότιτλους, με προγράμματα για όλους και όλες.
• Διεκδικούμε την κατάργηση του κριτηρίου ξένης γλώσσας από τις προκηρύξεις
πρόσληψης στον δημόσιο τομέα για τα κωφά-βαρήκοα άτομα.
• Διεκδικούμε την πλήρη κάλυψη κόστους αγοράς ακουστικών βαρηκοΐας, τεχνικών
βοηθημάτων, θεραπευτικών συσκευών και αναλώσιμων υλικών, καθώς και
αντικατάσταση των ακουστικών βαρηκοΐας κάθε δύο (2) χρόνια.
• Αγωνιζόμαστε για την κατάργηση αναχρονιστικών διατάξεων που προκαλούν διακρίσεις
(χρονική διάρκεια αδειών οδήγησης, αποκλεισμός κωφών από ομάδα 2 των οδηγών –
κατηγορίες C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE, κ.λπ.).
• Διεκδικούμε επιπλέον μοριοδότηση των υποψήφιων κατόχων επάρκειας Ελληνικής
Νοηματικής Γλώσσας στις προκηρύξεις για πρόσληψη προσωπικού στους Δήμους για την
κάλυψη αναγκών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».
• Διεκδικούμε την απαλλαγή των κωφών-βαρήκοων πολιτών από τα τέλη κυκλοφορίας
οχημάτων και το αντίτιμο των διοδίων στις εθνικές οδούς.

Καλούμε κάθε κωφό-βαρήκοο, τις οικογένειές τους, τους εκπαιδευτικούς στα ειδικά σχολεία
κωφών/βαρηκόων, τους διερμηνείς Ε.Ν.Γ. και κάθε φίλο/φίλη κωφών και βαρήκοων ατόμων να
δώσουν δυναμικό παρών στα συλλαλητήρια της Ε.Σ.Α.μεΑ.:
➢ Σάββατο 1 Δεκέμβρη, Παγκρήτιο συλλαλητήριο, στις 11 το πρωί, στην πλατεία Ελευθερίας
στο Ηράκλειο.
➢ Κυριακή 2 Δεκέμβρη, 11 το πρωί, στο άγαλμα Βενιζέλου στην πλατεία Αριστοτέλους,
Θεσσαλονίκη.
➢ Δευτέρα 3 Δεκέμβρη, Εθνική Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, στην Αθήνα, 11 το πρωί, στην
πλατεία Κλαυθμώνος.
ΠΡΟΣΟΧΗ Σημείο προσυγκέντρωσης Κ/Β - Αθήνα: γωνία Σταδίου & Αιόλου (πρώην
Λαμπρόπουλος, Ομόνοια), ώρα 10:30’.

Τίποτα για Εμάς, χωρίς Eμάς!
ΝΑ ΜΗ ΛΕΙΨΕΙ ΚΑΝΕΙΣ!!!

