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Ανοιχτή επιστολή που απευθύνεται στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη δημοσίευσε η
Ε.Σ.Α.μεΑ., αναφορικά με το θέμα του κοινωνικού μερίσματος, καθώς οι κρούσεις προς τους
υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας έχουν μείνει αναπάντητες, ζητώντας την προσωπική
του παρέμβαση για τη διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων ατόμων με αναπηρία, χρόνιες
παθήσεις και των οικογενειών τους.

Η ανακοίνωση της κυβέρνησης, σημειώνεται στην σχετική ανακοίνωση της Ε.Σ.Α.μεΑ., για
την παροχή κοινωνικού μερίσματος στις οικογένειες που έχουν μέλος άτομο με αναπηρία
μέχρι 24 ετών έχει προκαλέσει την αγανάκτηση χιλιάδων ατόμων με αναπηρία, χρόνιες
παθήσεις και των οικογενειών τους, οι οποίοι, ενώ ανήκουν στους φτωχότερους των
φτωχών, φαίνεται ότι δεν θα το λάβουν. Πρόκειται για χαμηλοσυνταξιούχους, άτομα με
αναπηρία ή χρόνιες παθήσεις που ζουν μόνο με το αναπηρικό επίδομα, οικογένειες με τέκνα
με βαριές αναπηρίες, όπως νοητική αναπηρία, σύνδρομο down κλπ. άνω των 24 ετών κλπ.
Ειδικά το θέμα με το ηλικιακό όριο είναι άδικο, καθώς αυτά τα άτομα με αναπηρία στη
συντριπτική τους πλειοψηφία είναι εξαρτώμενα από τις οικογένειές τους εφόρου ζωής.

Το κοινωνικό μέρισμα πρέπει να δοθεί σε όλα τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις
που αποτελούν την πλέον ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού, την κοινωνική ομάδα που έχει
χτυπηθεί πιο σκληρά από την οικονομική κρίση, τα άτομα που αντιμετωπίζουν φτώχεια,
ανεργία, ανασφάλεια, στίγμα, κοινωνικό αποκλεισμό και ρατσισμό σε όλη τη διάρκεια της
ζωής τους.
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Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή προς τον κ. Μητσοτάκη

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), που όπως γνωρίζετε αποτελεί
τον τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των
οικογενειών τους στη χώρα και επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής
Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας, ζητά την προσωπική σας παρέμβαση αναφορικά με το
θέμα που έχει προκύψει σχετικά με τη διάθεση του κοινωνικού μερίσματος.

Η ανακοίνωση της κυβέρνησής σας για την παροχή κοινωνικού μερίσματος στις οικογένειες
που έχουν μέλος άτομο με αναπηρία μέχρι 24 ετών, παρότι κινείται στη σωστή κατεύθυνση,
εντούτοις έχει προκαλέσει την αγανάκτηση χιλιάδων συμπολιτών μας με αναπηρία, χρόνιες
παθήσεις και των οικογενειών τους, οι οποίοι, ενώ ανήκουν στους φτωχότερους των
φτωχών, φαίνεται ότι δεν θα το λάβουν. Αναφερόμαστε σε χαμηλοσυνταξιούχους, άτομα με
αναπηρία ή χρόνιες παθήσεις που ζουν μόνο με το αναπηρικό επίδομα, οικογένειες με τέκνα
με βαριές αναπηρίες, όπως νοητική αναπηρία, σύνδρομο down κλπ. άνω των 24 ετών κλπ.
Ειδικά το θέμα με το ηλικιακό όριο είναι άδικο, καθώς αυτά τα άτομα με αναπηρία στη
συντριπτική τους πλειοψηφία είναι εξαρτώμενα από τις οικογένειές τους εφόρου ζωής.

Κύριε Πρωθυπουργέ,
Έχουμε ήδη απευθυνθεί στους συναρμόδιους υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας, πάνω
από μία φορά για το συγκεκριμένο θέμα, χωρίς να λάβουμε ουδεμία απάντηση.

Απευθυνόμαστε πλέον σε εσάς και αναμένουμε τη δική σας προσωπική παρέμβαση ώστε να
αρθούν οι περιορισμοί και να διευρυνθεί ο αριθμός των δικαιούχων ατόμων με αναπηρία του
κοινωνικού μερίσματος. Το κοινωνικό μέρισμα πρέπει να δοθεί σε όλα τα άτομα με
αναπηρία και χρόνιες παθήσεις που αποτελούν την πλέον ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού,
την κοινωνική ομάδα που έχει χτυπηθεί πιο σκληρά από την οικονομική κρίση, τα άτομα που
αντιμετωπίζουν φτώχεια, ανεργία, ανασφάλεια, στίγμα, κοινωνικό αποκλεισμό και
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ρατσισμό σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Τονίζουμε για ακόμη μία φορά ότι εάν τεθούν
εισοδηματικά κριτήρια, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συνυπολογιστούν σε αυτά τα
αναπηρικά επιδόματα, που έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών
που πηγάζουν από την αναπηρία, λαμβάνοντας υπόψη και την ανυπαρξία κρατικών δομών.

Επιπρόσθετα η Ε.Σ.Α.μεΑ. διεκδικεί:

Οι φιλοξενούμενοι με αναπηρία ή χρόνια πάθηση με ποσοστό 67% και άνω να δικαιούνται το
κοινωνικό μέρισμα σύμφωνα με το δικό τους ατομικό εισόδημα και να μην υπολογίζεται το
συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού που τους φιλοξενεί.

Να μην εφαρμοστεί η οριζόντια χρήση των τεκμηρίων, όπως για παράδειγμα να μη
προσμετρηθεί στα περιουσιακά κριτήρια το αναπηρικό Ι.Χ. αυτοκίνητο ατόμου με αναπηρία,
που αποτελεί το μέσο κίνησής του, τη στιγμή που είναι αδασμολόγητο, καθώς και η πρώτη
κατοικία.

Να μην αποκλειστούν οι ανασφάλιστοι με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και οι
ανασφάλιστοι γονείς ατόμων με αναπηρία από την παροχή του κοινωνικού μερίσματος,
όπως ίσχυε με προηγούμενη ΚΥΑ. Αποτελεί αδικία να μην συμπεριληφθούν στη ρύθμιση
αυτή τα άτομα με αναπηρία που δεν έχουν εργαστεί, γιατί δεν είναι σε θέση να εργαστούν ή
διότι δεν υπήρξαν οι απαραίτητες προϋποθέσεις να εργαστούν και δεν έχουν ασφαλιστεί
ούτε για μία ημέρα.

Αναμένουμε την άμεση προσωπική σας παρέμβαση με την πεποίθηση ότι θα εισακουστούμε.
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