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Ανάπηροι, χρόνια πάσχοντες, γονείς και κηδεμόνες, 
1 και 2/10/2021 γίνεται το 10ο εκλογοαπολογιστικό συνέδριο της ΕΣΑΜΕΑ. Μέσα σε μια δύσκολη περίοδο 
για εμάς και τις οικογένειές μας, τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Δυστυχώς, όμως, «το παιχνίδι είναι στημένο 
και από πριν ξεπουλημένο». Αυτοί που βρίσκονται στην πλειοψηφία της Συνομοσπονδίας, κάνουν τη μόνη 
δουλειά που ξέρουν. Μαζί με όλες τις κυβερνήσεις που πέρασαν συνεχίζουν να εμπορεύονται όλους εμάς, 
τις ανάγκες μας, τους ανθρώπους μας, τα παιδιά μας. 

Πότε με τις πυρκαγιές, πότε με τις πλημμύρες, με πανδημία ή χωρίς, είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Χωρίς 
μέτρα προστασίας, με ένα σύστημα υγείας σμπαράλια, σχολεία αποθήκες ψυχών, παιδοφυλακτήρια. Παιδιά 
που όταν αποφοιτήσουν ελάχιστα από αυτά  θα βρουν δουλειά. Βρισκόμαστε στην εποχή της ρομποτικής 
χειρουργικής, των γονιδιακών θεραπειών, των βλαστοκυττάρων, των εμφυτευμάτων στον εγκέφαλο για να 
αντιμετωπιστεί η επιληψία, το πάρκινσον, η σπαστικότητα, αλλά όλα αυτά δε γίνονται κτήμα όλων όσων τα 
έχουν πραγματικά ανάγκη παρά μόνο όσων έχουν και μπορούν να τα πληρώσουν. 

Τα συστήματα υγείας στη χώρα μας αλλά και στις άλλες ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες, του «πολιτισμού 
και του ονείρου» όπως μας λένε, αποδείχθηκε ότι δεν είναι ικανά να αντιμετωπίσουν μία πανδημία από 
χρόνια αναμενόμενη. Νοσοκομεία χωρίς τα στοιχειώδη μέτρα προστασίας, με το ελάχιστο προσωπικό τους 
εξουθενωμένο.  Από την άλλη, όσο μειώθηκαν οι γιατροί και οι νοσηλευτές στο δημόσιο σύστημα υγείας, 
τα τελευταία χρόνια, τόσο αυξήθηκαν οι αστυνομικοί (συγκεκριμένα κατά 6.000) για να κυνηγούν και να 
ξυλοκοπούν τον κόσμο που διεκδικεί, απεργεί ή διαδηλώνει. Και ο Πρωθυπουργός της χώρας, να λέει ότι 
έχει κουραστεί να ακούει για προσλήψεις στα νοσοκομεία, και πως δεν μπορούν να υπάρχουν νοσοκομεία 
ανά 30χλμ.

Διπλά θύματα αυτών των πολιτικών τα ΑμεΑ και οι οικογένειές τους.
Η Ομοσπονδία των νεφροπαθών μόνο, ανακοίνωσε , στο τελευταίο της περιοδικό, ότι 300 νεφροπαθείς 
στη χώρα μας, πέθαναν από κορονοϊό σαν να ήταν το πιο φυσιολογικό πράγμα! Αλλά τι έκαναν τόσον 
καιρό αυτοί και η ΕΣΑΜΕΑ; 

ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΕΒΓΑΛΑΝ
ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΕΒΑΛΑΝ

Στο 1ο κύμα της πανδημίας, πέθαναν επίσημα 13 νεφροπαθείς, στην κλινική «ΤΑΞΙΑΡΧΑΙ», νυν West Ath-
ens Clinic, έτσι τη βάφτισαν τώρα, λες και θα ξεχάσουμε. Η Σ.Ε.Α.ΑΝ και ο Ενιαίος Σύλλογος Γονέων ΑΜΕΑ, 
με την στήριξη της ΕΣΚ-ΑΜΕΑ έβγαλαν ανακοίνωση και κατήγγειλαν το γεγονός από την πρώτη στιγμή 
και στις 27/04/2020, εν μέσω απαγορεύσεων, διαδήλωσαν με όλα τα μέτρα προστασίας, στο υπουργείο 
Υγείας. 

Συνηθίσαμε να ακούμε κάθε μέρα στις 6μμ, ότι πέθαναν τόσοι με covid, και νοσηλεύονται τόσοι στις ΜΕΘ 
με υποκείμενα νοσήματα. Το έγκλημα ήταν προδιαγεγραμμένο. Γίναμε μάρτυρες φρικτών εικόνων στα 
ιδρύματα χρόνιων παθήσεων και στους οίκους ευγηρίας, με το στρατό να βγάζει σε σακούλες τα πτώματα 
και να τα φορτώνει σε φορτηγά. Εικόνες, που επειδή αποκάλυπταν τη βαρβαρότητα του συστήματός 
τους, εξαφανίστηκαν πολύ γρήγορα από τα κανάλια των μεγαλοεπιχειρηματιών και τα διεθνή πρακτορεία 
ειδήσεων. 

ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥΣ!!
Ένοχες είναι όλες οι κυβερνήσεις μαζί και οι έμποροι της Υγείας, της Πρόνοιας, της αναπηρίας και συνένοχοι 
τα στηρίγματα τους, οι «άνθρωποι» τους, σε αναπηρικές οργανώσεις, στην ΕΣΑΜΕΑ, στην ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ 
και στο ευρωπαϊκού φόρουμ για την αναπηρία που μας δούλευαν τόσα χρόνια για το ευρωπαϊκό ιδεώδες, 
για την ΕΕ που θα τρώγαμε με χρυσά κουτάλια. 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΣΚ-ΑΜΕΑ

Η ακρίβεια τσακίζει κόκαλα ενώ η κυβέρνηση προχωράει σε γενικευμένες 
περικοπές και ιδιωτικοποιήσεις για χάρη του Ταμείου Ανάκαμψης. 

ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ!



Ενώ η κυβέρνηση μας καλούσε σε εθνική ομοψυχία για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αξιοποίησε την 
αγωνία, το φόβο του κόσμου, το θανατικό, για να περάσει ό,τι πιο αντιδραστικό, αντιλαϊκό και αντιαναπηρικό 
δεν μπόρεσαν να περάσουν όλες οι προηγούμενες. Ξεκίνησαν με το κόψιμο των επιδομάτων αναπηρίας 
από τα ορφανά παιδιά που έπαιρναν τη σύνταξη των θανόντων γονιών τους τον Μάρτιο του 2020 και 
την απαγόρευση των διαδηλώσεων. Συνέχισαν με την κατάργηση του 8ώρου, την ιδιωτικοποίηση των 
επικουρικών συντάξεων, τη μετατροπή του σχολείου σε ζούγκλα του ατομικισμού και του ανταγωνισμού, 
της ανταποδοτικότητας και των επιχειρήσεων. 

Εθνικό σχέδιο για την αναπηρία
Με το Εθνικό Σχέδιο για την Αναπηρία και επειδή είναι και «πολύ ευαίσθητοι» έβαλαν στο κρεβάτι 
του Προκρούστη και τους ανάπηρους και τους χρόνιους πάσχοντες από τα λαϊκά στρώματα. Ανάμεσα 
στις διάφορες φιοριτούρες για «καταπολέμηση των διακρίσεων, ίσες ευκαιρίες, αποασυλοποίηση, 
αποϊδρυματισμό, πρόσβαση και ισότητα», πετάνε κι ένα «κοκαλάκι», τον κοινωνικό φροντιστή ή τον βοηθό 
ΑΜΕΑ για περιορισμένο αριθμό και χρόνο, ενώ ταυτόχρονα προχωράνε στο κλείσιμο των ιδρυμάτων, 
και των ειδικών σχολείων, την γενίκευση της λειτουργικότητας για την παραπέρα περικοπή σε θεραπείες, 
επιδόματα, και συντάξεις αναπηρίας. Αυτή άλλωστε είναι και η στρατηγική της ΕΕ για τα ΑΜΕΑ για την 
δεκαετία 21-30, που δημοσιεύτηκε φέτος στις 3 του Μάρτη.  

Αυτές είναι οι ανάγκες των επιχειρήσεων, να ξεφορτωθεί το κράτος, το κόστος της ευθύνης για την 
προστασία της υγείας, την στήριξη των ΑΜΕΑ, την εκπαίδευση και αποκατάσταση και να την χρεώσει στα 
πλαίσια της περιβόητης ατομικής ευθύνης, στην ίδια την οικογένεια, τον ίδιο τον ανάπηρο. Μας θέλουν 
πελάτες στα διάφορα μαγαζιά τους, στα «σουπερμάρκετ» της υγείας, της πρόνοιας, της ειδικής αγωγής της 
αποκατάστασης για να στηριχτεί η ανάκαμψη, η ατμομηχανή της κοινωνίας τους, η επιχειρηματικότητα, η 
κερδοφορία. 

Σε αυτό της το εγχείρημα η κυβέρνηση και η ΕΕ βρήκαν στήριγμα για μία ακόμη φορά στους πρόθυμους 
της ΕΣΑΜΕΑ. Χέρι, χέρι Γεραπετρίτης, Βαρδακαστάνης στις 24 Νοέμβρη του 2020 παρουσιάζουν το 
Εθνικό Σχέδιο στη βουλή τις ημέρες που η πανδημία θέριζε στα ιδρύματα. Το ίδιο και στις 3 Μάρτη του 
2021 δημοσιεύτηκε η στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία και σαν έτοιμη από καιρό βγήκε να πανηγυρίζει 
πάλι η ΕΣΑΜΕΑ.  

Έτσι έγινε και με την ψυχική υγεία. Έκλεισαν τις δημόσιες Ψυχιατρικές κλινικές και τα περισσότερα νοσοκομεία, 
και γεμίσαμε ιδιωτικές που λειτουργούν με 120% κάλυψη κρεβατιών δηλαδή με ράντζα και δύο ασθενείς 
σε κάθε κρεβάτι. Συρρικνώνουν τις δημόσιες μονάδες τεχνητού νεφρού (Μ.Τ.Ν.), κι ενώ με τα μηχανήματα 
που έχουν, μπορούν να λειτουργήσουν τρεις βάρδιες, λόγω των ελλείψεων προσωπικού, λειτουργεί μόνο 
μία βάρδια την ημέρα, με αποτέλεσμα η πλειοψηφία των νεφροπαθών να πηγαίνουν στις ιδιωτικές κλινικές. 
Ενώ οι μεταμοσχεύσεις των συμπαγών οργάνων είναι στα τάρταρα. Το ίδιο με την αποκατάσταση. Εκεί 
που οι επιστήμονες την δεκαετία του ‘90 έλεγαν μέσω της Ιατρικής Εταιρείας Φυσικής Αποκατάστασης, 
ότι «ως χώρα χρειαζόμαστε 2.000 κρεβάτια αποκατάστασης», το Δημόσιο δεν πρόσθεσε σχεδόν κανένα 
κρεβάτι στα 200 που είχε τότε. Τα λίγα που ανακοίνωσε ήταν υποβαθμισμένα, όπως τα γνωστά Κ.Α.Φ.Κ.Α 
(Κέντρα Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής Αποκατάστασης) που στην πορεία τα έκλεισε, ή δεν τα 
άνοιξε και καθόλου. Όπως της Θήβας, της Αμφιλοχίας, της Καλαμάτας, του Αμύνταιου κλπ. Ενώ κάποια 
άλλα μετατράπηκαν σε ασυλικής μορφής ιδρύματα. Την ίδια στιγμή, ο ιδιωτικός τομέας και εν μέσω κρίσης, 
επένδυσε σ’ αυτό τον κερδοφόρο τομέα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και ανέπτυξε κοντά στα 2.000 
κρεβάτια σε Αττική, Λάρισα και στις περισσότερες πόλεις της χώρας. Ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης που 
πρέπει να πληρώνει ο ανάπηρος 1500 με 3000€ τον μήνα, εκτός από αυτά που καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ. Ενώ 
όταν πρόκειται για παιδί, πατάνε στο «τι θα κάνουν θα πουλήσουν ό,τι έχουν και δεν έχουν!», φτάνοντας να 
πληρώνει η οικογένεια μέχρι και 7000€ το μήνα.

Για την πρώιμη διάγνωση και έγκαιρη παρέμβαση της Κας Μιχαηλίδου
Δεν υπάρχει υπουργός όλων των κυβερνήσεων τα τελευταία 40 χρόνια, που δεν ανακοίνωσε ξανά και 
ξανά την ίδρυση υπηρεσιών πρώιμης διάγνωσης και έγκαιρης παρέμβασης. Δεν υπάρχει επιστήμονας που 
σέβεται τον εαυτό του, που να μη μιλάει για την επιτακτική ανάγκη τέτοιων υπηρεσιών, ομολογώντας ότι 
η ανυπαρξία τους, μετατρέπει τη χώρα μας, σε χώρα παραγωγής βαριά αναπήρων. Σε απλά ελληνικά για 



όσους δεν γνωρίζουν, χιλιάδες παιδιά που γεννιούνται με κάποιο πρόβλημα, αν διαγνωστούν έγκαιρα, 
πριν τα 5χρόνια, θα αντιμετωπίσουν ακόμη και κατά 100% το πρόβλημα τους ή θα το περιορίσουν σε 
μεγάλο ποσοστό. Αλλιώς, θα βιώσουν τη βαριά αναπηρία για όλη τους τη ζωή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για 
τα ίδια, αλλά και τους γονείς τους. Όμως, αλήθεια πως θα τη λειτουργήσει η κυρία Μιχαηλίδου, τη πρώιμη 
διάγνωση και έγκαιρη παρέμβαση, όταν δεν κάνει προσλήψεις και δε φτιάχνει δημόσιες δομές; Μας είπε 
περισπούδαστα από το συνέδριο των Δελφών και τα επανειλημμένα δελτία τύπου, ότι θα επισκέπτονται 
ειδικοί τα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς και αν διαπιστώσουν πρόβλημα θα τα παραπέμπουν. Που 
θα τα παραπέμπουν; Σε ποιες δομές; Στα ιδιωτικά κέντρα; Και αν ο γονιός δεν έχει να πληρώσει; Αλλά και 
ποια ιδιωτικά κέντρα; Αυτά που οι εργοδότες το παίζουν ειδικοί και για όλα; Ή μήπως οι ίδιοι οι ειδικοί θα 
αντλούν πελατεία για τα ιατρεία τους, ή τα ιδιωτικά τους κέντρα μέσα από τους παιδικούς σταθμούς και 
τα νηπιαγωγεία; Εκτός από αυτά, αρκεί μια επίσκεψη ενός ειδικού (ποιας ειδικότητας άραγε;) για να γίνει 
αντικειμενική εκτίμηση ενός παιδιού; 

Το Εθνικό Σχέδιο για την αναπηρία το λέει καθαρά. Κλείσιμο των 
ειδικών σχολείων στ’ όνομα του σχολείου για όλους, της «δήθεν» 
ένταξης και της συμπερίληψης. Διαδικασία και σχέδιο που έχει 
δρομολογηθεί από καιρό και με τους αγώνες μας το έχουμε 
καθυστερήσει. Τώρα, νομίζουν ότι βρήκαν την κατάλληλη ευκαιρία. 

Όλα αυτά, όταν η μεγάλη πλειοψηφία των παιδιών που έχουν ανάγκη την ειδική αγωγή, όπως παιδιά με 
αναπηρίες και μαθησιακές δυσκολίες, πάνω από 200.000 με τα δικά τους στοιχεία, έχουν πεταχτεί έξω από 
τις υπηρεσίες της. Ενώ το μεγαλύτερο κομμάτι και μάλιστα το πιο κερδοφόρο (έργοθεραπεία, λογοθεραπεία, 
ψυχοθεραπεία), πηγαίνει στα διάφορα ιδιωτικά κέντρα, που φθάνουν τις 50.000,σύμφωνα με τα στοιχεία 
των ίδιων των ιδιοκτητών. Παράλληλα, από τις 95.000 επίσημα διαγνωσμένες περιπτώσεις μαθητών που 
χρειάζονται ειδική αγωγή, με βάση τα παραπεμπτικά των ΚΕΣΥ, στα δημόσια ειδικά σχολεία πηγαίνουν 
περί τις 10.000 παιδιά, στα τμήματα ένταξης 10.500 και στην παράλληλη στήριξη περί τις 13.000 παιδιά. 
Την ίδια στιγμή η ιδιωτική παράλληλη δίνει και παίρνει. 

Σήμερα, τα ειδικά σχολεία, εν μέσω του 4ου κύματος της πανδημίας, λειτουργούν με πρωτόκολλα 
λάστιχο. Στην συντριπτική τους πλειοψηφία, έχουν υπεράριθμα τμήματα που σε συνδυασμό με τις 
ελλείψεις προσωπικού και την περιορισμένη δυνατότητα πολλών από τους μαθητές να τηρήσουν τα μέσα 
αυτοπροστασίας, μετατρέπει τους χώρους αυτούς σε χώρους υπερμετάδοσης. Αν σ’ αυτό προσθέσουμε 
την ακαταλληλότητα των μέσων μεταφοράς, το ανειδίκευτο προσωπικό λόγω εργολάβων, με μαθητές 
στοιβαγμένους, ο ένας πάνω στον άλλο, στα σχολικά λεωφορεία, τα πράγματα γίνονται εκρηκτικά. 

Απάντηση σ όλα αυτά, είναι το άνοιγμα νέων δημόσιων δομών, η αναγκαιότητα για μαζικές προσλήψεις, το 
κτίσιμο καινούργιων σχολικών μονάδων σε συνδυασμό με την αξιοποίηση άλλων σύγχρονων κτιρίων του 
δημόσιου. Αιτήματα που είναι στο επίκεντρο των διεκδικήσεων του αγωνιστικού αναπηρικού και γονεϊκού 
κινήματος. Αυτά όμως, έχουν πεταχτεί στις καλένδες από την ηγεσία της ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ και της ΕΣΑΜΕΑ.

Ξενώνες, οικοτροφεία, στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης 
Μία κατάκτηση που πρέπει να εδραιωθεί και να διασφαλιστεί σαν δομή και σαν προοπτική για όλα τα 
παιδιά που την έχουν ανάγκη, χωρίς καμία επιβάρυνση της οικογένειας. Η ΕΣΑΜΕΑ και η ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ 
εξαντλούν την πίεσή τους, στο να εξασφαλιστεί η λειτουργία αυτών των δομών με τα νοσήλια του ΕΟΠΥΥ. 
Η επιβολή της ανταποδοτικότητας και του κεφαλαιοποιητικού συστήματος στην ασφάλιση με τους νόμους 
Κατρούγκαλου και Βρούτση-Αχτσιόγλου θα σημάνει στην πορεία ένταξη και όλων των παροχών και 
των νοσηλίων σ’ αυτή την λογική. Η εμπειρία από την Ευρώπη και την Αμερική δείχνει ότι δεν αρκεί να 
φτιαχτούν οι δομές, δεν αρκεί να ενταχτούν στον ΕΟΠΥΥ. Αυτό που χρειάζεται, για να μη βρεθούν τα 
παιδιά μας στον δρόμο κάποια στιγμή ή σε συνθήκες που δεν μπορούμε να φανταστούμε, είναι να 
αναλάβει ολόπλευρα το κράτος την ευθύνη για την φροντίδα των παιδιών και την λειτουργία αυτών 
των δομών. Να ενταχθούν σε ένα δημόσιο σύστημα με μόνιμους εργαζόμενους, με δωρεάν υπηρεσίες 
και 100% κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών από τον κρατικό προϋπολογισμό.



Η αναπηρία για τους πολλούς έχει τεράστια βάσανα, αγωνίες και πολλές φορές και τραγωδίες.

Έχει όμως και εκείνους τους λίγους, που εμπορεύονται τις ανάγκες μας αυτοί και τα στηρίγματα τους, 
βγάζουν τρελά λεφτά!!!

Η ηγεσία της ΕΣΑΜΕΑ χρόνια τώρα έχει επιλέξει με ποιους είναι.
Με τους εμπόρους, με τους εκμεταλλευτές. Καμιά συνδιαλλαγή μαζί τους, είναι απέναντι.

Ζωντανεύουμε τους πρωτοβάθμιους συλλόγους, απομονώνουμε τους ανθρώπους των εμπόρων και 
των εκμεταλλευτών, παίρνουμε αγωνιστικές αποφάσεις.
Συγκροτούμε επιτροπές αγώνα, δυναμώνουμε την ΣΕΑΑΝ, σε όλες τις κατηγορίες, σε όλη την Ελλάδα.

Παλεύουμε μαζί με το λαό ώστε οι κατακτήσεις της επιστήμης και της τεχνολογίας  
να ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ και τις ανάγκες του. Γιατί η κοινωνία, που τον 

αγώνα μας θα επιβάλουμε θα έχει τον άνθρωπο στο επίκεντρό.

ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
→ Πολιτική πρόληψης της αναπηρίας 

→ Να παρθεί τώρα πίσω το «σχέδιο για την αναπηρία» της κυβέρνησης. 

→ Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων και του τελευταίου για το 8ωρο. Κατάργηση του νόμου 
- εκτρώματος Χατζηδάκη. Αυξήσεις στους μισθούς. Κανείς εργαζόμενος χωρίς ΣΣΕ 

→ Επίταξη του Ιδιωτικού τομέα Υγείας, Πρόνοιας και Ειδικής Αγωγής. Να ενταχθούν όλες οι μεγάλες 
ιδιωτικές δομές πρόνοιας και ειδικής αγωγής, τα μέσα και οι εργαζόμενοι σε ένα ενιαίο κρατικό σχέδιο, 
έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το 4ο κύμα της πανδημίας

→ Να παρθούν τώρα όλα τα απαραίτητα μέτρα από την κυβέρνηση για άνοιγμα νέων δημόσιων 
δομών στην ειδική αγωγή, προσλήψεις, δημόσιο σύστημα μεταφοράς με εξειδικευμένο προσωπικό 
και κατάλληλα μέσα.

→ Δημόσιο δίκτυο πρώιμης διάγνωσης και έγκαιρης παρέμβασης, με δωρεάν και υψηλής ποιότητας 
υπηρεσίες. Εξασφάλιση ελέγχου και παρακολούθησης βρεφών και μικρών παιδιών, με βάση το 
κέντρο υγείας και διασύνδεσή του με την προσχολική και ειδική αγωγή.

→ Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, επικουρικών και αναπληρωτών. Καμία απόλυση. Μαζικές 
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων στην υγεία, την πρόνοια, την ειδική αγωγή.

→ Καθολικό πρόγραμμα δημόσιου δωρεάν εμβολιασμού με όλα τα αποτελεσματικά και ασφαλή 
εμβόλια.

→ Προσλήψεις στην ΠΦΥ και δωρεάν εμβολιασμούς των κατάκοιτων και βαριά αναπήρων, κατ’ 
οίκων. Κατάργηση της τροπολογίας της κυβέρνησης που δίνει δικαίωμα εμβολιασμών στους ιδιώτες 
με αντίτιμο 20€.

→ Να μπει τέρμα στα σφαγεία των ΚΕΠΑ και το λεπίδι, τη «λειτουργικότητα». Καμία περικοπή σε 
θεραπείες, επιδόματα, συντάξεις αναπηρίας.

→ Να επανέλθει ΤΩΡΑ το επίδομα αναπηρίας στα ορφανά παιδιά, που κόπηκε, διότι έπαιρναν τη 
σύνταξη των θανούντων γονέων τους. 

→ Κανένα επίδομα κάτω από 600€.Επέκταση στις κατηγορίες που σήμερα δεν παίρνουν (κωφοί, 
άτομα με αλτσχαιμερ κλπ). 

→ Μαζικές προσλήψεις όλων των ικανών προς εργασία αναπήρων, χρονίως πασχόντων. 

→ Με ευθύνη του κράτους να προσλαμβάνονται όλοι οι νέοι ανάπηροι αμέσως, με την αποφοίτησή 
τους από την εκπαίδευση. Καμία απόλυση αναπήρων, γονιών και κηδεμόνων ΑΜΕΑ.

→ Δημόσιο δίκτυο προστατευόμενων εργαστηρίων για βαριά αναπήρους, ανθρώπους με νοητική 
στέρηση, αυτισμό, ψυχικά πάσχοντες με πλήρη εργασιακά δικαιώματα και απορρόφηση των 
προϊόντων από το κράτος.

Η ΜΟΝΗ ΔΙΕΞΟΔΟΣ Ο ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΣ, ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ!


