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ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ                                                                                                   Αθήνα: 12-2-2013 
Πληροφορίες:  Ε. Μπαρμπαλιά                                                                                               Αρ. Πρωτ: 631 

 
Προς: Φορείς Μέλη της Ε.Σ.Α.μεΑ  
          & φορείς μέλη αυτών Ν. Αττικής  

ΚΟΙΝ: Ολομέλεια Δικτύου Αργώ  
  
- 

Θέμα: «Η Ε.Σ.ΑμεΑ καλεί σε Παράσταση Διαμαρτυρίας,  
έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, στο Σύνταγμα οδό Νίκης 5 και Μητροπόλεως, 

την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013, ώρα 10π.μ. 
 για να απαιτήσουμε εδώ και τώρα  

την προστασία μισθών και συντάξεων μας  
από τις νέες επώδυνες μειώσεις του μεσοπρόθεσμου 2013-2016» » 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι,  
 
Με νέα επιστολή της προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας, κοινοποιούμενη και σε εσάς η 
Ε.Σ.ΑμεΑ. κατήγγειλε την αδιαφορία της Κυβέρνησης να προστατεύσει την αναπηρική οικογένεια από τις 
πρόσφατες επώδυνες μειώσεις των συντάξεων και μισθών δημοσίου ευρύτερου δημοσίου (ΔΕΚΟ ΟΤΑ 
Α΄κα Β΄ βαθμού) καθώς και την γενικότερη αδιαφορία της Κυβέρνησης για την οργάνωση σχεδίου 
συντονισμένων προστατευτικών πολιτικών και μέτρων για την αναπηρία.  
 
Η αδιαφορία αυτή οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια την πλειονότητα των μελών της αναπηρικής οικογένειας 
στη φτώχεια και στην εξαθλίωση. ¨Η τραγική αυτή κατάσταση που βιώνουν τα άτομα με αναπηρία, 
χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους μετά και τις νέες επώδυνες μειώσεις μισθών και συντάξεων 
αποτέλεσε κεντρικό ζήτημα του 8ου Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου της Ε.Σ.ΑμεΑ,, το οποίο όπως 
γνωρίζετε,  έλαβε χώρα στις 8- 9 Φεβρουαρίου 2013 στην Αθήνα.   
 
Η νέα διοίκηση της Ε.Σ.ΑμεΑ, μπροστά στην αγανάκτηση σύσσωμου του αναπηρικού κινήματος δια 
στόματος των Συνέδρων, αποφάσισε να διοργανώσει παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο 
Οικονομικών στην Οδό Νίκης 5 & Μητροπόλεως στο Σύνταγμα, την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 
2013, στις 10 το πρωί, ζητώντας εδώ και τώρα την λήψη νομοθετικών μέτρων για για την προστασία των 
πενιχρών εισοδημάτων της αναπηρικής οικογένειας.  
 
Στους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας κάναμε γνωστή αυτή την απόφαση με χτεσινή 
επιστολή μας, στην οποία τονίσαμε ότι αυτή η απόφαση αποτελεί αίτημα σύσσωμου του αναπηρικού 
κινήματος της χώρας, όπως αυτό εκφράστηκε στο πρόσφατο εκλογοαπολογιστικό συνέδριο της 
Ε.Σ.ΑμεΑ.  
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Καλούμε τα μέλη όλων των οργανώσεων  των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των 
οικογενειών τους που εδρεύουν στην Αττική να λάβουν μέρος σε αυτή την παράσταση διαμαρτυρίας, η 
οποία διοργανώνεται με μοναδικό σκοπό την υλοποίηση των δεσμεύσεων του Υπουργού Οικονομικών 
για την προστασία των εισοδημάτων των ατόμων με αναπηρία και των μελών των οικογενειών τους.  
 
Απαιτούμε εδώ και τώρα τη λήψη νομοθετικών μέτρων, βάσει των προτάσεων που έχει καταθέσει η 
Ε.Σ.ΑμεΑ., για την προστασία των πενιχρών εισοδημάτων της αναπηρικής οικογένειας από τις τελευταίες 
μειώσεις που έχουν σημειωθεί σε συντάξεις και μισθούς των ατόμων με αναπηρία και μελών των 
οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριά αναπηρία.  
 
Αγαπητοί συνάδελφοι,  
 
Αυτονόητο είναι ότι η μαζικότητα και η δυναμική των κινητοποιήσεων μας αποτελεί ισχυρό μοχλό πίεσης 
για να σταματήσει η αδιάφορη στάση Κυβέρνησης και πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών 
απέναντι στα δίκαια αιτήματά μας.   
 
Δίνουμε αγωνιστικό ραντεβού την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013, έξω από το Υπουργείο 
Οικονομικών, στο Σύνταγμα, ώρα 10 π.μ.  
 
                                                                      Με εκτίμηση  
 
                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
 
 
 
                    Ι. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ                                                        ΧΡ. ΝΑΣΤΑΣ  
 


