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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για τη σφαγή στις αναπηρικές συντάξεις και τα επιδόματα αναπηρίας

Το κυνήγι του κέρδους των καπιταλιστών δεν έχει όριο στην βαρβαρότητα.
Ετοιμάζουν το πιο άγριο σφαγείο για τις αναπηρικές συντάξεις και τα επιδόματα 

αναπηρίας.
Θα δουλεύεις μία ζωή, τα κέρδη τους θα είναι βαμμένα με το ίδιο το αίμα σου, το 

σακάτεμα σου και μετά για να μην πληρώνουν αναπηρικές συντάξεις θα σε οδηγούν στον 
θάνατο όπως έκαναν οι Ναζί.

Αυτά ουσιαστικά ομολόγησε ο  εκπρόσωπος της συγκυβέρνησης και του κεφαλαίου 
Κ. Στουρνάρας κατά την συνάντηση που είχε με εκπροσώπους των αναπήρων.

Πιο συγκεκριμένα:
Ισχυρίστηκε ότι  στην χώρα μας υπάρχουν παρά πολλοί ανάπηροι που παίρνουν 

αναπηρικές συντάξεις τις ανέβασε στις 500.000 με μία λαθροχειρία ολκής και γι’  αυτό, 
όπως είπε θα προχωρήσουν σε γενική επανεξέταση μέσα στο 2013, με ενιαία κριτήρια, και 
από κει  και  πέρα θα δίνουν συντάξεις  και  επιδόματα σ’  αυτούς όπως είπε που έχουν 
πραγματικά ανάγκη.

1.Το  στοιχείο  που  δίνουν  για  τις  συντάξεις  είναι  πέρα  για  πέρα  ψεύτικο  οι 
αναπηρικές σύνταξες του ΙΚΑ, είναι 250.000 κάτω από το
Ευρωπαϊκό από το κατώτατο αναγνωριζόμενο διεθνές στάνταρς για τους αναπήρους σε 
σχέση με τον γενικό πληθυσμό που σε σχέση με τους εργαζόμενους το ποσοστό αυτό 
είναι έτσι κι αλλιώς μεγαλύτερο.

Γιατί και η αναπηρία, και η βαριά χρόνια πάθηση έχουν ταξική επιλογή!!
2. Τα ενιαία κριτήρια, και σύνταξη σ’ αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη κατά 

την κυβέρνηση και την Ε.Ε., σημαίνει ότι θα παίρνουν σύνταξη μόνο οι κατάκοιτοι, οι πιο 
εξαθλιωμένοι,  αυτοί που δεν έχουν κανένα να τους φροντίζει, και μιλάμε μία σύνταξη 
ανάλογη του μισθού που θέλουν να φτάσουν να δίνουν των 300 €.

Μία  πρώτη γεύση πήραμε με την λειτουργία  των ΚΕΠΑ, (κέντρα εκτίμησης και 
πιστοποίησης αναπηρίας,)  (όπως ονομάζονται  οι  νέες  υγειονομικές  επιτροπές,)  και  τον 
περιβόητο ΚΕΒΑ, το νέο (κανονισμό εκτίμησης του βαθμού αναπηρίας.)

Δικαίως οι συνάδελφοι ανάπηροι τα έχουν ονομάσει σφαγεία, λόγω, της σφαγής 
στα ποσοστά αναπηρίας,  κάνοντας να φυτρώνουν πόδια, να εξαφανίζονται μεταστατικοί 
καρκίνοι,  οι  πάσχοντες με σκλήρυνση κατά πλάκας  παίρνουν ποσοστά αναπηρίας από 
35% - 50% και όχι μόνο.

Ενώ πάνω από  50.000  ανάπηροι  και  χρόνιοι  πάσχοντες  συνάδελφοι  μας  χωρίς 
επίδομα  και  σύνταξη  και  πολλές  φορές   και  χωρίς  ιατροφαρμακευτική  περίθαλψή 
περιμένουν να εξεταστούν ή να επανεξεταστούν από 6 μήνες μέχρι και 1 χρόνο, για να 
πάρουν ή να συνεχίσουν να παίρνουν την αναπηρική τους σύνταξη.

Το  σχέδιο  τους  είναι  γνωστό από καιρό  το  έχει  αποκαλύψει  επανειλημμένα  το 
ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα το ΠΑΜΕ, και το αγωνιστικό ριζοσπαστικό αναπηρικό κίνημα 
ΣΕΑΑΝ.

Υπάρχουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις,  των διεθνών καπιταλιστικών οργανισμών 
όπως του ΟΟΣΑ, και της ΕΕ, και που με λεπίδι τον κώδικα πιστοποίησης της αναπηρίας 
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του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, χρόνια τώρα δρομολογούν την δραστική μείωση των 
αναπηρικών  συντάξεων,  κάτω  από  το  6%  σε  σχέση  με  το  συνολικό  αριθμό,  των 
συνταξιούχων, βάζοντας την έννοια της λειτουργικότητας, κλπ.

Λες και ο οικοδόμος που πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας ή βαριάς μορφής 
παραμορφωτική αρθρίτιδα μπορεί να δουλέψει.

 Λες και αν έχει ένα ατύχημα και  μείνεις ανάπηρος και έχεις ένα σπίτι μπορείς να 
ζήσεις  και  δεν  πρέπει  αυτοί  που  σε  σακάτεψαν  να  σου  εξασφαλίσουν  μια  ζωή  με 
αξιοπρέπεια και δικαιώματα να συνεχίσεις τη ζωή σου.
   Ακόμα και μετά από ένα ατύχημα αν ο συνάδελφος δεν μπορεί να συνεχίσει να 
κάνει την δουλειά που έκανε ως τότε και μπορεί θεωρητικά να κάνει μία άλλη δουλειά δεν 
θα δικαιούται αναπηρική σύνταξη.
Εδώ έχουμε ενάμιση εκατομμύριο αρτιμελών ανέργων και θα βρεί δουλειά ο ανάπηρος με 
το σύστημα τους. Με τα δικά τους στοιχεία οι ικανοί προς εργασία ανάπηροι βιώνουν 
ανεργία που ξεπερνάει το 95%. 

Λες,  και  έχουμε  ένα  τέτοιο  κράτος  και  τέτοιο  σύστημα  που  μπορούν  να  του  τα 
εξασφαλίσουν όλα, δουλειά, περίθαλψη αξιοπρεπή ζωή.

Αυτά γινόταν στις χώρες  του σοσιαλισμού και έκαναν τα πάντα αυτοί και η τάξη 
τους για να τον ανατρέψουν.

Εργάτες, υπάλληλοι, άνεργοι συνταξιούχοι,
 Ξεσηκωμός, γενικός συναγερμός !

 
Στ’ όνομα της προστασίας των κερδών των αφεντικών θέλουν να μας γυρίσουν 

στον μεσαίωνα και στους φούρνους των Ναζί, των ιδεολογικών προγόνων της Χρυσής 
Αυγής.

Το ΠΑΜΕ καλεί τα σωματεία, τις γραμματείες του ΠΑΜΕ και τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ 
εκεί που είμαστε μειοψηφία να ενημερώσουν και να ξεσηκώσουν τους εργαζόμενους. Οι 
δυνάμεις της κοινωνικής συμμαχία παίρνουμε θέση μάχης.

Κάτω τα χέρια από τις αναπηρικές συντάξεις και τα επιδόματα των ΑΜΕΑ!

Κανένας χωρίς τα αναγκαία φάρμακα και θεραπείες !
Επιστροφή των μισθών και των συντάξεων στο προ των περικοπών επίπεδο.

Να καταβάλετε κανονικά η σύνταξη και το επίδομα αναπηρίας
 για όσο με ευθύνη του κράτους καθυστερούν να εξεταστούν 
 από τα λεγόμενα ΚΕΠΑ

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 1.000 € στις οικογένειες των αναπήρων
 και των χρονίως πασχόντων για να μπορέσουν στοιχειωδώς να
 αντιμετωπίσουν τις ανάγκες τους και τις
 επιπτώσεις από τα αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης

Κανένας μόνος του στην  θύελλα,
ΟΛΟΙ ΜΑΖΊ ΕΊΜΑΣΤΕ ΔΥΝΑΤΟΊ.
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