
 

 

 

     

 

Αθήνα, 3 Απριλίου 2020 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 
 

Προς τον κ. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
 

Θέμα: «Οι μικροσυνταξιούχοι αναπηρίας αντιμετωπίζονται άνισα σε σχέση με τα ανασφάλιστα/άπορα 
ΑμεΑ» 

 
Στις 6.2.2020, σας είχα υποβάλει επίκαιρη ερώτηση μετά από ερώτημα του κ. Μπαρδάκη, διαχειριστή της 
διαδικτυακής κοινότητας «ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ» μέσω της σελίδας vouliwatch  με θέμα «Αναγκαιότητα 
για μέτρα και δράσεις για την υποστήριξη ατόμων στο φάσμα του αυτισμού». Κατά τη συζήτηση της 
επίκαιρης ερώτησης, δόθηκαν κάποια παραδείγματα άνισης μεταχείρισης μεταξύ ανασφάλιστων ΑμεΑ και 
μικροσυνταξιούχων ΑμεΑ, με το ίδιο ποσοστό αναπηρίας και την ίδια ακριβώς πάθηση. Από αυτά τα 
παραδείγματα, διαπιστώνεται ότι τα ανασφάλιστα ΑμεΑ λαμβάνουν παροχές μεγαλύτερου ύψους και μόνο 
εκείνα έχουν πρόσβαση στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και στο Κοινωνικό Τιμολόγιο ΚΟΤ Α’ της ΔΕΗ. 
 
Έχουμε δηλαδή προφανή παραδείγματα όπου οι μικροσυνταξιούχοι αναπηρίας μπορεί να ζουν με ετήσια 
εισοδήματα των 3.456 ευρώ ή 2.304 ευρώ. Αυτοί οι μικροσυνταξιούχοι δε δικαιούνται κάποια κοινωνική 
παροχή και είναι αυτονόητο ότι δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν ούτε και οι ιδιαίτερες ανάγκες που τους 
προκαλεί η αναπηρία τους. Αν καταφέρουν να βρουν εργασία (πράγμα εξαιρετικά δύσκολο στις παρούσες 
συνθήκες), θα εφαρμοστεί οριστική διακοπή στις συντάξεις τους. Επιπλέον, από 1.1.2020, το ΕΚΑΣ και τα 
αντισταθμιστικά μέτρα έχουν καταργηθεί πλήρως ακόμα και για τους συνταξιούχους με ποσοστό βαριάς 
αναπηρίας 80%. Αυτή η μεταχείριση δίνει την εντύπωση ότι οι μικροσυνταξιούχοι αναπηρίας τιμωρούνται 
από το Κράτος επειδή κάποτε εργάστηκαν για να κάνουν ένσημα, παράγοντας πλούτο (εισόδημα) και 
συνεισφέροντας παραγωγικά. Αυτό όμως αποτελεί ξεκάθαρη διάκριση εις βάρος τους. 
 
Δεδομένου ότι, στην εν λόγω επίκαιρη ερώτηση, η Υφυπουργός Εργασίας εξέφρασε τη δέσμευσή σας ότι: 
«...με νομοθετική παρέμβαση θα διορθωθεί η αδικία μεταξύ συντάξεων και αναπηρικών επιδομάτων». 
 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 
 
1. Με ποιους ακριβώς τρόπους προτίθεται το Υπουργείο να διορθώσει την αδικία μεταξύ συντάξεων κι 
αναπηρικών επιδομάτων; 
2. Θα συμπεριληφθούν, και με ποιο χρονοδιάγραμμα, οι μικροσυνταξιούχοι αναπηρίας στις κοινωνικές 
παροχές όπως είναι το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (πλέον Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα) και το 
Κοινωνικό Τιμολόγιο ΔΕΗ, ΚΟΤ Α’; 
 

Ο ερωτών βουλευτής 

Κρίτων Αρσένης 
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