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                                                                      ΕΡΩΤΗΣΗ 
 
 
Προς τους Υπουργούς :  α) Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα  και  β) Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, κ. Γιάννη Βρούτση. 

Θέμα: «Αυθαίρετη διακοπή επιστημονικού προνοιακού επιδόματος προς τυφλούς επιστήμονες» 

 

   Από την  Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών, Ε.Ο.Τ. ( επίσημος κοινωνικός εταίρος της Πολιτείας για θέματα 

τυφλότητας ) καταγγέλθηκε η αυθαιρεσία και η αναλγησία του ΟΠΕΚΑ, ο οποίος εν μέσω πανδημίας 

κορωνοϊού - και μάλιστα χωρίς καμία προηγηθείσα σχετική ανακοίνωση/ενημέρωση από την 

Κυβέρνηση - προχώρησε χωρίς νόμιμη αιτία στην περικοπή του επιδόματος, παραβιάζοντας κατάφωρα 

την νομοθεσία η οποία προνοεί ώστε οι τυφλοί επιστήμονες, όταν ασκούν αποδεδειγμένα επάγγελμα 

σύμφωνα με το πτυχίο τους, να λαμβάνουν το επιστημονικό επίδομα (ΦΕΚ 672, τεύχος Β ́14-07-1977, 

ΦΕΚ 296 τεύχος Β ́26-3-1979, ΦΕΚ 931 τεύχος Β ́21-5-2008 / Αύξηση επιδομάτων τυφλών μέχρι 2011). 

  Το πρόβλημα, εξαιτίας της  περικοπής του συγκεκριμένου επιδόματος, το οποίο ανέκαθεν χορηγείται, 

προκειμένου να στηριχθούν κατά την άσκηση του επαγγέλματος τους  οι τυφλοί επιστήμονες, θίγει και 

εκείνους που τυγχάνουν συνταξιούχοι από προγενέστερη εργασία και οι οποίοι βάσει προηγούμενων 

νόμων αλλά και του προσφάτου 4670/2020, άρθρο 27, παρ.4 εδ. γ  ́ - καίτοι είναι συνταξιούχοι από 

προγενέστερη εργασία – εντούτοις έχουν εκ του νόμου το δικαίωμα, εφόσον είναι δικηγόροι 

εγγεγραμμένοι στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο, να ασκούν κανονικά δικηγορία. Επομένως, εάν ένας 
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τυφλός επιστήμονας είναι συνταξιούχος, πλην όμως ασκεί επάγγελμα αποδεδειγμένα σύμφωνα με την 

ειδικότητα του, δικαιούται να λαμβάνει για τους προεκτεθέντες λόγους το επιστημονικό προνοιακό 

επίδομα ολόκληρο και όχι μειωμένο όπως θα ελάμβανε ως απλός συνταξιούχος.  

   Περαιτέρω ο ΟΠΕΚΑ προχώρησε αιφνίδια σε περικοπή ποσοστού 50% του προνοιακού επιδόματος 

το οποίο λαμβάνουν άνεργοι συνάδελφοι, επειδή ως έμμεσα ασφαλισμένοι και ανίκανοι προς εργασία 

δικαιούνται μέρος της σύνταξης θανόντος γονέα (ορφανική σύνταξη), η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό 

του ποσού του επιδόματος του ανέργου (πολλές φορές δε κατά πολύ μικρότερη), χωρίς να ληφθεί 

υπόψη η εξαίρεση της παραγράφου Β.1. της εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας με αριθμ. πρωτοκ. 

Π3α/Φ.32/3226/13-09-2001, καθώς και του υπ. αριθμ.3 της σύνοψης της ιδίας εγκυκλίου. 

  Δεδομένης  δε της κατάστασης πρόληψης, προστασίας και αντιμετώπισης του νέου κορωνοϊού, η 

αναστολή του αναπηρικού επιδόματος για αυτά τα άτομα και τις οικογένειες τους είναι μία απόφαση 

ανάλγητη, διότι είναι ταυτόχρονα εξαιρετικά δύσκολο έως και αδύνατο να προσκομίσουν τις 

βεβαιώσεις από τον ασφαλιστικό τους φορέα (περιορισμός-απαγόρευση κυκλοφορίας, μη ύπαρξη και 

αδυναμία χρήσης διαδικτύου από τα άτομα, απώλεια των βεβαιώσεων των ασφαλιστικών οργανισμών 

κ.ο.κ.) στις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ, προκειμένου να αποδείξουν ότι ορθώς ελάμβαναν το επίδομα αυτό 

επί σειρά ετών και μετά από επαναλαμβανόμενους ελέγχους, που ήδη έχουν διενεργηθεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες πρόνοιας των Περιφερειών και των Δήμων, οι οποίοι είχαν την ευθύνη χορήγησης 

αυτών των επιδομάτων την τελευταία οκταετία μέχρι το 2019.  

   Επιπλέον, και κατόπιν διαπίστωσης δυσαρμονίας και διαφόρων αντιφάσεων του κανονιστικού 

πλαισίου παροχής του προνοιακού επιδόματος για την κατηγορία των τυφλών επιστημόνων, 

προτείνεται από την Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών και από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών, η 

τροποποίηση της ΚΥΑ Π4γ/Φ.421/οικ.2864 ΦΕΚ 629/1995, ώστε να δικαιωθεί μια μικρή ομάδα 

επιστημόνων που σήμερα αποκλείονται από την λήψη του. 

   

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι κ.  Υπουργοί: 

 

1. Σε ποια Υπουργική Απόφαση στηρίζεται η από 31-3-2020 διακοπή από τον «ΟΠΕΚΑ» 

του επιδόματος και σύμφωνα με ποια κριτήρια; 

2.  Προτίθεστε να παρέμβετε ώστε να ανακληθεί άμεσα η άδικη αυτή  απόφαση και να 

καταβληθεί το εν λόγω επίδομα στους άμεσα ενδιαφερόμενους; 

3.  Για ποιον λόγο δεν ενημερώθηκαν  εγκαίρως οι ενδιαφερόμενοι; 



 

 

 

                                                                                                                            Η ερωτώσα Βουλευτής 

 

  

                                                                                                                              Αγγελική Αδαμοπούλου 

                                                                                                                     Βουλευτής Α΄ Αθηνών, Μέρα25 

 

 

 


