
 
Αθήνα, 15 Ιουνίου 2020 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς τον κ. Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Θέμα: “Άμεση αποκατάσταση των άδικων περικοπών στα επιδόματα και τις παροχές των 

ατόμων με αναπηρία” 

 

Κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησής μου, η οποία είχε υποβληθεί στις 6 Φεβρουαρίου 2020, και 

αφορούσε την άνιση μεταχείριση μεταξύ ανασφάλιστων και μικροσυνταξιούχων ΑμεΑ, η Υφυπουργός 

Εργασίας είχε δεσμευτεί ότι «...με νομοθετική παρέμβαση θα διορθωθεί η αδικία μεταξύ συντάξεων 

και αναπηρικών επιδομάτων». 

Έκτοτε, στην κυβέρνηση αλλά και στο αρμόδιο Υπουργείο, όχι μόνο δεν έχετε προχωρήσει σε 

νομοθετικές παρεμβάσεις για την άρση των αδικιών, αλλά αντιθέτως έχετε επιτείνει με σειρά 

αποφάσεων ακόμη περισσότερο τον κοινωνικό αποκλεισμό των αναπήρων ατόμων. Για το λόγο αυτό, 

κατατέθηκε, από πλευράς μου, επίκαιρη ερώτηση στις 10 Μαρτίου 2020, μετά από σχετική ερώτηση 

στο Vouliwatch  του κ. Μπαρδάκη, διαχειριστή της διαδικτυακής κοινότητας «Συνήγορος των ΑμεΑ», 

με θέμα την περικοπή των επιδομάτων για τους μικροσυνταξιούχους ανθρώπους με αναπηρία, με την 

οποία ζητούσα τη συμπερίληψη των μικροσυνταξιούχων αναπήρων στις κοινωνικές παροχές όπως 

είναι το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (πλέον Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα) και το Κοινωνικό 

Τιμολόγιο ΔΕΗ, ΚΟΤ Α’. Επιπλέον, στις 8 Απριλίου 2020, κατέθεσα σε αναφορά την επιστολή της 

Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών Ελλάδος, με την οποία διαμαρτυρόμουν για την περικοπή του 

επιστημονικού επιδόματος στους συνταξιούχους τυφλούς επιστήμονες αλλά και για την αναστολή 

χορήγησης ή/και περικοπή των προνοιακών επιδομάτων σε άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν 

ορφανική σύνταξη, και μάλιστα εν μέσω πανδημίας και επιβεβλημένης καραντίνας και χωρίς καμία 

προηγούμενη ενημέρωση των θεσμικών τους εκπροσώπων.  

Σε επικοινωνία που είχα με τους φορείς των Ατόμων με Αναπηρία, ενημερώθηκα ότι παρόλες τις 

τεκμηριωμένες ενστάσεις που σας έχουν κατατεθεί, τόσο από τους ίδιους όσο και από Βουλευτές του 

ελληνικού κοινοβουλίου, απολύτως τίποτα δεν έχει αποκατασταθεί, με αποτέλεσμα 8000 άτομα με 

αναπηρία να “βρίσκονται στον αέρα”, σύμφωνα και με τα δικά τους λόγια. Ενημερωθήκαμε ότι έχει 

ζητηθεί συνάντηση από τον Υπουργό Επικρατείας, κ. Γεραπετρίτη, από την Εθνική Ομοσπονδία 

Τυφλών και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών, προκειμένου να διαμεσολαβήσει “προς άρση της 

αδικίας που διενήργησε η Κυβέρνηση, η οποία περιέκοψε μεσούσης της πανδημίας, προνοιακά 

επιδόματα σε τυφλούς επιστήμονες και αναπήρους που λαμβάνουν “ορφανικές” συντάξεις”, η οποία 

επίσης έχει μείνει αναπάντητη.  

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

 

1. Προτίθεται και με ποιο χρονοδιάγραμμα να αποκαταστήσει και να αποζημιώσει τα άτομα με 

αναπηρία για τις άδικες και παράνομες περικοπές που επιβλήθηκαν εν μέσω καραντίνας;  

2. Προτίθεται και με ποιο χρονοδιάγραμμα να διορθώσει την αδικία μεταξύ συντάξεων και 

αναπηρικών επιδομάτων; 

 

Ο ερωτών Βουλευτής 

 

Κρίτων Αρσένης 
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