
 

 

 

     

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς:  τον Υπουργό Υγείας 

 τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Θέμα: «Αναστολή καταβολής επιδόματος τυφλότητας σε τυφλή γυναίκα στη Ρόδο» 

 

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα αποφασίστηκε πριν λίγες μέρες να κοπεί το επίδομα 

τυφλότητας σε γυναίκα κάτοικο της Ρόδου με την αιτιολογία πως πλέον δεν πληρούσε τις 

«προϋποθέσεις τυφλότητας» για να λαμβάνει το αναπηρικό επίδομα, μολονότι η ίδια έχασε τα 

πόδια και την όρασή της πριν από 10 χρόνια λόγω σακχάρου, ενώ πλέον πάσχει και από άνοια. 

 

Παρόλα αυτά, η αρμόδια υγειονομική επιτροπή ΚΕΠΑ έκρινε πως το ποσοστό αναπηρίας της 

γυναίκας, αν και τα προβλήματα υγείας της είναι εφόρου ζωής, ανέρχεται σε 70% και όχι 100%, γι’ 

αυτό και προ 6 μηνών με έγγραφο ενημέρωσαν τον σύζυγό της για την αλλαγή αυτή. 

Κατόπιν όλων των παραπάνω και με δεδομένο πως τα προβλήματα υγείας αυτού του είδους είναι 

εφ’ όρου ζωής,  

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί: 

1. Πως είναι δυνατόν ένας συμπολίτης μας που πάσχει από τόσο σοβαρά προβλήματα υγείας 

και του είχε πιστοποιηθεί ποσοστό αναπηρίας 100% πριν χρόνια, τώρα χωρίς να έχει 

σημειωθεί βελτίωση στην κατάσταση της υγείας του το ποσοστό αυτό να 

επαναπροσδιορίζεται σε τόσο χαμηλότερο ποσοστό; 

2. Ποιες πρωτοβουλίες νομοθετικής ενίσχυσης του πλαισίου της εξασφάλισης της ενιαίας 

υγειονομικής κρίσης σε ότι αφορά τον καθορισμό του ποσοστού αναπηρίας των 

ασφαλισμένων και ανασφάλιστων συμπολιτών μας, που ήταν εξάλλου και ο λόγος 

δημιουργίας του θεσμού των ΚΕΠΑ το 2011, ώστε κανείς συμπολίτης μας που χρειάζεται 

βοήθεια να μην μείνει χωρίς αυτήν; 

3. Στην περίπτωση που έχει εκδοθεί εκτελεστή ατομική διοικητική πράξη πιστοποιώντας ένα 

βαθμό αναπηρίας, σε περίπτωση που ο πολίτης δεν συμφωνεί ή στις περιπτώσεις που 

πρόκειται για μια αυταπόδεικτη αναπηρία –δεν αναφερόμαστε, φυσικά, στις περιπτώσεις 

λήψης επιδομάτων τυφλότητας με έκδοση ψευδών πιστοποιητικών που δεν είναι λίγες τα 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

7836

Ημερομ. Κατάθεσης:

30/6/2020



 

 

τελευταία χρόνια, αλλά για περιπτώσεις πραγματικής αναπηρίας – τι περιθώριο αντίδρασης 

έχουν οι πολίτες και αίτησης για επανεξέταση της υπόθεσής τους; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 Φωτεινή Μπακαδήμα 




