
 

Ακινα, 9 Νοεμβρίου 2020 

Προσ Υπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικών Υποθζςεων 

Θζμα: “Άμεςη αποκατάςταςη των παράνομα περικομμζνων επιδομάτων των αναπήρων” 

“Αυτό που λζτε για τα επιδόματα είναι ανοίκειο για μια χώρα δυτικι. Επιδοματικζσ λογικζσ ζχουν 
χώρεσ τθσ Λατινικισ Αμερικισ που δεν ζχουν παράδοςθ ςτο κοινωνικό κράτοσ”, απαντοφςε θ Όλγα 
Κεφαλογιάννθ τον Ιοφνιο του 2019 ςε ςχετικι ερώτθςθ που δζχτθκε ςε τθλεοπτικό κανάλι. Λίγουσ 
μινεσ μετά, και εν μζςω πανδθμίασ και καραντίνασ, θ κυβζρνθςθ τθσ Νζασ Δθμοκρατίασ κα ζκανε 
πολιτικι  με το μιςό ςκζλοσ τθσ πρόταςθσ τθσ κυρίασ Κεφαλογιάννθ, περικόπτοντασ τα 
επιςτθμονικό επίδομα των τυφλών επαγγελματιών που τυγχάνουν ςυνταξιοφχοι και το προνοιακό 
επίδομα των ανζργων αναπιρων, χωρίσ να χτίςει δομζσ κοινωνικοφ κράτουσ. Αυτι θ πολιτικι είναι 
θ πολιτικι τθσ Χιλισ και άλλων χωρών τθσ Λατινικισ Αμερικισ που ζγιναν κερμοκιπια του πιο 
ςκλθροφ νεοφιλελευκεριςμοφ, πολιτικζσ που επιβλικθκαν με ςτρατιωτικζσ δικτατορίεσ, 
πραξικοπιματα και κρατικι καταςτολι. 

Η Εκνικι Ομοςπονδία Τυφλών, Ε.Ο.Τ., θ Εκνικι Συνομοςπονδία Ατόμων με  Αναπθρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), 
κακώσ ο Πανελλινιοσ Σφνδεςμοσ  Τυφλών (Π.Σ.Τ.), ζχουν απευκυνκεί ςτθν κυβζρνθςθ με ςειρά 
επιςτολών διαμαρτυρόμενοι ζντονα για τθν  αδικαιολόγθτθ, αυκαίρετθ και ςτεροφμενθ νομίμων 
ερειςμάτων πράξθ περικοπισ του ΟΠΕΚΑ, ενώ ςχετικι αναφορά ζχω υποβάλει και προςωπικά ςτισ 
8 Απριλίου 2020, θ οποία δεν ζτυχε καμίασ απάντθςθσ.   

Μινεσ αργότερα, θ κατάφωρθ αδικία δεν ζχει αποκαταςτακεί, με τα πιο ευάλωτα και κοινωνικά 
αποκλειςμζνα τμιματα των αναπιρων να βυκίηονται ςτθ φτώχεια ενώ θ κυβζρνθςθ εκπονεί Εκνικό 
Σχζδιο Δράςθσ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπθρία!  

Η παράνομθ περικοπι, χωρίσ προθγοφμενθ ενθμζρωςθ των κιγόμενων, εν μζςω πανδθμίασ και 
απαγόρευςθσ μετακινιςεων των προνοιακών επιδομάτων, όπωσ το επίδομα τυφλών επιςτθμόνων, 
που αςκοφν επάγγελμα ςφμφωνα με το πτυχίο τουσ και τυγχάνουν παράλλθλα και ςυνταξιοφχοι, 
αλλά και το προνοιακό επίδομα το οποίο λαμβάνουν άνεργοι ανάπθροι, επειδι λαμβάνουν ωσ 
ζμμεςα  αςφαλιςμζνοι και ανίκανοι προσ εργαςία μζροσ τθσ ςφνταξθσ κανόντοσ γονζα (ορφανικι  
ςφνταξθ), θ οποία ςθμειωτζον δεν υπερβαίνει το ποςό του επιδόματοσ του ανζργου (πολλζσ φορζσ 
δε  κατά πολφ μικρότερθ), ςυνιςτοφν ευκεία επίκεςθ ςτο δικαίωμα ςτθ ηωι και ςτθν υγεία για τουσ 
περιςςότερουσ/εσ ανάπθρουσ/εσ δικαιοφχουσ/εσ.  

Ερωτάται, λοιπόν, ο κ. Υπουργόσ: 

1. Θα αποκαταςτιςει τθν παράνομθ περικοπι των επιδομάτων -προνοιακοφ και 
επιςτθμονικοφ, χορθγώντασ και αναδρομικά τα αδίκωσ παρακρατθκζντα; 

Ο ερωτών βουλευτισ  
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