
 

 

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2021 

Επίκαιρη Ερώτηση 

Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Θέμα: Περικοπή επιδομάτων σε τυφλούς επιστήμονες και δικηγόρους 

Το Μάρτιο του 2020 ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), προχώρησε σε περικοπή του επιδόματος των τυφλών 
επιστημόνων που ασκούν επάγγελμα σύμφωνα με το πτυχίο τους και των τυφλών 
δικηγόρων που ασκούν αποδεδειγμένα δικηγορία, επιδόματα που χορηγούνταν για 
την αντιμετώπιση των πρόσθετων εξόδων που δημιουργούνται από την τυφλότητα 
κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους και να μπορούν να ανταγωνιστούν επί ίσοις 
όροις τους συναδέλφους τους.  

Στις 8 Οκτωβρίου του 2020 ο Συνήγορος του Πολίτη γνωμοδότησε θετικά για τη 
χορήγηση τόσο στους τυφλούς επιστήμονες του επιστημονικού επιδόματος όσο και 
στους τυφλούς δικηγόρους του επιδόματος τυφλότητας. Επιπλέον, οι αρμόδιες 
επιτροπές ήδη εκδίδουν αποφάσεις θετικές επί των ενδικοφανών προσφυγών. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στις 5-4-2021 και 22-2-2021 εκδόθηκαν δικαστικές 
αποφάσεις που εκδικάστηκαν στις 23-11-2020 και 29-12-2020 αντιστοίχως, που 
δέχονταν τις προσφυγές που είχαν κάνει στον ΟΠΕΚΑ θιγόμενοι επιστήμονες και 
δικηγόροι.  

Από όλα τα ανωτέρω αποδεικνύεται ότι εσφαλμένα και παρά τον νόμο έγιναν οι εν 
λόγω περικοπές του επιστημονικού επιδόματος και του επιδόματος των τυφλών 
δικηγόρων, το οποίο χορηγούσε η Πολιτεία επί 47 ολόκληρα χρόνια, επιβραβεύοντας 
και συνδράμοντας στο έργο των τυφλών επιστημόνων και δικηγόρων, οι οποίοι κάτω 
από αντίξοες συνθήκες ασκούν επάγγελμα σύμφωνα με την ειδικότητα τους. Ωστόσο 
η κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει στην υλοποίηση του νόμιμου και δίκαιου αιτήματος 
επαναφοράς του επιδόματος.  

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Γιατί η κυβέρνηση αρνείται να συμμορφωθεί με το νομικό πλαίσιο και τις 

δικαστικές αποφάσεις; 

2. Πότε θα επαναφέρει το επίδομα τυφλότητας των επιστημόνων και δικηγόρων 
και θα αποδώσει και όλο το ποσό που στέρησε από το εισόδημα των ανθρώπων 
αυτών όλους αυτούς τους μήνες; 
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