
 

 

 

Παρασκευή 22/10/2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και τον υπουργό Εσωτερικών 

Θέμα: Οι Ελληνες της Βορείου Ηπείρου καταγγέλλουν άνιση και υποτιμητική  μεταχείριση 

εκ μέρους του ελληνικού κράτους 

 

Οι νόμοι που ψήφισε η κυβέρνησή σας πλήττουν πολυάριθμες ομάδες του πληθυσμού. Το 

εργασιακό, το ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό κρίνουμε ότι είναι  νομοθετήματα 

αντικοινωνικά και επώδυνα για τους απλούς πολίτες, είτε είναι Έλληνες, είτε ομογενείς, 

είτε ξένοι υπήκοοι.  

Η Βορειοηπειρωτική Κοινότητα στην Ελλάδα αντιμετωπίζει  προβλήματα , που δυστυχώς 

επιδεινώνονται  με το πέρασμα των χρόνων αντί  να επιλύονται. Σύλλογοι που 

εκπροσωπούν τον Ελληνισμό της Βορείου Ηπείρου διαπιστώνουν και καταγγέλλουν ότι το 

ελληνικό κράτος απαξιώνει  τους Βορειοηπειρώτες που διαμένουν και εργάζονται στην 

Ελλάδα, αντιμετωπίζοντάς τους ως πολίτες β` κατηγορίας. Συγκεκριμένα, ζητούν την μη 

εφαρμογή του «νόμου Κατρούγκαλου» (4387/2016) τον οποίο χαρακτηρίζουν εθνικά  

επιζήμιο για την Βορειοηπειρωτική κοινότητα. Ζητούν να εξαιρεθούν οι Ομογενείς εξ 

Αλβανίας από την απαίτηση 40ετούς παραμονής στην Ελλάδα για την απόκτηση 

συνταξιοδοτικού δικαιώματος, καθώς και να μην υπάρχει περιορισμός ελάχιστης 

παραμονής στη χώρα μας. Επίσης διαμαρτύρονται διότι, ενώ η προηγούμενη κυβέρνηση 

ψήφισε τον Μάιο 2019 τροπολογία που προέβλεπε επίδομα υπέρ των ανασφάλιστων 

υπερηλίκων Βορειοηπειρωτών εξ Αλβανίας, η κυβέρνηση Μητσοτάκη αρνείται να το 

χορηγήσει. Οι αδικίες επεκτείνονται και στους ανάπηρους Βορειοηπειρώτες με ποσοστό 

αναπηρίας άνω του 67%, οι οποίοι λαμβάνουν περιορισμένο προνοιακό επίδομα ή και 

καθόλου, ενώ οι Ελλαδίτες  Ελληνες  που το δικαιούνται , το λαμβάνουν εξ ολοκλήρου. 

Τέλος, οι Βορειοηπειρώτες ζητούν πλήρη αναγνώριση και προστασία των δικαιωμάτων 

τους, προάσπιση της ελληνικότητάς τους και ισότιμη αντιμετώπιση από το κράτος. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, 

Ερωτώνται οι υπουργοί: 
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 Τι προτίθεστε να κάνετε για να άρετε τις αδικίες που διαπιστώνονται εναντίον των 

Βορειοηπειρωτών συμπολιτών μας; Με ποιους τρόπους θα αποκαταστήσετε την 

εμπιστοσύνη της Βορειοηπειρωτικής κοινότητας στην Ελλάδα; 

 Γιατί εξακολουθεί το κράτος να αντιμετωπίζει τους ομογενείς εξ Αλβανίας ως 

ξένους και όχι ισότιμα ως Ελληνες; 

 

Η ερωτώσα βουλεύτρια 

Μαρία Απατζίδη 




