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ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον υπουργό Επικρατείας, κ. Γ. Γεραπετρίτη  

Θέμα: Η κυβέρνηση αγνοεί προκλητικά τα αιτήματά των τυφλών πολιτών παρόλο 

που δεν  έχει υλοποιήσει καμία από τις προεκλογικές υποσχέσεις της για τους 

ανθρώπους με οπτική αναπηρία. 

 

Αγανάκτηση εκφράζουν οι τυφλοί συμπολίτες μας για την σταθερή αδιαφορία και 

απαξίωση που επιδεικνύει η κυβέρνηση στα αιτήματά τους. Η Εθνική Ομοσπονδία 

Τυφλών καταγγέλλει ότι μολονότι έχει καταθέσει επανειλημμένως αναλυτικά 

υπομνήματα σε όλους τους αρμόδιους υπουργούς, δεν έχει λάβει καμία 

ανταπόκριση. Τουναντίον, έχουν μείνει κενές υποσχέσεις όσα είχαν εξαγγελθεί 

προεκλογικά και μετεκλογικά. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα Ατόμων 

με Αναπηρία , το οποίο η κυβέρνηση προβάλλει επικοινωνιακά με κάθε ευκαιρία, 

δεν έχει παράξει απολύτως κανένα αποτέλεσμα ως προς τη βελτίωση της διαβίωσης 

των τυφλών πολιτών. 

Η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών προτάσσουν 

θεμελιώδη θεσμικά αιτήματα: 

Σε αντιστάθμισμα της ακρίβειας που πλήττει τα ελληνικά νοικοκυριά, και 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τελευταίες αυξήσεις στα προνοιακά επιδόματα δόθηκαν 

το 2011, ζητούν ένα εφάπαξ επίδομα 1000 ευρώ για το Πάσχα και αύξηση κατά 100 

ευρώ του προνοιακού επιδόματος από 1/1/2022. 

Διεκδικούν την κατάργηση του Φ.Π.Α. στα βασικά είδη καθημερινής  διαβίωσης 
καθώς και στα είδη που προορίζονται αποκλειστικά για τυφλούς. Ζητούν κατάργηση 
του ειδικού φόρου καυσίμων, καμία διακοπή ρεύματος σε κατοικίες ατόμων με 
αναπηρία, μείωση της αξίας της κιλοβατώρας κατά 50% και ένταξη των  ατόμων με 
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προβλήματα όρασης στο Κοινωνικό Τιμολόγιο  . Επίσης ζητούν να καταργηθούν τα 
δημοτικά  τέλη  για  τυφλούς με ποσοστό 80% και άνω,  και να μειωθούν τα δημοτικά  
τέλη για αναπήρους όρασης  με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. 
 

Υπογραμμίζουν  την ανάγκη έκδοσης Ειδικής Προκήρυξης θέσεων εργασίας για 

τυφλούς τηλεφωνητές και δικηγόρους( η τελευταία Ειδική Προκήρυξη έγινε το 

2010). Να σημειωθεί ότι σε  πολλές περιπτώσεις, όπως η προκήρυξη 4Κ/2020 του 

Υπουργείου Εσωτερικών,  διαπιστώνεται ευθεία παραβίαση του αρ.25 του 

Ν.4440/2016, με το οποίο θεσπίζονται ποσοστώσεις   για  άτομα με αναπηρία  και 

συγγενείς αυτών, στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. 

Ζητούν την επαναφορά του επιστημονικού επιδόματος, που χορηγείτο  επί 49  έτη 

στους τυφλούς δικηγόρους και άλλους επιστήμονες που ασκούν αποδεδειγμένα 

επάγγελμα σύμφωνα με την ειδικότητα και το πτυχίο τους, οι οποίοι παράλληλα 

τυγχάνουν συνταξιούχοι,  και απόδοση των περικοπέντων ποσών αναδρομικά 

Τονίζουν ότι είναι απαραίτητη η  αναγραφή στις γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ για 

τυφλούς ποσοστού 80% και άνω, ότι χρήζουν συμπαράστασης ετέρου προσώπου, 

έτσι ώστε να λαμβάνουν το επίδομα απολύτου αναπηρίας.  

Ζητούν απαλλαγή των ατόμων με προβλήματα όρασης με ποσοστό αναπηρίας 80% 

και άνω από τον ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία εμβαδού έως  120 τ.μ. 

Τέλος, διεκδικούν μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα για τυφλούς και  άτομα με 
προβλήματα όρασης, καθώς επίσης και δωρεάν χορήγηση από τον ΕΟΠΥΥ 
ομιλούντων τεχνικών βοηθημάτων. 
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία , 
 
Ερωτάται ο υπουργός: 
 

 Πώς απαντάτε στις κατηγορίες για αδιαφορία της κυβέρνησης και απαξίωση  
των τυφλών πολιτών ; 

 

 Πότε και με ποιους τρόπους θα ικανοποιήσετε τα θεσμικά τους αιτήματα;  

 

Η ερωτώσα βουλεύτρια 
Μαρία Απατζίδη 

 
 

 




