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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΟΜΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΚΑΙ 

ΤΟΝ  Γ.Γ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΩΡΓΟ ΣΤΑΜΑΤΗ 

Συνάντηση με την υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων κ. Δόμνα -  Μιχαηλίδου και 

τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, κ. Γιώργο 

Σταμάτη, είχε την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου, αντιπροσωπεία της Εθνικής Ομοσπονδίας Κινητικά 

Αναπήρων, αποτελούμενη από τον κ. Χαράλαμπο Γερώνυμο (Πρόεδρος) και την κα Κορίνα 

Θεοδωρακάκη (Γενική Γραμματέας).  

Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα κυριότερα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του 

υπουργείου Εργασίας. Μεταξύ αυτών: 

- Η εξίσωση των δικαιούχων του εξωϊδρυματικού επιδόματος  ιδιωτικού δικαίου και του 

επιδόματος ανικανότητας των δημοσίων υπαλλήλων, με τους δικαιούχους που 

λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό από τον ΟΠΕΚΑ, ώστε και το εξωϊδρυματικό των 

δικαιούχων ιδιωτικού δικαίου και το επίδομα ανικανότητας των δημοσίων υπαλλήλων  να 

μην συνυπολογίζονται στο εισόδημα,  προκειμένου να διεκδικήσουν κοινωνικές παροχές. 

Η Υπουργός και ο Γ.Γ. μας είπαν ότι θα εξετάσουν το θέμα.  

- Η δημιουργία σχολών προσωπικών βοηθών για τους βαριά κινητικά ανάπηρους. Οι 

εκπρόσωποι του Υπουργείου είπαν ότι σύντομα θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις.  

- Αναφορικά με τις περικοπές που έχουν υποστεί οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις 

των ΑμεΑ, η Υπουργός και ο Γ.Γ. είπαν ότι θα εξεταστούν στο πλαίσιο του νέου 

ασφαλιστικού.  

- Η δημιουργία ενός προγράμματος αντίστοιχου του «Τουρισμός για όλους», το οποίο θα 

εξασφαλίσει επιδοτούμενες διακοπές για τους συνταξιούχους ΑμεΑ.   Οι εκπρόσωποι του 

Υπουργείου είπαν ότι ήδη βρίσκονται σε επικοινωνία με το Υπουργείο Τουρισμού, για το 

θέμα αυτό.  



                                                                                                                            

2 

 

 

Τέλος απαντώντας σε σχετικό ερώτημα της ΕΟΚΑ, η κα. Μιχαηλίδου είπε ότι δεν πρόκειται να 

μειωθούν  οι αναπηρικές συντάξεις, θέμα για το οποίο όπως μας είπε, έχει δεσμευτεί και ο 

Πρωθυπουργός σε δημόσια  ομιλία του. 

Τόσο η κα Μιχαηλίδου, όσο και ο κ. Σταμάτης μας διαβεβαίωσαν ότι τα τηλέφωνά τους θα 

είναι ανοιχτά, για την ΕΟΚΑ, για τη συζήτηση όποιου θέματος αφορά τους βαριά κινητικά 

ανάπηρους. 

 


