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                  Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 
 

                   Κοινοποίηση: Πίνακας αποδεκτών 

 

 Θέμα: «Ένταξη και του εξωϊδρυματικού επιδόματος των δικαιούχων ιδιωτικού δικαίου, στα 

προβλεπόμενα του άρθρου 11 του ΦΕΚ 5855/Β΄/28-12-2018» 

 

Η Εθνική Ομοσπονδία Κινητικά Αναπήρων (Ε.Ο.Κ.Α.) είναι ο μοναδικός πιστοποιημένος 

δευτεροβάθμιος κοινωνικο-συνδικαλιστικός φορέας, μέλος της ΕΣΑμεΑ, που εκπροσωπεί τους 

κινητικά αναπήρους στην χώρα μας και αγωνίζεται για την διασφάλιση των δικαιωμάτων και την 

ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική, και πολιτιστική ζωή της Χώρας.  

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,  

 

Με την παρούσα επιστολή της η Εθνική Ομοσπονδία Κινητικά Αναπήρων (Ε.Ο.Κ.Α.), επανέρχεται σε 

ένα θέμα φλέγον, που αποτελεί πάγιο αίτημα των βαριά κινητικά αναπήρων, από το 2018, ακόμα.  

 

Αναφερόμαστε στη μεγάλη αδικία που υφίστανται όσοι λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα από 

ασφαλιστικούς φορείς εκτός ΟΠΕΚΑ, δηλαδή στον υπολογισμό του εξωϊδρυματικού επιδόματος ως 

εισοδήματος. Είναι ευρέως γνωστό ότι τα επιδόματα αναπηρίας δίνονται στα άτομα με αναπηρία, για 

την αντιμετώπιση του πρόσθετου κόστους διαβίωσης που προκύπτει από την αναπηρία και δεν 

αποτελούν σε καμία περίπτωση εισόδημα.  Αυτό άλλωστε επισημαίνει και ο Συνήγορος του Πολίτη 

στην υπ' αριθ. πρωτ. 216774/12669/2018 επιστολή του. 

 

Ο συνυπολογισμός του εξωϊδρυματικού επιδόματος στο εισόδημα, έχει ως αποτέλεσμα μια μεγάλη 

μερίδα βαριά κινητικά αναπήρων, να μην μπορεί να κάνει χρήση των κοινωνικών παροχών που 

δικαιούνται.  

 

Επαναφέρουμε λοιπόν το αίτημά μας, το οποίο σας έχουμε υποβάλλει εγγράφως  και στο πρόσφατο 

παρελθόν,  με αφορμή τον υπό έκδοση ΕΝΦΙΑ.  
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Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο για τον ΕΝΦΙΑ, «Πλήρης απαλλαγή από τον 

ΕΝΦΙΑ χορηγείται στις οικογένειες που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή περιλαμβάνουν άτομα με 

ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω εφόσον το συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα δεν 

υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ». 

 

Το εισοδηματικό κριτήριο που τίθεται, το υπερβαίνει οποιοδήποτε άτομο με βαριά αναπηρία λαμβάνει 

το εξωϊδρυματικό επίδομα και μία μικρή σύνταξη.  

 

Την ίδια ώρα, όσοι λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα από τον ΟΠΕΚΑ, επωφελούνται και 

δικαίως από την διάταξη, καθώς σε αυτούς το εξωϊδρυματικό δεν συνυπολογίζεται στο εισόδημα.  

Τονίζουμε ότι όλοι οι βαριά κινητικά ανάπηροι, έχουμε τις ίδιες ανάγκες  και είναι άδικο η πολιτεία να 

μας αντιμετωπίζει με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Ειδικά στην πολύ δύσκολη περίοδο που περνάμε όλοι 

με τον Covid 19, που πραγματικά αυξάνει κατακόρυφα τα έξοδα όλων των βαριά κινητικά αναπήρων.  

 

Κύριε Υπουργέ, 

 

Ζητούμε το αυτονόητο, που είναι η άμεση αποκατάσταση της ανωτέρω αδικίας και τη συμπερίληψη 

όλων όσων λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα (ολόκληρο ή μισό) στις ευεργετικές διατάξεις του 

άρθρου 11 του ΦΕΚ 5855/Β΄/28-12-2018. 

 

 
 
 
 

Για την ΕΟΚΑ 

 

Ο Πρόεδρος        Η Γ. Γραμματέας 

    
  

 
Χ. ΓΕΡΩΝΥΜΟΣ       Κ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗ 
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Πίνακας αποδεκτών 
 

- Γραφείο Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κα Δ. Μιχαηλίδου 
- Γραφείο Υπουργού Επικρατείας  κ. Γ. Γεραπετρίτη 
- ΕΣΑμεΑ 
- Γενικό Συμβούλιο ΕΟΚΑ 
- Φορείς – Μέλη ΕΟΚΑ 

 
 
 


