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Ηλιούπολη  17-09-2014 

Αρ.Πρωτ: 7737  

 

    

       Προς: - κ.Ι.Βρούτση, 

        Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής 

        Ασφάλισης και Πρόνοιας 

       Κοιν.: - κ.Α.Σαμαρά, Πρωθυπουργό  

        -Ε.Βενιζέλο, Αντιπρόεδρο Κυβέρνησης 

        -κ.Α.Μπέζα, Υφυπουργό Εργασίας   

        Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 

        -Β.Κεγκέρογλου, Υφυπουργό Εργασίας  

        Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 

        - Ι.Πλακιωτάκη, Υφυπουργό Εργασίας  

        Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 

        - κ.Π.Κοκκόρη, Γ. Γραμματέα Κοινωνικών 

        Ασφαλίσεων     

        - κ. Ε.Μπέκου, Γενική Γραμματέα  

        Πρόνοιας     

        -ΕΣΑμεΑ     

        -Φορείς-Μέλη ΕΟΚΑ     

         

Κύριε Υπουργέ,  

 

Η Εθνική Ομοσπονδία Κινητικά Αναπήρων  είναι κοινωνικό-συνδικαλιστικός φορέας που σκοπό 

του  έχει την κοινωνική ένταξη των παραπληγικών και κινητικά αναπήρων και  την αλληλοαποδοχή 

τους από την κοινωνία. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Ομοσπονδίας Κινητικά Αναπήρων ζητά την άμεση 

κατάργηση της υπ’αρ. Φ11321/1119/79/27-3-2013 Υπουργικής Απόφασης, η οποία ορίζει ότι 

αναστέλλεται η καταβολή του  εξωϊδρυματικού επιδόματος παραπληγίας-τετραπληγίας της παρ.1 του 

άρθρου 42 του Ν.1140/81 στις περιπτώσεις νοσηλείας του δικαιούχου σε οποιασδήποτε μορφής 

νοσηλευτικό ίδρυμα για χρόνια πάθηση με δαπάνες του ασφαλιστικού φορέα, ανεξάρτητα από το 

χρονικό διάστημα νοσηλείας του. 
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Το προαναφερόμενο επίδομα χορηγείται για να καλύπτονται οι πρόσθετες ανάγκες που 

δημιουργεί η βαριά κινητική αναπηρία. 

Τα άτομα με βαριά κινητική αναπηρία έχουν ανάγκη εικοσιτετράωρης φροντίδας από άλλο άτομο 

που στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι άτομο εκτός του οικογενειακού τους περιβάλλοντος, του 

οποίου επιβαρύνονται με το κόστος διαβίωσης και ασφάλισης του. 

Δεν είναι δυνατόν να αναστέλλεται η καταβολή του επιδόματος σε περίπτωση νοσηλείας σε 

νοσηλευτικό ίδρυμα(τότε δηλαδή που έχουμε ανάγκη από μεγαλύτερη φροντίδα) και ειδικά σε 

νοσηλευτικά ιδρύματα που δεν έχουν την κατάλληλη υποδομή να νοσηλεύσουν άτομα με βαριά 

κινητική αναπηρία( ειδικά κρεβάτια, προσβάσιμα w.c. κ.λ.π.) 

Σας αποστέλλουμε συνημμένα δυο(2) αποφάσεις δικαιούχων στους οποίους διεκόπη το επίδομα 

κατά τη διάρκεια νοσηλείας τους σε νοσηλευτικό ίδρυμα.         

 

Με εκτίμηση για το Δ.Σ. της ΕΟΚΑ 

 
             Η Πρόεδρος                                 Ο Γενικός Γραμματέας 

 

 

 

 

 

 

Κοντογεωργάκη Ευαγγελία                  Δεληγιάννης Παναγιώτης 
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