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                                                                                        Κοιν: Πίνακας Αποδεκτών 
 
 
ΘΕΜΑ:  Άμεση επαναφορά των επικουρικών συντάξεων που έχουν περικοπεί, στα ταμεία του 
δημοσίου Ε.Τ.Ε.Α. και Μ.Τ.Π.Υ. και αφορούν δικαιούχους που είναι άτομα με βαριά κινητική 
αναπηρία με ποσοστό 80% και άνω.  
  
  
Κύριε Υπουργέ, 

 
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. 
 

Η Εκτελεστική Γραμματεία της Ε.Ο.Κ.Α. σε συνέχεια της επιστολή της στις 14/06/2016 με 
αριθ. πρωτ. 8349, επανέρχεται και ζητάει από Εσάς και τη Κυβέρνηση να ανακαλέσει την 
περικοπή των επικουρικών συντάξεων στο Μ.Τ.Π.Υ. στα άτομα με βαριά κινητική αναπηρία με 
ποσοστό 80% και άνω, γιατί αποτελεί μέτρο εξόντωσης των ατόμων αυτών και των οικογενειών 
τους. 
Τονίζουμε επίσης ότι για πρώτη φορά από την αρχή της κρίσης έχουν γίνει μειώσεις επικουρικών 

συντάξεων με βάση τον ν. 4387/16 στα άτομα με βαριά κινητική αναπηρία και με ποσοστό 80% 
και άνω, στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) όπου ο αριθμός τους 
Πανελλαδικά είναι (122 άτομα!!!!). Αυτό το αποδεικνύει απαντητική επιστολή του Μ.Τ.Π.Υ.  
προς την Ε.Ο.Κ.Α. την οποία και σας επισυνάπτουμε.   

Όπως γνωρίζετε, οι προηγούμενες μνημονιακές πολιτικές δεν επέφεραν μειώσεις 
αποδοχών στα άτομα με βαριές κινητικές αναπηρίες.  
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Ο λόγος είναι ότι τα άτομα αυτά έχουν πολύ υψηλότερο κόστος διαβίωσης  από τον 
υπόλοιπο πληθυσμό και οποιαδήποτε μείωση του εισοδήματός τους θα έχει σαν αποτέλεσμα 
την περικοπή φαρμάκων, υγειονομικού υλικού και άλλων τα οποία κρίνονται απαραίτητα για 
την επιβίωσή τους.                                                                                                                                                             
Υπάρχουν καταγγελίες στην Ομοσπονδία από Φορείς-Μέλη για περικοπές στο Μ.Τ.Π.Υ. πάνω 
από 56% στο ποσό του τριμήνου (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος) όπου από 217 ευρώ που έπαιρναν 
ανά μήνα, πήραν 94 ευρώ.  Έπονται δε οι αναδρομικές κρατήσεις μερισμάτων σε δύο ισόποσες 
δόσεις τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο του 2016. 

Θεωρούμε απολύτως απαραίτητο να επανέλθουν οι διατάξεις του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄), 
με τις οποίες εξαιρέθηκαν από τις μειώσεις του μερίσματος τους, οι συνταξιούχοι λόγω 
αναπηρίας ή γήρατος που λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα ή το επίδομα απολύτου 
αναπηρίας του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 (ΦΕΚ Α' 68) και του άρθρου 30 του ν. 2084/1992 
(ΦΕΚ Α' 165).                                                                                                                                                      
Και εύλογα γεννιέται το ερώτημα, η περικοπή του μερίσματος σε αυτούς τους 122 
συνταξιούχους με αναπηρία θα λύσει το δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας;;; 

Επίσης υπάρχουν μεγάλες μειώσεις στην επικουρική σύνταξη στα άτομα με ποσοστό κινητικής 
αναπηρίας 80% και άνω και στο επικουρικό ταμείο του δημοσίου το ΤΕΑΔΥ που 
συμπεριλαμβάνεται στο σημερινό ΕΤΕΑ.    
Υπάρχουν καταγγελίες στην Ομοσπονδία από φορείς μέλη της για μείωση γύρω στο 35% στα 
άτομα με βαριά κινητική αναπηρία με ποσοστό 80% και άνω.   
(π.χ. σε πολλές περιπτώσεις συνταξιούχων από 232 ευρώ μειώθηκε στα 154 ευρώ τον μήνα). 
 
Σε ότι αφορά τις μειώσεις οι οποίες πιθανόν σε κάποιους  να φαίνονται λογικές, πρέπει εδώ να 
τονίσουμε ότι τα προβλήματα που δημιουργεί η ίδια η αναπηρία στα άτομα αυτά, καθίστανται 
εξοντωτικά σε οικονομική βάση σε σχέση με τις υπόλοιπες  ομάδες πληθυσμού. 
Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Η πολιτεία δε, διαχρονικά αποφεύγει τεχνηέντως να  
προσδιορίσει το κόστος αυτό. 
  

Σας επισυνάπτουμε επίσης πρόσφατη απαντητική επιστολή του ΕΤΕΑ προς την ΕΟΚΑ 
στην οποία μας αναφέρει ότι ο αριθμός των ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω που 
συνταξιοδοτούνται από το ΕΤΕΑ – ΤΕΑΔΥ ανέρχεται στους 1630,  αλλά για κάποιον λόγο που δεν 
γνωρίζουμε, δεν υπάρχουν στοιχεία στην μηχανογράφηση για να προσδιοριστούν οι κινητικά 
ανάπηροι. Αυτός ο προσδιορισμός έπρεπε να γίνει στην αρχή της συνταξιοδότησης (Όπως έγινε 
στο Μ.Τ.Π.Υ.) και είναι δύσκολο να γίνει άμεσα με την σημερινή έλλειψη υπαλλήλων στο 
Ασφαλιστικό Ταμείο, όπως μας είπαν.  
 
Κύριε Υπουργέ, 

Θεωρούμε ότι με βάση τα ανωτέρω στοιχεία που σας παραθέτουμε δεν θα επιλυθεί το 

δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας από τα άτομα με βαριά κινητική αναπηρία, καθώς η 

περικοπή των επικουρικών συντάξεων στα άτομα αυτά εκτός του ότι είναι μεγάλη αδικία, δεν 

έχει και ουσιαστικό δημοσιονομικό όφελος σε σχέση με τα τεράστια προβλήματα που τους 

δημιουργεί. 
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Είναι γνωστό ότι το κόστος ζωής για τα άτομα με κινητική αναπηρία αυξάνεται με ταχύτατους 
ρυθμούς και γίνεται δυσβάστακτο σε περιόδους οικονομικής κρίσης.  

Για τους λόγους αυτούς κρίνουμε απόλυτα δίκαιο και ηθικό να επαναφέρετε την 
εξαίρεση για τα άτομα με βαριές κινητικές αναπηρίες με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, 
βοηθώντας τα με αυτόν τον τρόπο να επιβιώσουν στην λαίλαπα της οικονομικής κρίσης.   
 
 Ζητάμε για πολλοστή φορά ΑΜΕΣΑ μία συνάντηση με Εσάς ή με οποιοδήποτε στέλεχος 
του Υπουργείου Εργασίας για να αναπτύξουμε τις θέσεις μας προκειμένου να δοθεί λύση στο 
πρόβλημα επιβίωσης που έχει δημιουργηθεί για τα άτομα αυτά. 
Ευχόμαστε να το δείτε θετικά επειδή θεωρούμε ότι το αίτημά μας είναι απόλυτα εφικτό λόγω 
του μικρού αριθμού των δικαιούχων ΑμεΑ. 
 
 
 
 
 

Με εκτίμηση για την Ε.Γ. της ΕΟΚΑ 
 
 
                                   Ο Πρόεδρος     Ο Γ. Γραμματέας 
 
                

     
         Μ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ                                                   Χ.ΓΕΡΩΝΥΜΟΣ                       

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Πίνακας Αποδεκτών: 
 
-  Γραφείο  Πρωθυπουργού, κ. Αλέξη Τσίπρα 
-  Γραφείο  Υπουργού Επικρατείας, κ. Αλ. Φλαμπουράρη   
-  Γραφείο  Υπουργού Επικρατείας, κ. Ν. Παππά                                                                                                                                                                                                                                          
-  Γραφείο  Αναπληρώτριας Υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Θ. Φωτίου 
-  Γραφείο  Υφυπουργού Εργασίας, κ. Α. Πετρόπουλου     
-  Γραφείο  Γ.Γ. Υπουργείου Εργασίας κ. Α. Νεφελούδη 
-  Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών και Δ/κης Ανασυγκρότησης κ. Π. Κουρουμπλή, 
-  Γραφείο Προέδρου και  ΔΣ του Μ.Τ.Π.Υ. 
-  Γραφείο Προέδρου και Δ.Σ του Ε.Τ.Ε.Α. 
-  ΕΣΑμεΑ  
-  Φορείς – Μέλη Ε.Ο.Κ.Α.    
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