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ΘΕΜΑ: Χορήγηση του συνόλου του εξωϊδρυματικού επιδόματος από τις Προνοιακές δομές, σε
παραπληγικούς-τετραπληγικούς συνταξιούχους Δημοσίου που λαμβάνουν το επίδομα
απολύτου αναπηρίας.

Αξιότιμη κα 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.
Με την διευκρινιστική εγκύκλιό σας με αριθ. Πρωτ. (Δ24α/Φ.32/Γ.Π.57882/1005/18-02-2016)
προς του Δήμους και τις Δ/νσεις Πρόνοιας έγινε σαφές ότι, το επίδομα ανικανότητας του
άρθρου 54 του κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων αποτελεί κατά την διατύπωση
του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους “παρακολούθημα” της σύνταξης, καταβάλλεται με
αυτήν και ουδέποτε στην οικεία συνταξιοδοτική νομοθεσία του προσδόθηκε ο όρος της
“οικονομικής ενίσχυσης”.
Σας επισυνάπτουμε και την απαντητική επιστολή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προς την
Ε.Ο.Κ.Α. με αριθ. πρωτ: 71591/21-06-2016 όπου απαντάει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο στο
ερώτημά μας.
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Συνεπώς, όσοι συνταξιούχοι του Δημοσίου λαμβάνουν το ως άνω παρακολούθημα της σύνταξης
εξακολουθούν να δικαιούνται και το εξωϊδρυματικό επίδομα.
Με την παρούσα επιστολή της η Ε.Ο.Κ.Α. επιθυμεί να θέσει υπόψη σας αυτό το
σημαντικό θέμα που άπτεται άμεσα της αρμοδιότητάς σας και αφορά την επέκταση της ως
άνω εγκυκλίου και για την κατηγορία των Παραπληγικών - Τετραπληγικών, και άλλων
κατηγοριών ατόμων με βαριά κινητική αναπηρία που έχουν ασφαλιστικό φορέα το Δημόσιο
και είναι δικαιούχοι του επιδόματος ανικανότητας του άρθρου 54 παράγρ. 9, του κώδικα
Πολιτικών και Στρατιωτικών συντάξεων.
Όπως γνωρίζετε σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του κράτους, οι παραπληγικοί και οι
τετραπληγικοί του Δημοσίου, ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες παθήσεων (άρθρο 3, παρ. 1 του
Ν.2227/94), που δικαιούνται το επίδομα ανικανότητας, κατόπιν θετικής γνωματεύσεως από την
Α.Σ.Υ.Ε.
Έχουμε δεχθεί από φορείς μέλη μας, δεκάδες αιτήματα παραπόνων, όπου Υπηρεσίες Κοινωνικής
Πρόνοιας και Προνοιακές δομές των Δήμων, ερμηνεύουν λανθασμένα την ΚΥΑ Π3α/Γ
27/Γ.Π.οικ.124095/2002 ΦΕΚ 1594/Β΄23-12-2002, άρθρο 2 παραγρ.2 και 3, Επέκταση και
Τροποποίηση του επιδόματος τετραπληγίας - παραπληγίας σε ασφαλισμένους του Δημοσίου εν
ενεργεία, συνταξιούχους και ανασφάλιστους.
Θεωρούν δηλαδή εσφαλμένα το επίδομα ανικανότητας του άρθρου 54 του κώδικα Πολιτικών
και Στρατιωτικών Συντάξεων του Δημοσίου με βάση το Π.Δ.169/2007, ως οικονομική ενίσχυση
και όχι ως τμήμα (παρακολούθημα) της σύνταξης που καταβάλλεται με αυτήν, όπως σωστά
διατυπώσατε στην ανωτέρω εγκύκλιό σας (Δ24α/Φ.32/Γ.Π.57882/1005/18-02-2016).
Αυτό δυστυχώς έχει σαν αποτέλεσμα να διακόπτουν την χορήγηση ολόκληρου του επιδόματος
παραπληγίας και να χορηγούν το ήμισυ, δηλαδή (10 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη), καθώς
επίσης ζητούν επιστροφή χρηματικών ποσών από συνταξιούχους του Δημοσίου με βαριά
κινητική αναπηρία που λαμβάνουν το επίδομα ανικανότητας ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
Σας επισυνάπτουμε την απάντηση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους προς την Ε.Ο.Κ.Α. για
τον αριθμό των δικαιούχων του επιδόματος ανικανότητας του άρθρου 54 του κώδικα
Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων ο οποίος ανέρχεται Πανελλαδικά σε 531 άτομα.
Τονίζουμε επίσης ότι για πρώτη φορά από την αρχή της κρίσης έχουν γίνει μειώσεις επικουρικών
συντάξεων με βάση το άρθρο 96 του ν. 4387/16 στα άτομα με βαριά κινητική αναπηρία με
ποσοστό 80% και άνω, στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) όπου ο αριθμός
τους Πανελλαδικά είναι (122 άτομα!!!!) σύμφωνα με το έγγραφο του προς την Ε.Ο.Κ.Α. το οποίο
και σας επισυνάπτουμε, καθώς και στο Τ.Ε.Α.Δ.Υ. το επικουρικό ταμείο του Δημοσίου που
συμπεριλαμβάνεται στο σημερινό Ε.Τ.Ε.Α.
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 αφενός είναι μεγάλη αδικία και
αφετέρου τους δημιουργεί πρόβλημα επιβίωσης.
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Κυρία Υπουργέ,
Ζητάμε από εσάς να σταματήσετε αυτό που συμβαίνει σε βάρος των ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων μεταξύ των οποίων είναι και τα άτομα με βαριά κινητική αναπηρία.
Τονίζουμε ότι τα αναπηρικά επιδόματα αποτελούν τη μοναδική ασπίδα προστασίας
των ΑμεΑ, και δίνονται λόγω των προβλημάτων που δημιουργεί η ίδια η αναπηρία που έχουν,
σε αντιστάθμισμα του πολύ υψηλότερου κόστους διαβίωσης των ατόμων με βαριές κινητικές
αναπηρίες, σε σχέση με τις υπόλοιπες υγιείς ομάδες πληθυσμού.
Αυτό το κόστος είναι γνωστό ότι γίνεται δυσβάστακτο για τα άτομα με κινητική αναπηρία, αφού
σε περιόδους οικονομικής κρίσης αυξάνεται με ταχύτατους ρυθμούς.
Για τους ανωτέρω λόγους θεωρούμε πολύ σημαντική μια συνάντηση εκπροσώπων της
Ε.Ο.Κ.Α. με εσάς και τους συνεργάτες σας άμεσα, προκειμένου να συζητήσουμε αναλυτικά το
αίτημά μας καθώς και τους τρόπους επίλυσής του.
Αναμένουμε από εσάς ορισμό ημέρας και ώρας συνάντησής μας.

Με εκτίμηση για την Ε.Γ. της ΕΟΚΑ

Ο Πρόεδρος

Μ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ

Ο Γ. Γραμματέας

Χ.ΓΕΡΩΝΥΜΟΣ

Πίνακας Αποδεκτών:
-

Γραφείο Πρωθυπουργού, κ. Αλέξη Τσίπρα
Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Αλ. Φλαμπουράρη
Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Ν. Παππά
Γραφείο Υπουργού Εργασίας, κ. Γ. Κατρούγκαλου
Γραφείο Υπουργού Οικονομικών κ. Ε. Τσακαλώτου
Γραφείο Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, κ. Ουρ. Αντωνοπούλου
Γραφείο Υφυπουργού Εργασίας, κ. Α. Πετρόπουλου
Γραφείο Γ.Γ. Υπουργείου Εργασίας, κ. Α. Νεφελούδη
Γραφείο Γ.Γ. Πρόνοιας κ .Δ. Καρέλλα
ΕΣΑμεΑ
Φορείς - Μέλη Ε.Ο.Κ.Α.
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