
ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ                NATIONAL FEDERATION OF 

ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ                MOBILITY  IMPAIRED PEOPLE 

   Ε.Ο.Κ.Α.                                -N.F.M.I.P.- 
   ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ                                 MEMBER OF NATIONAL 

ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  ΑΤΟΜΩΝ          CONFEDERATION OF DISABLED 

    ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ  Ε.Σ.Α.με.Α.                                     PEOPLE  N.C.D.P. 

     

     info@eoka.com.gr             www.eoka.com.gr                                                                             

                                                                                     

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 236                                                                                                       ELEYTHERIOY VENIZELOY 236  

      Τ.Κ. 16341 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ                                                                                                                  T.K. 16341 ILIOYPOLI 

        ΤΗΛ.: 210 5224974                                                                                                TEL.: +30210 5224974 

         ΦΑΞ:  210 5224974                                                                                                                       FAX: +30210 5224974 

                                                                                                                       

           Ηλιούπολη  15-02-2018 

           Αρ. Πρωτ.:8826 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 

Συνάντηση με τον Διοικητή του ΕΤΕΑ, κ. Αθανάσιο Καποτά, είχε στις 12/2/18 αντιπροσωπεία της 

ΕΟΚΑ, αποτελούμενη από τον κ. Χαράλαμπο Γερώνυμο (Γενικό Γραμματέα) και την κ. Κορίνα 

Θεοδωρακάκη (Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων). 

Κύρια θέματα συζήτησης αποτέλεσαν η διακοπή παρακράτησης υπέρ ΑΚΑΓΙΕ (εισφορά αλληλεγγύης), σε 

επικουρικές συντάξεις μέχρι 300 ευρώ, η επιστροφή των χρημάτων που παρακρατήθηκαν από 1/9/2016, 

σε κινητικά αναπήρους με γνωματεύσεις αναπηρίας εφ’ όρου ζωής, και η προσβασιμότητα του κτηρίου.  

Κατόπιν της διεξοδικής συζήτησης που διεξήχθη προκύπτει ότι η διακοπή παρακράτησης είναι θέμα 

πολιτικής απόφασης, ενώ η επιστροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων υπέρ ΑΚΑΓΙΕ θα επιτευχθεί 

εφόσον επιστραφούν στο ΕΤΕΑ τα χρήματα υπέρ ΑΚΑΓΙΕ, που έχουν πάει σε ειδικό λογαριασμό.  

Η ΕΟΚΑ θα συνεχίσει την πίεση με κάθε μέσον, για την επίτευξη του στόχου.  

Αναφορικά με την επιστροφή των χρημάτων και προς αποφυγή ταλαιπωρίας όσων κινητικά αναπήρων 

δικαιούνται επιστροφή, με κατάθεση μεμονωμένων αιτήσεων προσωπικά στο ΕΤΕΑ που σημειωτέον δεν 

υπάρχει καμία πρόσβαση για τα άτομα που κινούνται με αμαξίδιο,  η Ε.Γ. της ΕΟΚΑ αποφάσισε να 

ζητήσει από τους Συλλόγους μέλη της να συγκεντρώσουν τις αιτήσεις των δικαιούχων και να τις 

αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην Ομοσπονδία, προκειμένου με τη σειρά της να 

αναλάβει να τις προωθήσει μαζικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο ΕΤΕΑ.  

Η φόρμα αίτησης θα αποσταλεί άμεσα στους Συλλόγους μέλη της ΕΟΚΑ. 

Υπενθυμίζουμε ότι το θέμα παράνομης παρακράτησης προέκυψε μετά τον επανυπολογισμό των 

συντάξεων την 1/6/2016. Με τον επανυπολογισμό οι περισσότερες επικουρικές συντάξεις μειώθηκαν 

κάτω από τα 300 ευρώ, οπότε δεν έπρεπε να τους γίνονται κρατήσεις υπέρ ΑΚΑΓΙΕ, αφού τα 300 ευρώ 

είχαν οριστεί ως κατώτατο όριο μη επιδεχόμενο άλλης μείωσης (ν.3896/2011, άρθρο 44). Ωστόσο το 

υπουργείο Εργασίας από 1/9/2016 επέβαλε ξανά την παρακράτηση επί του αρχικού ποσού των 

επικουρικών συντάξεων οι οποίες όμως με τον επανυπολογισμό «έπεσαν» κάτω από τα 300 ευρώ. Οπότε 

τα χρήματα που διεκδικούν οι δικαιούχοι είναι αυτά που παρακρατήθηκαν από 1/9/2016 έως σήμερα.  

Στη συνάντηση με τον διοικητή του ΕΤΕΑ, συζητήθηκε και η έλλειψη προσβασιμότητας στο κτίριο, η 

οποία κάνει απαγορευτική την επίσκεψη ατόμων που κινούνται με αμαξίδιο και δυσκολεύει την επίσκεψη 

γενικότερα για εμποδιζόμενα άτομα.  

Ο κ. Καποτάς ενημέρωσε τους εκπροσώπους της ΕΟΚΑ, ότι έλαβε υπόψη του προηγούμενη επιστολή της 

Ομοσπονδίας(αρ.πρωτ.8436/31-10-2016) και έχει κινηθεί εκ μέρους του ΕΤΕΑ  η διαδικασία για τη 

μεταφορά του περιπτέρου που βρίσκεται έξω από την είσοδο, ώστε να φτιαχτεί ράμπα με κατάλληλη  

κλίση στην είσοδο του κτηρίου και παράλληλα να δημιουργηθεί μία θέση στάθμευσης αναπηρικών 

αυτοκινήτων.   
 

 


