
 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ - ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 
 

Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021 
                                                                                           

ΑΝΑΦΟΡΑ 
 

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κ. Χατζηδάκη 
 

ΘΕΜΑ: «Επιστολή Εθνικής Ομοσπονδίας Κινητικά Αναπήρων (Ε.Ο.Κ.Α.)» 
 
 
Κύριε Υπουργέ, 
 
Σας αναφέρουμε επιστολή της Εθνικής Ομοσπονδίας Κινητικά Αναπήρων (Ε.Ο.Κ.Α.), με την οποία αιτείται 
να μην υπολογίζεται το εξωϊδρυματικό επίδομα στο εισόδημα των βαριά κινητικά αναπήρων του 
ιδιωτικού τομέα, για την διεκδίκηση κοινωνικών παροχών.  
Παρακαλείσθε να λάβετε υπόψη το σχετικό αίτημα και να μας ενημερώσετε για τις απόψεις και άμεσες   
ενέργειές σας, δεδομένης  της εύλογης βασιμότητάς του. 
 
Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο. 

 

Οι Αναφέροντες Βουλευτές, 

 

 

Βασίλειος Κεγκέρογλου 

 

Γεώργιος Μουλκιώτης  
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Προς: κ. Κ. Χατζηδάκη, 

                Υπουργό Εργασίας 
 

                            Κοιν.: Πίνακας αποδεκτών  
 
  
Θέµα: «Να µην υπολογίζεται το εξωιδρυµατικό επίδοµα στο εισόδηµα των βαριά κινητικά αναπήρων 
του ιδιωτικού τοµέα, για την διεκδίκηση κοινωνικών παροχών» 
 
Κύριε Υπουργέ, 
 
Η Εθνική Οµοσπονδία Κινητικά Αναπήρων (Ε.Ο.Κ.Α.) είναι ο µοναδικός δευτεροβάθµιος 
κοινωνικο-συνδικαλιστικός φορέας, µέλος της ΕΣΑµεΑ, που εκπροσωπεί τους κινητικά αναπήρους 
σε εθνικό επίπεδο και αγωνίζεται για τη διασφάλιση και προώθηση των δικαιωµάτων τους, 
στοχεύοντας  στην ισότιµη συµµετοχή τους  στην κοινωνική, οικονοµική, και πολιτιστική ζωή της 
χώρας, όπως άλλωστε η εθνική µας νοµοθεσία, το σύνταγµα της χώρας και η Διεθνής Σύµβαση για 
τα Δικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρίες επιτάσσουν. 

Με την παρούσα επιστολή µας, επιθυµούµε να σας ενηµερώσουµε για ένα πολύ σηµαντικό 
πρόβληµα που αντιµετωπίζει µεγάλη µερίδα ατόµων µε βαριά κινητική αναπηρία και άπτεται των 
αρµοδιοτήτων σας, ζητώντας την επίλυσή του.  

 
Το πρόβληµα, το οποίο το έχουµε επικοινωνήσει και στον προκάτοχό σας, µε τα έγγραφα υπ. 

αριθµ: 9478 (29/06/20) και 9518 (14/09/20),  είναι η διαφορετική µεταχείριση όσων λαµβάνουν το 
εξωιδρυµατικό επίδοµα από τον ΟΠΕΚΑ και όσων το λαµβάνουν από τα ασφαλιστικά τους ταµεία. 
Από το 2018 που ιδρύθηκε ο ΟΠΕΚΑ µέχρι σήµερα συνεχίζεται µια µεγάλη αδικία που δηµιουργεί 
βαριά κινητικά αναπήρους δύο ταχυτήτων.  

 
Συγκεκριµένα µε το ΦΕΚ 5855/B΄/28-12-2018 και ειδικότερα στα προβλεπόµενα στο άρθρο 11, 

ορίζεται ότι το εξωιδρυµατικό επίδοµα που δίδεται σε βαριά κινητικά ανάπηρους από τον 
ΟΠΕΚΑ, δεν συνυπολογίζεται στο εισόδηµά τους, αναφορικά µε τη διεκδίκηση κοινωνικών 
παροχών.  
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Όµως,  το εξωιδρυµατικό επίδοµα που δίδεται στους δικαιούχους ιδιωτικού δικαίου από 
τα ταµεία τους, συνυπολογίζεται στο εισόδηµά τους.     Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα οι του ιδιωτικού 
δικαίου,  να µην µπορούν να διεκδικήσουν κοινωνικές παροχές, καθώς µε τον συνυπολογισµό του 
εξωιδρυµατικού επιδόµατος στο εισόδηµα, υπερβαίνουν τα εισοδηµατικά κριτήρια που τίθενται.  

 
Τονίζουµε ότι, το εξωιδρυµατικό επίδοµα, δίδεται και στους  µεν και στους δε, για την κάλυψη 
των αυξηµένων αναγκών της αναπηρίας τους.  Άλλωστε  έχουν τις ίδιες ακριβώς ανάγκες οι παρα-
τετραπληγικοί που εισπράττουν το επίδοµα από τον ΟΠΕΚΑ µε τους παρα-τετραπληγικούς  που το 
εισπράττουν από τα ασφαλιστικά τους ταµεία.  
 
Ως ΕΟΚΑ ζητούµε το αυτονόητο, που είναι η άµεση αποκατάσταση της ανωτέρω αδικίας ώστε 
και το εξωιδρυµατικό επίδοµα, όσων το λαµβάνουν από το ασφαλιστικό ταµείο τους, να µην 
υπολογίζεται στα εισοδηµατικά όρια για την διεκδίκηση  οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή 
προνοιακού χαρακτήρα. 
 
Κύριε Υπουργέ, 
 

Με τη βεβαιότητα ότι θα αναγνωρίσετε το δίκαιο του αιτήµατός µας, είµαστε στη διάθεσή σας 
για οποιαδήποτε διευκρίνιση. Παράλληλα εκφράζουµε την επιθυµία µας να πραγµατοποιήσουµε µία 
διαδικτυακή συνάντηση-συζήτηση µε σας και τους συνεργάτες σας, µε συµµετοχή του Προέδρου και 
της Γενικής Γραµµατέως εκ µέρους της Οµοσπονδίας, σε χρόνο που εσείς θα προτείνετε. 

 
 
 

Για την ΕΟΚΑ 
 

Ο Πρόεδρος        Η Γ. Γραμματέας 

    
  

 
Χ. ΓΕΡΩΝΥΜΟΣ       Κ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗ 

 
 
 
Πίνακας αποδεκτών 
 

- Γραφείο Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κα Δ. Μιχαηλίδου 
- Γραφείο Υπουργού Επικρατείας  κ. Γ. Γεραπετρίτη 
- ΕΣΑμεΑ 
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Τηλέφωνα επικοινωνίας  
 
Γερώνυμος Χαράλαμπος (Πρόεδρος): 6978440079 
Θεοδωρακάκη Κορίνα (Γεν. Γραμματέας): 6977203290 
 
 
 


