
 

 

 
 
 
 
 
Μοσχάτο: 17 Σεπτεμβρίου 2019 
Αρ. Πρωτ: 10871 

Προς:  
 Κα Δόμνα – Μαρία Μιχαηλίδου 

Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
e-mail: welfare@yeka.gr  

 
Θέμα: Θέματα προς επίλυση που αφορούν στα Άτομα με Κινητική Αναπηρία – Επιχορήγηση ΠΑΣΥΠΚΑ.  
 

Αξιότιμη Κυρία Υφυπουργέ,  
 

Ο Πανελλαδικός Σύνδεσμος Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων, δραστηριοποιείται σε όλη την Ελληνική 
επικράτεια. Είναι ένας δυναμικός φορέας, που μεταξύ των άλλων δραστηριοτήτων του, διεκδικεί την επίλυση 
των προβλημάτων των Ατόμων με Βαριές Κινητικές Αναπηρίες, απευθυνόμενος στις αρμόδιες αρχές 
καταθέτοντας αιτήματα και προτάσεις. Επίσης δίνει διέξοδο και ευκαιρίες στις δημιουργικές δυνατότητες και 
ικανότητες των ατόμων με αναπηρίες, μεριμνώντας έτσι, για την ψυχική και πνευματική τους ανάταση και την 
ισότιμη ένταξή τους στα κοινωνικά και πολιτιστικά δρώμενα της σύγχρονης εποχής. 

 
Επισημαίνουμε ότι ο Φορέας μας είναι πιστοποιημένος Κοινωνικός Φορέας παροχής Υπηρεσιών 
Κοινωνικής Φροντίδας σύμφωνα με το ΦΕΚ 3765/22-11-2016.  

 
Με την ευκαιρία σας ευχόμαστε καλή θητεία στη θέση του Υφυπουργού Εργασίας – Πρόνοιας και καλή 

δύναμη για το δύσκολο έργο που αναλάβατε.  
 
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε μερικά από τα προβλήματα που 

απασχολούν το χώρο των Ατόμων με Κινητική Αναπηρία για την επίλυσή τους.  
 
1ον: Μείωση συντάξεων Ατόμων με Βαριά Κινητική Αναπηρία 
 
Με έκπληξη και μεγάλη απογοήτευση μέλη μας Παρά-Τετραπληγικοί και έχοντες βαριές κινητικές  βλάβες 

(ΑμεΑ) διαπίστωσαν ότι η σύνταξή τους μειώθηκε δραματικά με την εφαρμογή του άρθρου 13 του νόμου 
4387/2016, «περί ανώτατου ορίου καταβολής σύνταξης», διότι δεν υπήρξε η πρόβλεψη εξαίρεσής τους, όπως 
στους προηγούμενους "μνημονιακούς" νόμους, όπου αναφερόταν η εξαίρεσή τους,  (από τις μειώσεις των 
συντάξεων του άρθρου 11 του ν. 3865/2010, της παργ. 14 του άρθρου 2 του ν. 4002/2011, της παργ. 10 του 
άρθρου 1 του ν. 4024/2011 και του άρθρου 1 του ν. 4051/2012 (Α' 40) ). 

  
Όμως, οι εξαιρέσεις αυτές, για τους έχοντες Π.Α. 80% και άνω κ.τ.λ., αναγνωρίζονται ως ισχύουσες -  

αφού  αναφέρονται  στο άρθρο 23 του ν. 4387/2016 -, που αφορά «τις ρυθμίσεις διαφόρων συνταξιοδοτικών 
θεμάτων» και συγκεκριμένα στην παργ. 5 του άρθρου 23 του ν. 4387/2016, που αναγράφεται ότι:  «για 
την εξαίρεση από τις μειώσεις των συντάξεων, του άρθρου 11 του ν. 3865/2010,  της παργ. 14 του άρθρου 2 
του ν. 4002/2011,. της παργ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 του άρθρου 1 του ν. 4051/2012 (Α' 40) καθώς και 
τις διατάξεις της υποπαραγράφου Β3 εδάφιο δ, της παργ. β’ του άρθρου 1 του ν. 4093/2012 (Α΄222), που 
συνδέονται με την πιστοποίηση ορισμένου ποσοστού αναπηρίας γίνεται δεκτή  και η γνωμάτευση των 
υγειονομικών επιτροπών του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)». 

 
 
Επισημαίνουμε ότι στη χώρα μας, συγκριτικά με τις περισσότερες χώρες της Ε.Ε., οι παροχές προς τα 

ΑμεΑ είναι εξόχως ελλειμματικές και  δεν καλύπτουν τις πραγματικές τους ανάγκες.   
 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, Θεωρούμε ότι αποτελεί παραβίαση κάθε έννοιας δικαίου η εφαρμογή 

περικοπών, αντί αυξήσεων, - που στην πραγματικότητα απαιτούνται -, ώστε τα ΑμεΑ να ενταχθούν επιτέλους 
ουσιαστικά στην κοινωνία, όπως προβλέπει ο ν. 4074/2012, που αφορά την επικύρωση της Διεθνούς 
Σύμβασης του ΟΗΕ, για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.  
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Για την άρση παρερμηνειών με την παρούσα επιστολή μας, για το θέμα αυτό ζητάμε: 
«Να εκδοθεί ερμηνευτική εγκύκλιος, για την παργ. 5 του άρθρου 23 του ν. 4387/2016, για την 

εξαίρεση μείωσης συντάξεων, των συνταξιούχων ΑμεΑ με Π.Α. 80% και άνω,  με την οποία ρητά να 
εξαιρούνται από την εφαρμογή του άρθρου 13 και 14 του ν. 4387/2016 οι συνταξιούχοι ΑμεΑ, οι οποίοι 
έχουν Π.Α. 80% και άνω ή έχουν προστατευόμενο μέλος Άτομο με Αναπηρία με Π.Α. 80% και άνω ή 
είναι δικαιούχοι του επιδόματος απολύτου αναπηρίας και του εξωϊδρυματικού επιδόματος 
παραπληγίας». 

 
2ον: Προνοιακές παροχές σε χρήμα σε Άτομα με Αναπηρία». 
 
Στις 17/05/2019, ψηφίστηκε ο Ν.4611/2019, άρθρο 81, «Προνοιακές παροχές σε χρήμα σε Άτομα με 

Αναπηρία», ο οποίος επιλύει εν μέρει ένα πρόβλημα που ήταν επί χρόνια ζητούμενο των αναπηρικών 
διεκδικήσεων, να ΜΗΝ εκλαμβάνεται το Αναπηρικό Επίδομα Παραπληγίας – Τετραπληγίας ως εισόδημα.  

Δυστυχώς όμως, ο νόμος 4611/19, αναφέρεται ΜΟΝΟ σε όσους λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό Επίδομα 
Παραπληγίας – Τετραπληγίας από την πρόνοια.  

Αυτό έχεις ως αποτέλεσμα να διαχωρίζονται οι δικαιούχοι του εξωϊδρυματικού επιδόματος, σε πολίτες 
α’ και β’ κατηγορίας, αφού όσοι λαμβάνουν το εν λόγω επίδομα από τον ΕΦΚΑ, ΔΕΝ εξαιρούνται, διότι το 
επίδομά τους θεωρείται εισόδημα.  

 
Για την άρση της αναφερόμενης αδικίας, παρακαλούμε όπως:  
«Να εκδοθεί ερμηνευτική εγκύκλιος για το  άρθρο 81, «Προνοιακές παροχές σε χρήμα σε Άτομα 

με Αναπηρία», του Ν. 4611/2019, έτσι ώστε να ισχύει για ΌΛΟΥΣ τους δικαιούχους του 
Εξωϊδρυματικού Επιδόματος Παραπληγίας – Τετραπληγίας, να ΜΗΝ εκλαμβάνεται το Αναπηρικό 
Επίδομα Παραπληγίας – Τετραπληγίας ως εισόδημα, ανεξαρτήτως του φορέα που το λαμβάνουν» 

 
3ον: Επιχορήγηση του Συνδέσμου μας  - ΠΑΣΥΠΚΑ.  
 

Όπως είναι γνωστό, η χρηματοδότηση της Πολιτείας για τους πιστοποιημένους Φορείς (όπως είναι ο 

Σύνδεσμός μας), είναι θεσμοθετημένη ως συνταγματική της υποχρέωση, και νομοθετημένη από τη Διεθνή 

νομοθεσία της Ολομέλειας του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, που επικυρώθηκε 

από τη Βουλή των Ελλήνων, με το Ν. 4074/2012, καθώς και Οι Πρότυποι Κανόνες του ΟΗΕ, ο Ν. 

2430/1996, ο Ν. 3106/2003, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως επίσης και της σχετικής Ελληνικής Νομοθεσίας.  

Από το 2013 έως σήμερα ο Σύνδεσμός μας, ΔΕΝ έχει λάβει επιχορήγηση για την κάλυψη των λειτουργικών 

αναγκών του.  

Είχε εγκριθεί βάσει απόφασης του Υπουργείου Εργασίας (Ω3ΩΦ465Θ1Ω-25Ψ/2-07-2019) ποσό ύψους 

8.000.000 €, που αφορά ΕΚΤΑΚΤΗ επιχορήγηση την οποία δεν έχουμε ακόμα λάβει, παρόλο που έχουν 

κατατεθεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που μας ζητήθηκαν. 

 
Κυρία Υφυπουργέ,  

Είναι σίγουρο ότι σε μια επιστολή δεν μπορούν να καταγραφούν αναλυτικά όλα τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν τα Άτομα με Βαριές Κινητικές Αναπηρίες, για το λόγο αυτό ζητάμε να μας ορίσετε μια 
συνάντηση, προκειμένου από κοντά να σας κάνουμε γνωστά σε όλο τους το μέγεθος τα προβλήματα που μας 
απασχολούν και μας ταλαιπωρούν και να δρομολογήσουμε από κοινού τη λύση τους.   

 
 
Είμαστε στη διάθεσή σας, για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.  
 

 
Μετά Τιμής, 
Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος 
Γρηγόρης Μούσιος 


