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Θέμα: Προνοιακέσ παροχέσ ςε χρήμα ςε Άτομα με Αναπηρία – Ν. 4611/2019. 
 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργϋ, 
 

Ο Πανελλαδικόσ Σύνδεςμοσ Παραπληγικών και Κινητικϊ Αναπόρων, δραςτηριοποιεύται ςε 
όλη την Ελληνικό επικρϊτεια. Εύναι ϋνασ δυναμικόσ φορϋασ, που μεταξύ των ϊλλων 
δραςτηριοτότων του, διεκδικεύ την επύλυςη των προβλημϊτων των Ατόμων με Βαριϋσ 
Κινητικϋσ Αναπηρύεσ, απευθυνόμενοσ ςτισ αρμόδιεσ αρχϋσ καταθϋτοντασ αιτόματα και 
προτϊςεισ. Επύςησ δύνει διϋξοδο και ευκαιρύεσ ςτισ δημιουργικϋσ δυνατότητεσ και ικανότητεσ 
των ατόμων με αναπηρύεσ, μεριμνώντασ ϋτςι, για την ψυχικό και πνευματικό τουσ ανϊταςη 
και την ιςότιμη ϋνταξό τουσ ςτα κοινωνικϊ και πολιτιςτικϊ δρώμενα τησ ςύγχρονησ εποχόσ. 

 
Επιςημαίνουμε ότι ο Φορέασ μασ είναι πιςτοποιημένοσ Κοινωνικόσ Φορέασ παροχήσ 
Υπηρεςιών Κοινωνικήσ Φροντίδασ ςύμφωνα με το ΦΕΚ 3765/22-11-2016.  

 
Με την παρούςα επιςτολό θα θϋλαμε να ςασ γνωςτοποιόςουμε ϋνα από τα πιο ςοβαρϊ 

προβλόματα που απαςχολούν το χώρο των Ατόμων με Κινητικό Αναπηρύα προςπαθώντασ 
για την επύλυςό του.  

 
Αναλυτικότερα:  
 
Στισ 17/05/2019, ψηφύςτηκε ο Ν.4611/2019, ϊρθρο 81, «Προνοιακϋσ παροχϋσ ςε χρόμα 

ςε Άτομα με Αναπηρύα», ο οπούοσ επιλύει εν μϋρει, ϋνα πρόβλημα που όταν επύ χρόνια 
ζητούμενο των αναπηρικών διεκδικόςεων, να ΜΗΝ εκλαμβάνεται το Αναπηρικό Επίδομα 
Παραπληγίασ – Τετραπληγίασ ωσ ειςόδημα.  

Δυςτυχώσ όμωσ, ο Ν. 4611/2019, αναφϋρεται ΜΟΝΟ ςε όςουσ λαμβϊνουν το 
εξωώδρυματικό Επύδομα Παραπληγύασ – Τετραπληγύασ από την πρόνοια.  

Αυτό ϋχει ωσ αποτϋλεςμα να διαχωρύζονται οι δικαιούχοι του εξωώδρυματικού 
επιδόματοσ, ςε πολίτεσ α’ και β’ κατηγορίασ, αφού όςοι λαμβϊνουν το εν λόγω επύδομα 
από τον ΕΦΚΑ, ΔΕΝ εξαιρούνται, διότι το επύδομϊ τουσ θεωρεύται ειςόδημα.  
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Για την ϊρςη τησ αναφερόμενησ αδικύασ, παρακαλούμε όπωσ:  
 
«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 Εξωΰδρυματικού Επιδόματοσ Παραπληγίασ – Τετραπληγίασ, να 
ΜΗΝ εκλαμβάνεται το Αναπηρικό Επίδομα Παραπληγίασ – Τετραπληγίασ ωσ 
ειςόδημα, ανεξαρτήτωσ του φορέα που το λαμβάνουν» 

 
 
Κύριε Υπουργϋ,  

 
Το πρόβλημα που ϋχει προκύψει με την ψόφιςη του Ν. 4611/2019, εύναι αρκετϊ ςοβαρό 

και εύναι ςύγουρο ότι ςε μια επιςτολό δεν μπορεύ να αποτυπωθεύ το μϋγεθόσ του, για το λόγο 
αυτό ζητϊμε να μασ ορύςετε μια ςυνϊντηςη, προκειμϋνου από κοντϊ να ςασ κϊνουμε γνωςτϊ 
ςε όλο τουσ το μϋγεθοσ τα προβλόματα που μασ απαςχολούν και μασ ταλαιπωρούν και να 
δρομολογόςουμε από κοινού τη λύςη τουσ.   

 
 
Εύμαςτε ςτη διϊθεςό ςασ, για οποιαδόποτε περαιτϋρω πληροφορύα ό διευκρύνιςη.  
 

 
Μετϊ Τιμόσ, 
Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδροσ 
Γρηγόρησ Μούςιοσ 


