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Αρ. Πρωτ.:  469 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Κόβονται επιδόματα και συντάξεις ΑμεΑ- Δώστε λύση 
άμεσα!     

Για άλλη μία φορά, οι πρώτοι που βιώνουν μία κρίση άμεσα και σκληρά είναι τα άτομα με αναπηρία, 

χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους. Δεν προστατεύονται ως εργαζόμενοι και διακινδυνεύουν 

καθημερινά την υγεία τους πηγαίνοντας στην εργασία τους, αφού η Κυβέρνηση έχει εξαιρέσει 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ κατηγορίες, ενώ ταυτόχρονα πολλοί χάνουν τα επιδόματά τους και μέρος των συντάξεών 

τους, από απανωτά λάθη του ΟΠΕΚΑ και το κλείσιμο των ΚΕΠΑ δίχως μέριμνα.  

Η ΕΣΑμεΑ απέστειλε επείγουσα επιστολή στον υπουργό Εργασίας για όλα τα θέματα που ήρθαν στο 

φως τις τελευταίες ημέρες: τα ατελείωτα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με το κλείσιμο των 

ΚΕΠΑ, όπου ζητείται παράταση, εκτός των άλλων, της χορήγησης των επιδομάτων και των συντάξεων 

ως τον Σεπτέμβριο του 2020, την αυθαίρετη διακοπή από πλευράς ΟΠΕΚΑ σειράς επιδομάτων σε 

συνταξιούχους τυφλούς, καθώς και στην αναστολή χορήγησης επιδομάτων βαριάς αναπηρίας σε 

δικαιούχους έμμεσα ασφαλισμένους και ανίκανους προς εργασία που λαμβάνουν μέρος της σύνταξης 

θανόντος γονέα - ορφανική σύνταξη! 

Τη δεδομένη στιγμή, η αναστολή του αναπηρικού επιδόματος και της σύνταξης για αυτά τα άτομα 

συνιστά ΕΓΚΛΗΜΑ. Σχεδόν στο σύνολό τους τα επιδόματα και οι συντάξεις αυτές χρησιμοποιούνται 

για τον βιοπορισμό αυτών των ανθρώπων, αφού αποτελούν και την μοναδική πηγή εσόδων κάλυψης 

δαπανών για την διαβίωσή τους. Ταυτόχρονα είναι και εξαιρετικά δύσκολο έως και αδύνατο να 

προσκομίσουν τις βεβαιώσεις από τον ασφαλιστικό φορέα που λαμβάνουν τα μικροποσά αυτών των 

συντάξεων (περιορισμός-απαγόρευση κυκλοφορίας, μη ύπαρξη και χρήση σύνδεσης διαδικτύου από 

τα άτομα, απώλεια των βεβαιώσεων των ασφαλιστικών οργανισμών κ.ο.κ.) στις υπηρεσίες του 

ΟΠΕΚΑ, προκειμένου να αποδείξουν ότι ορθώς ελάμβαναν το επίδομα αυτό επί σειρά ετών και μετά 

από επαναλαμβανόμενους  ελέγχους που ήδη έχουν διενεργηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες πρόνοιας 

των δήμων που είχαν την ευθύνη χορήγησης αυτών των επιδομάτων την τελευταία οκταετία μέχρι το 

2019.   

Η προστασία της ζωής και της αξιοπρέπειάς μας, η προάσπιση των δικαιωμάτων μας, είναι οι 

αδιαπραγμάτευτες προϋποθέσεις για το παρόν και το μέλλον μας.  

Η ΕΣΑμεΑ καλεί την Κυβέρνηση να δώσει λύση τώρα!  

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Πρόεδρο της Ε.Σ.Α.μεΑ. κ. Ι. 
Βαρδακαστάνη στο κινητό τηλέφωνο 6937157193. 

Τώρα μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις εξελίξεις στο χώρο της Αναπηρίας στην ιστοσελίδα της 
Ε.Σ.Α.μεΑ.: www.esaea.gr ή www.esamea.gr. 

 

https://www.esamea.gr/pressoffice/press-releases/4709-prostatepste-toys-ergazomenoys-me-anapiria-kai-xronies-pathiseis-prin-na-einai-poly-arga
https://www.esamea.gr/pressoffice/press-releases/4709-prostatepste-toys-ergazomenoys-me-anapiria-kai-xronies-pathiseis-prin-na-einai-poly-arga
https://www.esamea.gr/our-actions/yeka/4711-protaseis-kai-aitimata-esamea-pros-ton-ypoyrgo-ergasias-gia-synexisi-symplirosi-beltiosi-kai-apotelesmatikoteri-leitoyrgia-metron-kai-kratoys-gia-tin-prostasia-ton-amea-kai-xronies-pathiseis-apo-tis-epiptoseis-toy-covid-19
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Προσβάσιμο αρχείο Microsoft Word (*.docx) 

Το παρόν αρχείο ελέγχθηκε με το εργαλείο Microsoft Accessibility Checker και 

δε βρέθηκαν θέματα προσβασιμότητας. Τα άτομα με αναπηρία δε θα 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανάγνωσή του. 

 


