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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Με ηην ηγεζία ηος ςπ. Επγαζίαρ για αζθαλιζηικά - 
ζςνηαξιοδοηικά  

Με  ηνλ θ. Π. Τζαθιφγινπ, πθππνπξγφ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Υπνζέζεσλ   θαη ζπλεξγάηεο ηνπ, 

είρε ρζεο ζπλάληεζε εξγαζίαο ν πξφεδξνο ηεο ΔΣΑκεΑ Ισάλλεο Βαξδαθαζηάλεο, καδί κε ηνλ λνκηθφ 

ζπλεξγάηε Γεκήηξε Μπνχξιν θαη ην ζηέιερνο ηεο ΔΣΑκεΑ Φξηζηίλα Σακαξά.  

Ο θ. Βαξδαθαζηάλεο παξνπζίαζε ηε ζπζζψξεπζε αζθαιηζηηθψλ θαη ζπληαμηνδνηηθψλ ζεκάησλ ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία, ηα νπνία ελ πνιινίο δελ έρνπλ ιπζεί απφ ην 2017, θαζψο ην πφξηζκα ηεο 

Δπηηξνπήο γηα ηα ζπληαμηνδνηηθά δεηήκαηα δελ έθηαζε πνηέ ζηε Βνπιή. 

Απφ ηε κεξηά ηνπ ν θ. Τζαθιφγινπ δήισζε φηη ζε ιηγφηεξν απφ έλα κήλα ζα δξνκνινγεζεί ε έλαξμε 

ζεηξάο ζπλαληήζεσλ κε ζηειέρε ηνπ ππνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη ηεο ΔΣΑκεΑ πξνθεηκέλνπ λα 

κειεηεζνχλ αλαιπηηθά φια ηα ζέκαηα πνπ ηέζεθαλ απφ ην ππφκλεκα πνπ θαηέζεζε ν θ. 

Βαξδαθαζηάλεο  ην νπνίν κπνξείηε λα δείηε εδψ, ψζηε λα εμεηαζηεί ε επίιπζή ηνπο. Τα θπξηφηεξα 

δεηήκαηα:  

 Δπξεία αλακφξθσζε ηνπ λ.4387/2016 (ΦΔΚ 85 η. Α’) κε ηνλ νπνίν έρνπλ θαηαξγεζεί ζεκαληηθά 

δηθαηψκαηα θαη παξνρέο ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, κε 

ρξφληεο παζήζεηο θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο θαη έρνπλ ζεζπηζηεί άδηθεο δηαηάμεηο, φπσο ε δηάηαμε 

ησλ άξζξσλ 7 θαη 27, ε νπνία αθνξά ζηελ αλαινγηθή κείσζε ηνπ πνζνχ ηεο εζληθήο ζχληαμεο 

βάζεη ηνπ πνζνζηνχ αλαπεξίαο ηνπ δηθαηνχρνπ.  Η ζχληαμε δελ είλαη επίδνκα αλαπεξίαο, γηα λα 

δίλεηαη κε βάζε ηε βαξχηεηα αλαπεξίαο θαη γηα ην ιφγν απηφ δεηάκε ηελ άκεζε εθαξκνγή ηεο 

ρνξήγεζεο ηνπ 100% ηνπ πνζνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ Δζληθή Σχληαμε ζε φινπο ηνπο 

ζπληαμηνχρνπο κε αλαπεξία αλεμαξηήησο πνζνζηνχ αλαπεξίαο.    

 Πιήξεο απνζχλδεζε ηεο αλαπεξηθήο ζχληαμεο απφ ην επίδνκα ηνπ ΟΠΔΚΑ.  

 Δπαλαθνξά ηεο ξχζκηζεο ηεο παξ. 5α ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3232/04, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

άξζξν 26 ηνπ λ. 4075/2012, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, παηδηά κε αλαπεξία, νξθαλά θαη απφ ηνπο 

δχν γνλείο, λα δηθαηνχληαη ην ζχλνιν ηνπ πνζνχ ηεο ζχληαμεο πνπ ειάκβαλε ν ζαλψλ γνλέαο, ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ εξγάδνληαη ή δελ παίξλνπλ ζχληαμε απφ δηθή ηνπο εξγαζία. 

 Δπαλαθνξά επλντθψλ ξπζκίζεσλ νη νπνίεο αθνξνχλ ζηε ζπληαμηνδφηεζε ησλ γνλέσλ/ ζπδχγσλ/ 

αδειθψλ πνπ έρνπλ ζηε θξνληίδα ηνπο άηνκα κε βαξηά αλαπεξία. 

 Απνθαηάζηαζε ησλ αδηθηψλ πνπ έρνπλ ππνζηεί νη ζπληαμηνχρνη αλαπεξίαο θαη γήξαηνο ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα κε ηελ ςήθηζε ησλ εθαξκνζηηθψλ λφκσλ ηνπ 2νπ κλεκνλίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4093/12 (ΦΔΚ 222 η.Α’) θαη ηνπ λ. 4111/2013 (ΦΔΚ 18 η.Α’), 

 Δπέθηαζε ηεο εμαίξεζεο απφ ηελ πεξηθνπή ζχληαμεο ιφγσ απαζρφιεζεο ζπληαμηνχρσλ κε 

αλαπεξία πνπ έρνπλ  ζπληαμηνδνηεζεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 612/1977 ζε φινπο ηνπο 

ζπληαμηνχρνπο αλαπεξίαο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο κεησκέλεο ζπληάμεηο πνπ παίξλνπλ. 
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 Έληαμε ησλ κεηακνζρεπκέλσλ απφ θαξδηά θαη πλεχκνλα, ησλ παζρφλησλ απφ ζπγγελείο 

θαξδηνπάζεηεο κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 67% θαη άλσ θαη ησλ Κσθψλ-Βαξεθφσλ, ζηηο επλντθέο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 612/1977. 

 Τξνπνπνίεζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ζπληαμηνδφηεζεο κε πξνυπάξρνπζα αλαπεξία.  

 

Για περιζζόηερες πληροθορίες επικοινωνήζηε με ηον Πρόεδρο ηης Ε.Σ.Α.μεΑ. κ. Ι. 
Βαρδακαζηάνη ζηο κινηηό ηηλέθωνο 6937157193. 

Τώπα μποπείηε να ενημεπωθείηε για όλερ ηιρ εξελίξειρ ζηο χώπο ηηρ Αναπηπίαρ ζηην ιζηοζελίδα ηηρ 
Ε.Σ.Α.μεΑ.: www.esaea.gr ή www.esamea.gr. 

 

 

Πποζβάζιμο απσείο Microsoft Word (*.docx) 

Τν παξφλ αξρείν ειέγρζεθε κε ην εξγαιείν Microsoft Accessibility Checker θαη 

δε βξέζεθαλ ζέκαηα πξνζβαζηκφηεηαο. Τα άηνκα κε αλαπεξία δε ζα 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζή ηνπ. 
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