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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ε.Σ.Α.κεΑ.: Παραιογηζκός- θόβεηαη ηο επίδοκα κε ηο ζάλαηο ηοσ γολέα 
ηοσ αηόκοσ κε βαρηά αλαπερία, όηαλ ηο τρεηάδεηαη περηζζόηερο…   

Αγαλαθηηζκέλνη γνλείο θαινύλ θαζεκεξηλά ΕΣΑκεΑ, γνλείο παηδηώλ κε αλαπεξία, ζηνπο νπνίνπο όρη 

κόλν δηαθόπηεηαη ην πξνλνηαθό επίδνκα πνπ ιάκβαλαλ, επεηδή ε ζύληαμε ηνπ ζαλόληνο γνλέα ηνπο, 

είλαη κεγαιύηεξε από 360 επξώ, (αθόκα θαη γηα πνζό κηθξόηεξν ηνπ ελόο επξώ), αιιά ππνρξενύληαη 

επίζεο λα επηζηξέςνπλ αλαδξνκηθά  ην πνζό ησλ επηδνκάησλ πνπ  έιαβαλ από ηελ εκέξα 

ζπληαμηνδόηεζεο ηαπηόρξνλα κε ηελ ζύληαμε. 

Η ΕΣΑκεΑ είρε θηλεηνπνηεζεί από ηνλ Δεθέκβξην κε θξνύζε πξνο ηελ αξκόδηα πθππνπξγό θ. 

Μηραειίδνπ, ρσξίο απνηέιεζκα. Επαλέξρεηαη κε λέα επηζηνιή, θαζώο, ε πξνζσξηλή ιύζε πνπ δόζεθε 

ζύκθσλα κε ηελ αλαθνίλσζε ηνπ ππνπξγείνπ ζηηο 12 Απξηιίνπ, κε ηελ νπνία «παγώλνπλ νη ζπλέπεηεο 

απηώλ ησλ ειέγρσλ, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ην δήηεκα ζθαηξηθά θαη κε πλεύκα δηθαηνζύλεο», 

απνηειεί πξνζσξηλή ιύζε θαη δελ επηιύεη ζε θακία πεξίπησζε ην ελ ιόγσ δήηεκα.  

Όπσο είλαη εκθαλέο, γηα κηα κεδακηλή δηαθνξά ηεο ηάμεο ησλ  0, 50 επξώ, άηνκα κε βαξηά αλαπεξία 

θαη πιήξε αληθαλόηεηα βηνπνξηζκνύ θαη ρσξίο άιια εηζνδήκαηα, θαηαδηθάδνληαη  ζε πιήξε 

νηθνλνκηθή έλδεηα.   

Είλαη ηόζν απαξάδεθην όζν θαη νμύκσξν όηη ην επίδνκα παύεη λα θαηαβάιιεηαη ηε ζηηγκή πνπ νη 

αλάγθεο ηνπ αηόκνπ κε βαξηά αλαπεξία απμάλνληαη έηη πεξαηηέξσ, ιόγσ θαη ηεο απώιεηαο ηνπ γνλέα 

ηνπο, γεγνλόο πνπ θαζηζηά παξάινγε θαη άδηθε απηή ηελ πξόβιεςε. Τνλίδεηαη γηα αθόκε κηα θνξά, όηη 

ε δηαθνπή ηνπ ελ ιόγσ επηδόκαηνο, ην νπνίν  δίλεηαη γηα ηελ θάιπςε ηνπ πξόζζεηνπ θόζηνπο ησλ 

αλαγθώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ αλαπεξία, δεκηνπξγεί πνιύ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ αμηνπξεπή 

δηαβίσζε ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο, εάλ ιάβνπκε ππόςε ηελ έιιεηςε 

θξαηηθώλ ππνζηεξηθηηθώλ δνκώλ θαη πξνγξακκάησλ ζηήξημήο ηνπο εληόο ηεο θνηλόηεηαο. 

Επηπξόζζεηα, ηίζεηαη θαη ζέκα άληζεο κεηαρείξηζεο, αθνύ άηνκν κε αλαπεξία κε ζύληαμε έσο 360 

επξώ ιακβάλεη ηαπηόρξνλα κε ηε ζύληαμε θαη ην επίδνκα, ελώ άηνκν κε αλαπεξία κε ζύληαμε 360,01 

επξώ ιακβάλεη κόλν ηε ζύληαμε.  

Ζεηείηαη επηηέινπο άκεζε παξέκβαζε γηα ηελ νξηζηηθή  άξζε απηήο ηεο παξάινγεο θαη άδηθεο 

πξόβιεςεο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία πνπ ιακβάλνπλ ην πξνλνηαθό επίδνκα ηεο βαξηάο αλαπεξίαο.  

Κξίλεηαη απαξαίηεηε ε άκεζε ςήθηζε δηάηαμεο γηα ηελ πιήξε απνζύλδεζε ηεο αλαπεξηθήο ζύληαμεο 

ζαλόληνο γνλέα πνπ δηθαηνύηαη ηέθλν κε αλαπεξία, από ην πξνλνηαθό επίδνκα ηνπ ΟΠΕΚΑ.   

 

 

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

 

 

Προζβάζηκο αρτείο Microsoft Word (*.docx) 

Τν παξόλ αξρείν ειέγρζεθε κε ην εξγαιείν Microsoft Accessibility Checker θαη 

δε βξέζεθαλ ζέκαηα πξνζβαζηκόηεηαο. Τα άηνκα κε αλαπεξία δε ζα 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζή ηνπ. 
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