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Ανεξάρτητος Βουλευτής Β΄ Αθήνας 

Αθήνα, 4 Δεκεµβρίου 2018 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣ: 1) Τον Υπουργό Οικονοµικών 

2) Τον Υπουργό Επικρατείας 

3) Την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Θέµα: «Προβλήµατα στη Διανοµή του Κοινωνικού Μερίσµατος για Άτοµα 
µε Αναπηρία και Χρόνιες Παθήσεις» 

Οι Έλληνες πολίτες µε αναπηρία και χρόνιες παθήσεις έχουν δικαίωµα στην 
αξιοπρέπεια, την αυτόνοµη διαβίωση και την ενεργό συµµετοχή στην 
κοινωνία. Καθόλη τη διάρκεια της οκταετούς οικονοµικής κρίσης, η 
συγκεκριµένη κατηγορία πολιτών δυστυχώς υφίστανται ιδιαίτερα αρνητικές 
συνέπειες µε την µορφή της επιφόρτισης σε πρόσθετα κόστη που αφορούν 
την κάλυψη των αναγκών της αναπηρίας.  

Εν όψει της διανοµής του κοινωνικού µερίσµατος οικονοµικού έτους 2018, 
απαιτείται άµεση επίλυση ζητηµάτων που αφορούν σε άτοµα µε αναπηρία 
και χρόνιες παθήσεις. Όπως επισηµαίνει η Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε 
Αναπηρία (Ε.Σ.Α.µεΑ.) στην από 29/11/2018 επιστολή προς τους υπουργούς 
Οικονοµικών, Επικρατείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, είναι επιτακτική η ανάγκη για τη διόρθωση 
αδικιών που εκτιµάται ότι θα προκύψουν από την εφαρµογή του µέτρου για 
το κοινωνικό µέρισµα έτους 2018.  

Το κυριότερο εξ αυτών αφορά στον αποκλεισµό των ανασφάλιστων µε 
αναπηρία, µε χρόνιες παθήσεις και των ανασφάλιστων γονέων ατόµων µε 
αναπηρία από την παροχή του κοινωνικού µερίσµατος. Και τούτο διότι ο 



δικαιούχος οφείλει να είναι ασφαλισµένος τουλάχιστον µία φορά σε 
οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης και για χρόνο µεγαλύτερο του ενός 
µήνα µέχρι και 31.10.2018. Τουτέστιν, άτοµα µε αναπηρία και χρόνιες 
παθήσεις που δεν έχουν εργαστεί λόγω αντικειµενικής αδυναµίας 
αποκλείονται από το κοινωνικό µέρισµα παρότι βρίσκονται σε οικονοµική 
ένδεια. Τον εν λόγω ζήτηµα είχε τεθεί εις γνώσιν σας από το 2017 και µε 
σχετικές ερωτήσεις µου χωρίς ωστόσο να έχει διευθετηθεί έως σήµερα. 

Επιπρόσθετα, το ισχύον καθεστώς συνυπολογισµού των πάσης φύσεως 
επιδοµάτων αναπηρίας όπως προνοιακά επιδόµατα κλπ στα εισοδηµατικά 
κριτήρια δεν θα πρέπει να ισχύσει για την παροχή του κοινωνικού 
µερίσµατος. Και τούτο διότι τα επιδόµατα έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για 
την κάλυψη των αναγκών που πηγάζουν από την αναπηρία. Με δεδοµένο 
µάλιστα ότι σε συνθήκες οικονοµικής κρίσης, οι πολίτες µε αναπηρία και 
χρόνιες παθήσεις κινδυνεύουν συγκριτικά µε τους υπόλοιπους πολίτες πολύ 
περισσότερο από την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό, η οικονοµική 
τους ενίσχυση µέσω του κοινωνικού µερίσµατος κρίνεται ιδιαίτερα 
σηµαντική.  

Επειδή η προστασία των πολιτών µε αναπηρία και χρόνιες παθήσεις από την 
φτωχοποίηση οφείλει να αποτελέσει προτεραιότητα της όποιας ελληνικής 
κυβέρνησης, 

Ερωτώνται οι συναρµόδιοι υπουργοί:  

- Προτίθεστε να παρεµβείτε άµεσα ώστε να  αποτραπεί ο αποκλεισµός των 
ανασφάλιστων µε αναπηρία και χρόνιες παθήσεις καθώς και των 
ανασφάλιστων γονέων ατόµων µε αναπηρία από την παροχή του 
κοινωνικού µερίσµατος;  

- Ποιές οι ενέργειες σας ώστε να αρθεί η αδικία για τα άτοµα µε αναπηρία 
που δεν έχουν εργαστεί λόγω αντικειµενικής αδυναµίας και ως εκ τούτου 
δεν πληρούν το κριτήριο της ασφάλισης τουλάχιστο µία φορά και για 
χρόνο µεγαλύτερο του ενός µήνα εντός του 2018 προκειµένου να λάβουν 
το κοινωνικό µέρισµα; 

- Υπάρχει πρόθεση ώστε να µην εφαρµοστεί η οριζόντια χρήση των 
τεκµηρίων, όπως Ι.Χ. αυτοκίνητο που αποτελεί µέσο εξυπηρέτησης 
ατόµων µε αναπηρία και χρόνιες παθήσεις τη στιγµή που είναι 



αδασµολόγητο όπως και η πρώτη κατοικία, στη διανοµή του κοινωνικού 
εισοδήµατος;   

 

- Υπάρχει πρόβλεψη να γίνουν δεκτές τροποποιητικές δηλώσεις 
φορολογίας εισοδήµατος φορολογικού έτους 2017 που έχουν υποβληθεί 
έως τις 12.12.2018, ώστε να µην αποκλειστούν από την παροχή 
κοινωνικού µερίσµατος άτοµα µε πιστοποιηµένη αναπηρία από τα ΚΕΠΑ, 
τα οποία είτε από δική τους παράλειψη είτε από λάθος του λογιστή τους, 
δεν έχουν δηλώσει τη γνωµάτευση αναπηρίας στη φορολογική τους 
δήλωση; 

     Ο ερωτών βουλευτής 

                                                                    Θεοχάρης (Χάρης) 
Θεοχάρης, Β΄Αθήνας


