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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Καταγγελία της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών και του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών για την 

αναλγησία και την απανθρωπιά της Κυβέρνησης, η οποία περιέκοψε μεσούσης της πανδημίας, 

προνοιακά επιδόματα σε τυφλούς επιστήμονες και αναπήρους που λαμβάνουν “ορφανικές” 

συντάξεις. 

 

 Η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών, Ε.Ο.Τ., ο επίσημος κοινωνικός εταίρος της Πολιτείας για 

θέματα τυφλότητας και μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), 

καθώς και το σωματείο- μέλος της Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών(Π.Σ.Τ.), καταγγέλουν με οργή 

και αγανάκτηση την κοινωνική αναλγησία της Κυβέρνησης συλλήβδην και καλούν τον 

Πρωθυπουργό της Χώρας Κυριάκο Μητσοτάκη να βγει δημόσια να δηλώσει εάν συμφωνεί, παρότι 

μέχρι χθες τόσο ως αντιπολίτευση όσο ως κυβέρνηση διαβεβαίωνε σε όλους τους τόνους τους φορείς 

μας για το αντίθετο, με τις περικοπές που διενήργησε ο ΟΠΕΚΑ στις 31/03/2020 και στις 29/04/2020 

στα προνοιακά επιδόματα που λαμβάνουν οι τυφλοί επιστήμονες, οι οποίοι αποδεδειγμένα ασκούν 

επάγγελμα σύμφωνο με το πτυχίο τους και σε αναπήρους που λαμβάνουν πενιχρές “ορφανικές” 

συντάξεις θανόντος γονέος. Οι ως άνω περικοπές έγιναν εντελώς αυθαίρετα, χωρίς αλλαγή νομικού 
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πλαισίου και χωρίς έγγραφη προειδοποίηση των δικαιούχων, οι οποίοι  εν μέσω της πανδημίας είχαν 

να αντιμετωπίσουν εκτός των άλλων και αυτό το ιδιαίτερο ψυχολογικό και οικονομικό σοκ. 

 Το πρόβλημα ανεφύει σε συναδέλφους που τυγχάνουν συνταξιούχοι από προγενέστερη 

εργασία και οι οποίοι βάσει προηγούμενων νόμων αλλά και του προσφάτου 4670/2020, άρθρο 27, 

παρ.4 εδ. γ΄ παρότι είναι συνταξιούχοι από προγενέστερη εργασία, εντούτοις τους παρέχετε εκ του 

νόμου το δικαίωμα εφόσον είναι δικηγόροι εγγεγραμμένοι στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο να 

ασκούν κανονικά δικηγορία, καθώς επίσης και σε συναδέλφους που εμπίπτουν στην διάταξη του 

άρθρου 24 παρ. 1 του Ν. 1968/91 η οποία ορίζει: “Τυφλοί δικηγόροι προκειμένου να 

συνταξιοδοτηθούν από το Ταμείο Νομικών, σύμφωνα με τις ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 1 του 

ν. 612/1977, δεν απαιτείται να παραιτηθούν από το δικηγορικό λειτούργημα”. Το επιστημονικό 

επίδομα χορηγείται επί σειρά ετών στους τυφλούς επιστήμονες, οι οποίοι σημειωτέων είναι ελάχιστοι 

και οι οποίοι αποδεδειγμένα ασκούν επάγγελμα σύμφωνα με την ειδικότητα τους, είναι δε 

απαραίτητο και τούτο διότι δίδεται για να στηριχθούν κατά την άσκηση του επαγγέλματος τους, που 

απαιτεί να αντιμετωπίσουν έντονο ανταγωνισμό και πολλαπλές δυσχέρειες. 

 Σκοπός του ως άνω προνοιακού επιδόματος που χορηγήθηκε βάσει υπουργικής απόφασης, 

ΦΕΚ 672, τεύχος Β΄14-07-1977 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΥΦΛΩΝ, ΦΕΚ 296 τεύχος Β΄26-

3-1979 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΥΦΛΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ, ΦΕΚ 931 τεύχος Β΄21-5-

2008 Αύξηση επιδομάτων τυφλών μέχρι 2011, είναι να ενθαρρυνθούν τυφλοί πτυχιούχοι ΑΕΙ να 

ασκήσουν επάγγελμα σύμφωνα με το πτυχίο τους (δικηγόροι, εκπαιδευτικοί, ψυχολόγοι, 

φυσικοθεραπευτές κ.λ.π.) και να μη βαδίσουν την πεπατημένη της μονοκαλλιέργειας της 

επαγγελματικής διεξόδου του τηλεφωνητή που άλλωστε φθίνει ολοταχώς ή να μην επαναπαυτούν σε 

ένα προνοιακό επίδομα ανεργίας. 

 Όταν η κυβέρνηση διατυμπανίζει σε όλους τους τόνους ότι είναι αρωγός της μικρής και 

μεσαίας επιχειρηματικότητας πώς ακριβώς το εννοεί στην περίπτωση των τυφλών; Με το να 

περικόψει το μοναδικό στήριγμα που χορηγεί στους ελάχιστους τυφλούς επιστήμονες, περικοπή η 

οποία έχει μηδαμινότατο δημοσιονομικό κόστος; 

 Επίσης, πρόκειται για αναλγησία ολκής η αιφνίδια περικοπή του προνοιακού επιδόματος κατά 

το ήμισυ, το οποίο λαμβάνουν άνεργοι συνάδελφοι, επειδή λαμβάνουν ως έμμεσα ασφαλισμένοι και 

ανίκανοι προς εργασία μέρος της σύνταξης θανόντος γονέα (ορφανική σύνταξη), η οποία δεν 

υπερβαίνει το ποσό του επιδόματος του ανέργου (πολλές φορές δε κατά πολύ μικρότερη), χωρίς να 

ληφθεί υπόψη η εξαίρεση της παραγράφου Β.1. της εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας με αριθμ. 

πρωτοκ. Π3α/Φ.32/3226/13-09-2001, καθώς και του υπ. αριθμ.3 της σύνοψης της ιδίας εγκυκλίου. 

Τα άτομα αυτά με την προαναφερθείσα περικοπή οδηγούνται σε λιμό διότι παρότι το προνοιακό 

επίδομα χορηγείται κατά κανόνα για την κάλυψη των πρόσθετων αναγκών που δημιουργεί η 

αναπηρία στον άνθρωπο, εν προκειμένω αυτό χρησιμοποιείται  για λόγους επιβίωσης και μόνο. 

 Καλούμε τον Πρωθυπουργό της Χώρας Κυριάκο Μητσοτάκη να δηλώσει δημόσια ότι 

διαφωνεί με τις προαναφερθείσες διοικητικές  πράξεις και να δώσει εντολή να επιστραφούν τα 

παρανόμως παρακρατηθέντα ποσά, διαφορετικά τον διαβεβαιώνουμε πως οι τυφλοί με μάσκες και 

μπαστούνια θα διαδηλώσουν στο Μέγαρο Μαξίμου για την άρση της κατάφωρης αυτής αδικίας. 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Πρόεδρο της Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών, Νικόλαο 

Γιαλλούρη: 6932530353 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Πρόεδρο του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών, Ηλία Μαργιόλα: 

6977299261 
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