
 

 

 

 

 

 

 

Τετάρτη 31/8/2022 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς τον υπουργό Οικονομικών 

 

Θέμα: Οι πάσχοντες από συγγενή καρδιοπάθεια ζητούν την αρωγή της πολιτείας 

στην αντιμετώπιση του πληθωρισμού και των ανατιμήσεων 

 

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Πασχόντων  από Συγγενείς Καρδιοπάθειες , μέσα από 

υπόμνημά του υπογραμμίζει την αναγκαιότητα να ληφθούν μέτρα προστασίας των 

καρδιοπαθών από την σχεδόν ανεξέλεγκτη πλέον αύξηση των τιμών σε ενέργεια και 

καταναλωτικά αγαθά. 

Οι πάσχοντες από καρδιαγγειακά νοσήματα εν γένει, συνιστούν μία από τις πλέον 

ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, με δεδομένο ότι πρόκειται κατά κανόνα για χρόνιες 

παθήσεις οι οποίες επηρεάζουν καθοριστικά την καθημερινότητα του ασθενούς 

μειώνοντας ενίοτε σημαντικά ακόμη και το προσδόκιμο ζωής. 

Η εκτίναξη του πληθωρισμού, σε συνδυασμό  με την άνευ προηγουμένου αύξηση του 

ενεργειακού κόστους στη χώρα μας και διεθνώς, έχει ήδη διαμορφώσει μία γκρίζα 

πραγματικότητα σε παρόντα χρόνο και δυστυχώς προοιωνίζεται ένα δύσκολο 

μέλλον. 

Κρίνουμε ότι τα αιτήματα των καρδιοπαθών είναι δίκαια και θα πρέπει να ληφθούν 

σοβαρά υπόψη από την πολιτεία. 

Συγκεκριμένα, θεωρούμε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε:  
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o Να δοθεί αύξηση στα αναπηρικά επιδόματα, μετά από στασιμότητα 11 ετών, 

στο ύψος τουλάχιστον του επίσημου πληθωρισμού. 

o Αύξηση άνω του 5% στις αναπηρικές συντάξεις , χωρίς συμψηφισμό με την 

επαχθή προσωπική διαφορά. 

o Φορολογική ελάφρυνση, τουλάχιστον για  όσους έχουν πιστοποιημένη 

αναπηρία 67% και άνω. 

o Διεύρυνση των κριτηρίων για απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ πρώτης κατοικίας. 

o Επαναφορά  του άρθρου 18 του ν. 4172/2013, για έκπτωση ποσοστού 10% επί 

του συνόλου των ιατροφαρμακευτικών δαπανών, για χρονίως πάσχοντες και 

άτομα με αναπηρία.  

Με βάση τα προαναφερθέντα στοιχεία, 

Ερωτάται ο  υπουργός: 

 Θα μεριμνήσετε ώστε οι χρονίως πάσχοντες και οι ανάπηροι συμπολίτες μας 

να λάβουν τα επιδόματα και τις ελαφρύνσεις που έχουν ανάγκη για να 

καταφέρουν να επιβιώσουν αξιοπρεπώς, στην δεινή οικονομική συγκυρία 

που βιώνει ο λαός μας; 

 

 

Η ερωτώσα βουλεύτρια 

 

Μαρία Απατζίδη 

 

 

 




