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Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων
ΑΝΑΦΟΡΑ
Για τον κ. Υπουργό Οικονομικών
Θέμα: Δέσμευση στη Δ.Ε.Θ. για την ουσιαστική στήριξη των ατόμων με αναπηρία,
χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους
Ο Βουλευτής του ΜέΡΑ25 Νομού Ηρακλείου, Γεώργιος Λογιάδης, καταθέτει ως
αναφορά την επιστολή της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.).
Η επιστολή αναφέρει ότι ενόψει της παρουσίασης των δεσμεύσεων της κυβέρνησης στη
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της οποίας θα ανακοινωθούν οι
κατευθυντήριοι άξονες της κυβερνητικής πολιτικής για την κοινωνία και την ανάπτυξη της
εθνικής οικονομίας, η Ε.Σ.Α.μεΑ. ζητάει να υπάρξει ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ειδική μέριμνα για την
προστασία των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, καθώς
και αυξήσεις στα επιδόματα και τις συντάξεις των συνταξιούχων με αναπηρία και χρόνιες
παθήσεις, το οποίο αποτελεί πάγιο αίτημά μας τα τελευταία χρόνια.

Επισυνάπτεται η επιστολή.
Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειές σας και να μας ενημερώσετε
σχετικά.
Ηράκλειο, 8/9/2022
Ο καταθέτων Βουλευτής
Γεώργιος Λογιάδης

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
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ΠΡΟΣ: κ. Κ. Μητσοτάκη, Πρωθυπουργό της χώρας

ΚΟΙΝ: «Πίνακας Αποδεκτών»
ΘΕΜΑ:

«Κρίνεται αναγκαία η δέσμευση του Πρωθυπουργού στη Δ.Ε.Θ. για την

ουσιαστική στήριξη των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών
τους»

Κύριε Πρωθυπουργέ,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) ενόψει της παρουσίασης
των δεσμεύσεων της κυβέρνησης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της
οποίας θα ανακοινώσετε τους κατευθυντήριους άξονες της κυβερνητικής πολιτικής για
την κοινωνία και την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, επανέρχεται στα αιτήματα που
σας είχαμε αποστείλει με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1183/24.08.2022 επιστολή της,
διεκδικώντας να υπάρξει ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ειδική μέριμνα για την προστασία των ατόμων
με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογένειών τους, καθώς και αυξήσεις στα
επιδόματα και τις συντάξεις των συνταξιούχων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, το
οποίο αποτελεί πάγιο αίτημά μας τα τελευταία χρόνια.
Όπως είχαμε επισημάνει και με το προαναφερθέν έγγραφο, τα άτομα με αναπηρία,
χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους έχουν να αντιμετωπίσουν, την τρέχουσα
περίοδο, ένα άνευ προηγουμένου κύμα ακρίβειας στα προϊόντα, την ενέργεια, τα
καύσιμα κ.α., η οποία καθιστά αδύνατη την κάλυψη των βασικών καθημερινών τους
αναγκών.
Οι τελευταίες αυξήσεις στα αναπηρικά επιδόματα δόθηκαν το 2011!!!

Τα έξοδα αυξάνονται δραματικά!!!
Η αναπηρία επιφέρει ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ανάγκες και εκτινάσσει το κόστος
διαβίωσης!!!
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) ενόψει της παρουσίασης
των δεσμεύσεων της κυβέρνησης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της
οποίας θα ανακοινώσετε τους κατευθυντήριους άξονες της κυβερνητικής πολιτικής για
την κοινωνία και την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, επανέρχεται στα αιτήματα που
σας είχαμε αποστείλει με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1183/24.08.2022 επιστολή της,
διεκδικώντας να υπάρξει ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ειδική μέριμνα για την προστασία των ατόμων
με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογένειών τους, καθώς και αυξήσεις στα
επιδόματα και τις συντάξεις των συνταξιούχων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, το
οποίο αποτελεί πάγιο αίτημά μας τα τελευταία χρόνια.
Όπως είχαμε επισημάνει και με το προαναφερθέν έγγραφο, τα άτομα με αναπηρία,
χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους έχουν να αντιμετωπίσουν, την τρέχουσα
περίοδο, ένα άνευ προηγουμένου κύμα ακρίβειας στα προϊόντα, την ενέργεια, τα
καύσιμα κ.α., η οποία καθιστά αδύνατη την κάλυψη των βασικών καθημερινών τους
αναγκών.
Οι τελευταίες αυξήσεις στα αναπηρικά επιδόματα δόθηκαν το 2011!!!
Τα έξοδα αυξάνονται δραματικά!!!
Η αναπηρία επιφέρει ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ανάγκες και εκτινάσσει το κόστος
διαβίωσης!!!
Για όλους τους παραπάνω λόγους, τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και οι
οικογένειές τους βρίσκονται στο χείλος της ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗΣ!
Άλλωστε και εσείς σε δήλωσή σας στις 20.08.2022 είχατε αναφέρει ότι «το αύριο
μπορεί και πρέπει να είναι πιο δίκαιο, με περισσότερες ευκαιρίες σε όλους, ώστε να
νιώθουν τα άτομα με αναπηρία τη φροντίδα του κράτους, σε μία χώρα κατοχυρωμένων
δικαιωμάτων και καλά αμειβόμενης εργασίας, ανοιχτής Παιδείας και αξιοπρεπούς
Υγείας».

Δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική στήριξη, χωρίς εύλογες αυξήσεις στα επιδόματα
αναπηρίας και στις συντάξεις των συνταξιούχων με αναπηρία ή χρόνια πάθηση.
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Θεωρούμε επιβεβλημένο, σε ακολουθία των μέχρι σήμερα εξαγγελιών σας, να υπάρξει
ολοκληρωμένη στήριξη των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των
οικογενειών τους, μέσω ενός συνολικού πλαισίου συνδυαστικών οικονομικών μέτρων,
το οποίο θα έχει συνέχεια σε βάθος χρόνου. Ταυτόχρονα επιβάλλεται η επιτάχυνση της
υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία και εν γένει των
απαιτήσεων της Σύμβασης των Η.Ε. για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία
(ν.4074/2012).
Πιο συγκεκριμένα η Ε.Σ.Α.μεΑ. διεκδικεί:
1.

Αυξήσεις σε όλα τα επιδόματα των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις

μέσω τετραετούς συμφωνίας, όπως είχε γίνει το 2003 και το 2007 μεταξύ κυβέρνησης
και Ε.Σ.Α.μεΑ. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι τελευταίες αυξήσεις στα επιδόματα
δόθηκαν 10 χρόνια πριν, το 2011.
2.

Αύξηση τουλάχιστον τιμαριθμική του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης.

3.

Ειδική μέριμνα για τα άτομα με αναπηρία στις εξαγγελίες για τη στέγαση, με

αύξηση επιδότησης του ενοικίου για τα άτομα με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις,
καθώς και ευνοϊκότερων προϋποθέσεων σε δάνεια για αγορά κατοικίας στα νέα
ζευγάρια.
4.

Αυξήσεις στις συντάξεις των ατόμων με αναπηρία, οι οποίοι είναι συνταξιούχοι

είτε λόγω γήρατος είτε λόγω αναπηρίας. Να δοθεί πραγματική αύξηση στις συντάξεις
των ατόμων με αναπηρία ανεξάρτητα από την προσωπική διαφορά.
5.

Αποκατάσταση των αδικιών που έχουν υποστεί οι συνταξιούχοι αναπηρίας και

γήρατος του ιδιωτικού τομέα με την ψήφιση των εφαρμοστικών νόμων του 2ου
μνημονίου και συγκεκριμένα με τις διατάξεις του ν. 4093/12 (ΦΕΚ 222 τ.Α’) και του
ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 τ.Α’), που επικύρωσε προηγούμενη Π.Ν.Π., και την εναρμόνισή
τους με τα ισχύοντα στον δημόσιο τομέα, καθώς επίσης και αποκατάσταση των αδικιών
που έχουν υποστεί οι συνταξιούχοι γήρατος γονείς ατόμων με βαριές αναπηρίες του
ιδιωτικού τομέα.

6.

Κατάργηση της παράλογης και άδικης διακοπής του προνοιακού αναπηρικού

επιδόματος των τέκνων με βαριά αναπηρία όταν λάβουν τη σύνταξη του αποθανόντος
γονέα.
7.

Διακριτή μέριμνα στις επιδοτήσεις για την ενέργεια σε άτομα με αναπηρία και

χρόνιες παθήσεις καθώς και στις οικογένειές τους, με ειδική χαμηλή τιμή ανά
κιλοβατώρα. Πολλοί εξ αυτών κάνουν χρήση ενεργοβόρων συσκευών ή έχουν
μεγαλύτερες ανάγκες σε θέρμανση, ψύξη κ.λ.π. Επιπλέον θεωρούμε επιτακτική την
ανάγκη να επιδοτηθούν οι ενεργειακές ανάγκες των κτιρίων που στεγάζουν την
Ε.Σ.Α.μεΑ. και τις οργανώσεις μέλη της, τα κέντρα διημέρευσης που παρέχουν
υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρία κ.λ.π.
8.

Απαλλαγή των ατόμων με αναπηρία από τα τεκμήρια του εισοδήματος. Να μην

φορολογείται το τεκμαρτό εισόδημα των ατόμων με αναπηρία με ποσοστό από 50%
και άνω, παρά μόνο το πραγματικό.
9.

Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ όλων των ατόμων με αναπηρία με ποσοστό

αναπηρίας 50%, ανεξαρτήτως κατηγορίας αναπηρίας και των οικογενειών που
βαρύνονται φορολογικά με άτομα με βαριά αναπηρία από τον ΕΝΦΙΑ, χωρίς
εισοδηματικά κριτήρια, για την πρώτη κατοικία.
10.

Αύξηση του ακατάσχετου ποσού σε λογαριασμό μισθού ή σύνταξης ατόμων με

αναπηρία στο ύψος των 3.000 ευρώ, λόγω αυξημένων αναγκών εξ αιτίας της αναπηρίας
τους.
11.

Λήψη προστατευτικών φορολογικών μέτρων για τα άτομα με αναπηρία και

χρόνιες παθήσεις με ποσοστό αναπηρία 50% και άνω που έχουν επιχειρηματική
δραστηριότητα.
12.

Επαναφορά του άρθρου 18 του ν. 4172/2013 που προέβλεπε μείωση φόρου από

ιατρικές δαπάνες, για τα άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές
τους, καθώς και διεύρυνση αυτού.
13.

Προστασία από πλειστηριασμό της πρώτης κατοικίας που ανήκει σε άτομα με

ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, καθώς και στα πρόσωπα που έχουν στην
οικογένειά τους άτομα με βαριές αναπηρίες.

14.

Μηδενική συμμετοχή των ασφαλισμένων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις

στα συνταγογραφούμενα φάρμακα και στα τεχνικά βοηθήματα, στα ιατροτεχνολογικά
βοηθήματα, στα είδη ειδικής διατροφής και τις βιταμίνες.
15.

Μείωση του ΦΠΑ στο χαμηλότερο συντελεστή που επιτρέπει η νομοθεσία για

τα απαραίτητα βοηθήματα-εργαλεία διαβίωσης των ατόμων με βαριά κινητική
αναπηρία και άλλες αναπηρίες.
16.

Σημαντική αύξηση του ατομικού και οικογενειακού ορίου εισοδήματος για τη

χορήγηση επιδόματος θέρμανσης στα άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση με ποσοστό
50% και άνω.

Η προστασία της ζωής, η διασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης και ο σεβασμός
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι αδιαχώριστα.
Σε αναμονή των ενεργειών σας,

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Ι. Βαρδακαστάνης
Ο Γεν. Γραμματέας

Β. Κούτσιανος

