
 

 

Αζήλα:  24.08.2022 

Αξ. Πξση.:  1184 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ε.Σ.Α.κεΑ.: Κύξηε Πξσζππνπξγέ πξνζηαηέςηε ηα άηνκα κε αλαπεξία 
από ηε θησρνπνίεζε - Πάξηε κέηξα ηώξα!    

Με αθνξκή ηε παξνπζίαζε ησλ δεζκεχζεσλ ηεο θπβέξλεζεο ζηε Γηεζλή Έθζεζε Θεζζαινλίθεο ηνλ 

Σεπηέκβξην, ε ΔΣΑκεΑ θνηλνπνίεζε ζηνλ πξσζππνπξγφ επηζηνιή κε ηα πην επείγνληα θαη νπζηαζηηθά 

δεηήκαηα ηνπ αλαπεξηθνχ θηλήκαηνο.  

Βαζηθή δηεθδίθεζε λα ππάξμεη επηηέινπο εηδηθή κέξηκλα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, 

ρξφληεο παζήζεηο θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, θαζψο θαη απμήζεηο ζηα επηδφκαηα θαη ζηηο ζπληάμεηο ησλ 

ζπληαμηνχρσλ κε αλαπεξία θαη ρξφληεο παζήζεηο, ην νπνίν απνηειεί πάγην παλ - αλαπεξηθφ αίηεκα ηα 

ηειεπηαία ρξφληα. 

Οπδείο ακθηζβεηεί φηη ηα άηνκα κε αλαπεξία, ρξφληεο παζήζεηο θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο 

αληηκεησπίδνπλ, παξάιιεια κε ηελ καθξνρξφληα νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηελ θξίζε ηεο παλδεκίαο, έλα 

άλεπ πξνεγνπκέλνπ θχκα αθξίβεηαο ζηα πξντφληα, ηελ ελέξγεηα, ηα θαχζηκα θ.α., ε νπνία θαζηζηά 

αδχλαηε αθφκα θαη ηελ θάιπςε ησλ βαζηθψλ θαζεκεξηλψλ ηνπο αλαγθψλ. 

Με ηηο ηειεπηαίεο απμήζεηο επηδνκάησλ λα έρνπλ δνζεί ην 2011, θαη κε ηα έμνδα γηα ηε δηαζθάιηζε κηαο 

αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο ζπλερψο λα αλεβαίλνπλ, νδεγνχληαη ζε θησρνπνίεζε. 

Τα απνζπαζκαηηθά κέηξα έρνπλ απνδεηρζεί αλαπνηειεζκαηηθά – κφλν ε ηζρπξή πνιηηηθή βνχιεζε, 

κέζσ ελφο ζπλνιηθνχ πιαηζίνπ ζπλδπαζηηθψλ νηθνλνκηθψλ κέηξσλ, ην νπνίν ζα έρεη ζπλέρεηα ζε 

βάζνο ρξφλνπ, παξάιιεια κε ηελ επηηάρπλζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ Δζληθνχ Σρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ 

Αλαπεξία, ζα κπνξέζνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξία, ρξφληεο παζήζεηο θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο λα δήζνπλ 

ηζφηηκνη ζηελ ειιεληθή θνηλσλία.  

Η Δ.Σ.Α.κεΑ. δηεθδηθεί:  

1. Απμήζεηο ζε φια ηα επηδφκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ρξφληεο παζήζεηο κέζσ ηεηξαεηνχο 

ζπκθσλίαο, φπσο είρε γίλεη ην 2003 θαη ην 2007 κεηαμχ θπβέξλεζεο θαη Δ.Σ.Α.κεΑ. Πξέπεη λα ιεθζεί 

ππφςε φηη νη ηειεπηαίεο απμήζεηο ζηα επηδφκαηα δφζεθαλ 10 ρξφληα πξηλ, ην 2011. 

2. Αχμεζε ηνπιάρηζηνλ ηηκαξηζκηθή ηνπ θνηλσληθνχ εηζνδήκαηνο αιιειεγγχεο. 

3. Δηδηθή κέξηκλα γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία ζηηο εμαγγειίεο γηα ηε ζηέγαζε, κε αχμεζε επηδφηεζεο ηνπ 

ελνηθίνπ γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο θαη ρξφληεο παζήζεηο, θαζψο θαη επλντθφηεξεο πξνυπνζέζεηο ζε 

δάλεηα γηα αγνξά θαηνηθίαο ζηα λέα δεπγάξηα. 

4. Απμήζεηο ζηηο ζπληάμεηο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, νη νπνίνη είλαη ζπληαμηνχρνη είηε ιφγσ γήξαηνο 

είηε ιφγσ αλαπεξίαο. Να δνζεί πξαγκαηηθή αχμεζε ζηηο ζπληάμεηο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία 

αλεμάξηεηα απφ ηελ πξνζσπηθή δηαθνξά.   

5. Γηαθξηηή κέξηκλα ζηηο επηδνηήζεηο γηα ηελ ελέξγεηα ζε άηνκα κε αλαπεξία θαη ρξφληεο παζήζεηο 

θαζψο θαη γηα ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, κε εηδηθή ρακειή ηηκή αλά θηινβαηψξα. Πνιινί εμ απηψλ θάλνπλ 
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ρξήζε ελεξγνβφξσλ ζπζθεπψλ ή έρνπλ κεγαιχηεξεο αλάγθεο ζε ζέξκαλζε, ςχμε θ.ιπ.. Δπηπιένλ είλαη 

επηηαθηηθή αλάγθε λα επηδνηεζνχλ νη ελεξγεηαθέο αλάγθεο ησλ θηηξίσλ πνπ ζηεγάδνπλ ηελ Δ.Σ.Α.κεΑ. 

θαη ηηο νξγαλψζεηο κέιε ηεο, ηα θέληξα δηεκέξεπζεο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε άηνκα κε αλαπεξία 

θ.ι.π.   

6. Απαιιαγή ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία απφ ηα ηεθκήξηα ηνπ εηζνδήκαηνο. Να κελ θνξνινγείηαη ην 

ηεθκαξηφ εηζφδεκα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία κε πνζνζηφ απφ 67% θαη άλσ, παξά κφλν ην 

πξαγκαηηθφ. 

7. Απαιιαγή απφ ηνλ ΔΝΦΙΑ φισλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 67%, 

αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο αλαπεξίαο θαη ησλ νηθνγελεηψλ πνπ βαξχλνληαη θνξνινγηθά κε άηνκα κε 

βαξηά αλαπεξία απφ ηνλ ΔΝΦΙΑ, ρσξίο εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα, γηα ηελ πξψηε θαηνηθία. 

8. Αχμεζε ηνπ αθαηάζρεηνπ πνζνχ ζε ινγαξηαζκφ κηζζνχ ή ζχληαμεο αηφκσλ κε αλαπεξία  ζην χςνο 

ησλ 3.000 επξψ, ιφγσ απμεκέλσλ αλαγθψλ εμ αηηίαο ηεο αλαπεξίαο ηνπο. 

9. Λήςε πξνζηαηεπηηθψλ θνξνινγηθψλ κέηξσλ γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη ρξφληεο παζήζεηο κε 

πνζνζηφ αλαπεξία 67% θαη άλσ πνπ έρνπλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

10. Δπαλαθνξά ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4172/2013 πνπ πξνέβιεπε κείσζε θφξνπ απφ ηαηξηθέο δαπάλεο, 

γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία, κε ρξφληεο παζήζεηο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, θαζψο θαη δηεχξπλζε απηνχ. 

11. Πξνζηαζία απφ πιεηζηεξηαζκφ ηεο πξψηεο θαηνηθίαο πνπ αλήθεη ζε άηνκα κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 

ηνπιάρηζηνλ 67%, θαζψο θαη ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο άηνκα κε βαξηέο 

αλαπεξίεο. 

12. Μεδεληθή ζπκκεηνρή ησλ αζθαιηζκέλσλ κε αλαπεξία θαη ρξφληεο παζήζεηο ζηα 

ζπληαγνγξαθνχκελα θάξκαθα θαη ζηα ηερληθά βνεζήκαηα, ζηα ηαηξνηερλνινγηθά βνεζήκαηα, ζηα είδε 

εηδηθήο δηαηξνθήο θαη ηηο βηηακίλεο. 

13. Μείσζε ηνπ ΦΠΑ ζην ρακειφηεξν ζπληειεζηή πνπ επηηξέπεη ε λνκνζεζία γηα ηα απαξαίηεηα 

βνεζήκαηα-εξγαιεία δηαβίσζεο ησλ αηφκσλ κε βαξηά θηλεηηθή αλαπεξία θαη άιιεο αλαπεξίεο. 

14. Σεκαληηθή αχμεζε ηνπ αηνκηθνχ θαη νηθνγελεηαθνχ νξίνπ εηζνδήκαηνο γηα ηε ρνξήγεζε επηδφκαηνο 

ζέξκαλζεο ζηα άηνκα κε αλαπεξία ή ρξφληα πάζεζε κε πνζνζηφ 67% θαη άλσ. 

Η πξνζηαζία ηεο δσήο, ε δηαζθάιηζε αμηνπξεπνύο επηπέδνπ δηαβίσζεο θαη ν ζεβαζκόο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, είλαη αδηαρώξηζηα. 

 

 

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

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. 
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Πξνζβάζηκν αξρείν Microsoft Word (*.docx) 

Τν παξφλ αξρείν ειέγρζεθε κε ην εξγαιείν Microsoft Accessibility Checker θαη 

δε βξέζεθαλ ζέκαηα πξνζβαζηκφηεηαο. Τα άηνκα κε αλαπεξία δε ζα 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζή ηνπ. 

 


