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ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δ.Σ.Α.μεΑ.: Σςνάνηηζη Βαπδακαζηάνη - Σηαϊκούπα για αςξήζειρ ζηα 
αναπηπικά επιδόμαηα και άλλα οικονομικά θέμαηα   

Κξίζηκε ζπλάληεζε κε ηελ εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ είρε αληηπξνζσπεία ηεο ΔΣΑκεΑ, κε 

επηθεθαιήο ηνλ πξφεδξφ ηεο Ισάλλε Βαξδαθαζηάλε θαη ηνπο θ.θ. αληηπξφεδξν ΔΣΑκεΑ Γξ. 

Λενληφπνπιν, γελ. γξακκαηέα Β. Κνχηζηαλν, αλ. γελ. γξακκαηέα Ι. Μνζρνιηφ θαη ζηέιερνο ηεο ΔΣΑκεΑ 

Φξ. Σακαξά, ηελ Πέκπηε 12 Ιαλνπαξίνπ. Απφ πιεπξάο ππνπξγείνπ εθηφο ηνπ ππνπξγνχ θ. Σηατθνχξα 

παξεπξέζεθαλ ν πθππνπξγφο Α. Βεζπξφπνπινο θαη νη γελ. γξακκαηείο Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο Αζ. 

Πεηξαιηάο θαη Φνξνινγηθήο Πνιηηηθήο Δ. Μαζηξνκαλψιεο  

Η αληηπξνζσπεία ηεο ΔΣΑκεΑ ηφληζε φηη απφ ηελ αξρή ηεο εκθάληζεο ηεο παλδεκίαο, ηα άηνκα κε 

αλαπεξία, ρξφληεο παζήζεηο θαη ηα κέιε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο δελ έγηλαλ απνδέθηεο θακίαο κνξθήο 

θξαηηθήο ελίζρπζεο. Γεγνλφο πνπ δπζρέξαηλε αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο, εάλ 

ιάβνπκε ππφςε θαη ην πξφζζεην θφζηνο δηαβίσζεο ιφγσ αλαπεξίαο ή/θαη ρξφληαο πάζεζεο. Ωο εθ 

ηνχηνπ είλαη επηβεβιεκέλε, φζν πνηέ άιινηε, ε πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ππνζηήξημε, εηδηθά απηή ηελ 

πεξίνδν, κε ηηο ελεξγεηαθέο αλαηηκήζεηο νη νπνίεο  επηθέξνπλ απμήζεηο ζηα βαζηθά αγαζά θαη ηηο 

ππεξεζίεο. Τν ίδην πιαίζην είρε ζέζεη ν θ. Βαξδαθαζηάλεο θαη ζηε ζπλάληεζε πνπ είρε κε ηνλ 

πξσζππνπξγφ Κ. Μεηζνηάθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2022.   

Σηα ζηειέρε ηνπ ππνπξγείνπ ν θ. Βαξδαθαζηάλεο έζεζε ηα θξηζηκφηεξα δεηήκαηα νηθνλνκηθήο θχζεσο 

πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξία, ρξφληεο παζήζεηο θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο ζηε ρψξαο καο, 

ηα νπνία θαηαγξάθνληαη θαη ζηα έγγξαθα πνπ επηζπλάπηνληαη:  

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

2. Απαιιαγή ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία απφ ηα ηεθκήξηα ηνπ εηζνδήκαηνο. 

3. Απαιιαγή απφ ηνλ ΔΝΦΙΑ γηα ηελ πξψηε θαηνηθία φισλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία κε πνζνζηφ 

αλαπεξίαο 50%, αλεμαξηήησο θαηεγνξίαο αλαπεξίαο θαη ησλ νηθνγελεηψλ πνπ βαξχλνληαη 

θνξνινγηθά κε άηνκα κε βαξηά αλαπεξία απφ ηνλ ΔΝΦΙΑ, ρσξίο εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα. 

4. Τελ αχμεζε ηνπ αθαηάζρεηνπ πνζνχ ζε ινγαξηαζκφ κηζζνχ ή ζχληαμεο αηφκσλ κε αλαπεξία  ζην 

χςνο ησλ 3.000 επξψ. 

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

πνζνζηφ αλαπεξία 50% θαη άλσ πνπ έρνπλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

6. 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. 

7. Αλαπξνζαξκνγή ηεο απνδεκίσζεο γηα ηε κεηαθίλεζε αηκνθαζαηξφκελσλ Νεθξνπαζψλ θαη 

κεηαγγηδφκελσλ κε Θαιαζζαηκία (Μεζνγεηαθή Αλαηκία) θαη Γξεπαλνθπηηαξηθή Νφζν, πξνο θαη 

απφ ηηο κνλάδεο αηκνθάζαξζεο θαη ηηο κνλάδεο κεηάγγηζεο αίκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο απμήζεηο ζηα 

πνζά πνπ ζπλδένληαη κε ηηο κεηαθηλήζεηο απηέο, φπσο είλαη ηα θαχζηκα, ηα εηζηηήξηα θαη ηα 

θφκηζηξα ησλ ηαμί. 
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8. Καηάξγεζε ηνπ απαξραησκέλνπ φξνπ «είλαη αλίθαλνη γηα εξγαζία θαη έρνπλ αλάγθε βνήζεηαο», 

απφ ην άξζξν 16 ηνπ λ. 1798/1988 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 72 ηνπ λ. 4758/2020, σο 

απαξαίηεηεο πξνυπφζεζεο ησλ δηθαηνχρσλ γηα ρξήζε ηεο ξχζκηζεο γηα απαιιαγή απφ ην ηέινο 

ηαμηλφκεζεο θαη ηα ηέιε θπθινθνξίαο.  

9. Καηάξγεζε ησλ πεξηνξηζκψλ ζπλλνζεξφηεηαο ζε άηνκα κε απηηζκφ (εθφζνλ απηφο ζπλνδεχεηαη 

απφ επηιεπηηθέο θξίζεηο ή λνεηηθή αλαπεξία ή νξγαληθφ ςπρνζχλδξνκν) απφ ην άξζξν 16 ηνπ λ. 

1798/1988, σο απαξαίηεηεο πξνυπφζεζεο ησλ δηθαηνχρσλ γηα ρξήζε ηεο ξχζκηζεο γηα απαιιαγή 

απφ ην ηέινο ηαμηλφκεζεο θαη ηα ηέιε θπθινθνξίαο, θαζψο θαη αληηθαηάζηαζε ηνπ φξνπ 

«απηηζκφο» κε ηε ζχγρξνλε νξνινγία «Γηαηαξαρέο απηηζηηθνχ θάζκαηνο». 

10. Απαιιαγή απφ ηα ηέιε θπθινθνξίαο αλαπεξηθψλ νρεκάησλ πνπ εθηεισλίζηεθαλ λφκηκα κε 

αηέιεηα ηειψλ ηαμηλφκεζεο θαη ζπλαθφινπζε απαιιαγή απφ ηέιε θπθινθνξίαο, βάζε ηνπ 

πνζνζηνχ αλαπεξίαο πνπ είρε απνλεκεζεί ζηνλ ηδηνθηήηε, θαηά ην ρξφλν αγνξάο ηνπ 

απηνθηλήηνπ.  

11. Σηελ Κ.Υ.Α. πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 5083 ζηηο 04.11.2021 αλαθνξηθά κε ηελ αληηζηνίρηζε ησλ 

παζήζεσλ ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ.1798/1988 κε ηνλ Δ.Π.Π.Π.Α. θξίλεηαη απαξαίηεην:  

α) λα αλαθεξζεί ξεηά ζηελ ελ ιφγσ ΚΥΑ, φηη ηζρχεη γηα ηα ΚΔ.Π.Α. λα ηζρχεη θαη γηα ηελ Α.Σ.Υ.Δ., 

θαζψο επίζεο λα πξνβιεθζεί φηη νη απνθάζεηο γλσζηνπνίεζεο αλαπεξίαο πνπ έρνπλ ήδε εθδνζεί 

απφ ηελ Α.Σ.Υ.Δ. ζχκθσλα κε ηελ θαηαξγνχκελε ΚΥΑ, κε ηηο νπνίεο γηλφηαλ αληηζηνίρηζε ησλ 

παζήζεσλ πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 16 ηνπ λ. 1798/1988 κε ηνλ Δ.Π.Π.Π.Α., ζα ζπλερίζνπλ λα 

είλαη ζε ηζρχ θαη    

β) λα θαηαξγεζεί ε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο ησλ δχν εηζαγσγψλ ζε 

λνζνθνκείν ιφγσ θξίζεσλ θαη’ έηνο, γηα ηνπο πάζρνληεο απφ Γξεπαλνθπηηαξηθή θαη 

Μηθξνδξεπαλνθπηηαξηθή Νφζν, γηα λα θαηαζηνχλ μαλά δηθαηνχρνη ηεο απαιιαγήο απφ ηέιε 

θπθινθνξίαο θαη ηαμηλφκεζεο.  

Ο θ. Σηατθνχξαο άθνπζε κε θαηαλφεζε ηα αηηήκαηα ηεο ΔΣΑκεΑ, δεζκεχηεθε λα κειεηήζεη ηηο 

δεκνζηνλνκηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ αχμεζε ησλ αλαπεξηθψλ επηδνκάησλ θαη ζα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ 

πξφεδξν ηεο ΔΣΑκεΑ ζε εχινγν ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα λα ελεκεξψζεη γηα ηηο απνθάζεηο ηεο 

θπβέξλεζεο γηα ην ζέκα. Δηδηθά γηα ηα θνξνινγηθά δεηήκαηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηδηαίηεξε ζπλάληεζε 

κε ηνλ πθππνπξγφ Α. Βεζπξφπνπιν θαη ηνλ γ. γξακκαηέα ηνπ ππνπξγείνπ Δ. Μαζηξνκαλψιε. 

Με ην πέξαο ηεο ζπλάληεζεο ν θ. Βαξδαθαζηάλεο δήισζε φηη «ε ΕΣΑκεΑ θαη ζύζζωκν ην αλαπεξηθό 

θίλεκα δηεθδηθεί ηελ πξνζηαζία θαη ηε δηαζθάιηζε ζπλζεθώλ αμηνπξεπνύο δηαβίωζεο ηωλ αηόκωλ κε 

αλαπεξία ρξόληεο παζήζεηο θαη ηωλ νηθνγελεηώλ ηνπο. Σε απηό εληάζζνληαη νη απμήζεηο ζηα αλαπεξηθά 

επηδόκαηα, ε αλαπξνζαξκνγή ηεο απνδεκίωζεο γηα ηε κεηαθίλεζε αηκνθαζαηξόκελωλ Νεθξνπαζώλ 

θαη κεηαγγηδόκελωλ κε Θαιαζζαηκία (Μεζνγεηαθή Αλαηκία) θαη Δξεπαλνθπηηαξηθή Νόζν, ε ζηήξημε 

ηωλ ειεύζεξωλ επαγγεικαηηώλ κε αλαπεξία θ.α. Η ζπλάληεζε κε ηνλ ππνπξγό Οηθνλνκηθώλ θαη ηα 

άιια κέιε ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ είλαη ζπλέρεηα ηεο ζπλάληεζεο κε ηνλ 

πξωζππνπξγό. Θα αθνινπζήζνπλ ζπλαληήζεηο θαη κε ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ Εξγαζίαο. 

Τα αηηήκαηά καο είλαη εύινγα θαη δίθαηα: Δελ θηλδπλεύεη ε νηθνλνκηθή ζηαζεξόηεηα ηεο ρώξαο από ηελ 

αύμεζε ηωλ επηδνκάηωλ ηωλ αηόκωλ κε αλαπεξία. Η πξνζπάζεηα θαη ν αγώλαο ζπλερίδεηαη». 
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Για περιζζόηερες πληροθορίες επικοινωνήζηε με ηον Πρόεδρο ηης Ε.Σ.Α.μεΑ. κ. Ι. 
Βαρδακαζηάνη ζηο κινηηό ηηλέθωνο 6937157193. 

Τώξα κπνξείηε λα ελεκεξωζείηε γηα όιεο ηηο εμειίμεηο ζην ρώξν ηεο Αλαπεξίαο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
Ε.Σ.Α.κεΑ.: www.esaea.gr ή www.esamea.gr. 
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