
 

 

Αθήνα, 6.3.2017 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς: 1. Τον Υπουργό Οικονομικών 

           2.  Τον Υπουργό Εσωτερικών 

 

Θέμα: «Οικονομικές και Κοινωνικές Επιβαρύνσεις Ελλήνων Πολιτών με Αναπηρία και Χρόνιες 

Παθήσεις» 

Οι Έλληνες πολίτες με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, ως ισότιμοι πολίτες, έχουν δικαίωμα 

στην αξιοπρέπεια, την αυτόνομη διαβίωση και την ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία. 

Μεσούσης της οικονομικής κρίσης, η συγκεκριμένη κατηγορία  πολιτών δυστυχώς υφίσταται 

ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες με την μορφή της επιφόρτισης σε πρόσθετα κόστη που αφορούν 

την κάλυψη των αναγκών της αναπηρίας. 

Το ισχύον καθεστώς συνυπολογισμού των πάσης φύσεως επιδομάτων αναπηρίας, όπως 

προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα 

νεφροπαθών κλπ, σε οποιαδήποτε εισοδηματικά κριτήρια που αφορούν στα φορολογικά μέτρα 

ή/και στις συντάξεις επιβαρύνει οικονομικά δυσανάλογα τους πολίτες με αναπηρία και χρόνιες 

παθήσεις, όπως επισημαίνει και η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) 

στην από 1/3/2017 ανοιχτή επιστολή της. Στη συνολική οικονομική επιβάρυνση προστίθενται η 

καταβολή του ΕΝΦΙΑ άνευ έκπτωσης,  καθώς και η εισφορά αλληλεγγύης όλων ανεξαιρέτως. 

Παράλληλα, δεδομένου ότι σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, οι πολίτες με αναπηρία και 

χρόνιες παθήσεις κινδυνεύουν συγκριτικά με τους υπόλοιπους πολίτες πολύ περισσότερο από 

την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, η ενίσχυση, ενδυνάμωση και επέκταση των 

Κοινωνικών Δομών και Προγραμμάτων των Δήμων κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική καθώς 

αφενός μεν προσφέρουν υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας, αφετέρου δε ο 

εκάστοτε Δήμος βρίσκεται εκ φύσεως πιο κοντά στον πολίτη.  

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία (KΔAΠ-MEA) συνιστούν σημαντικό 

θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς προσφέρουν ενδεικτικά προγράμματα που εστιάζουν 

στην εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής ώστε οι ωφελούμενες οικογένειες να 

είναι σε θέση να απασχοληθούν στη διάρκεια της ημέρας είτε εργασιακά είτε καλύπτοντας 

λοιπές υποχρεώσεις. Παρά τις δεσμεύσεις της προηγούμενης ηγεσίας του υπουργείου 

εσωτερικών  περί δημιουργίας τουλάχιστον ενός ΚΔΑΠ-ΜΕΑ σε έκαστο Δήμο, η κατάσταση 



παραμένει ως είχε, με Δήμους άνευ Κέντρων και παρά τις διαβεβαιώσεις ότι είχαν εντοπιστεί 

πόροι για τη σύσταση και λειτουργία τους. 

Επειδή εν όψει της οριστικοποίησης των νέων δημοσιονομικών μέτρων για την περίοδο 2019-

2020, η προστασία των πολιτών με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις από την περαιτέρω 

φτωχοποίηση οφείλει να αποτελέσει προτεραιότητα του υπουργείου Οικονομίας  

Επειδή τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ προσφέρουν ουσιαστικές υπηρεσίες στους πολίτες με αναπηρία και 

χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους συμβάλλοντας στην κοινωνική ένταξη, την κατ’οίκον 

διαβίωση και την αποφυγή ιδρυματοποίησης, 

Ερωτώνται οι συναρμόδιοι υπουργοί:   

- Προτίθεστε να εισάγεται διάταξη που θα ορίζει την οριζόντια εξαίρεση των πάσης 

φύσεως επιδομάτων αναπηρίας από οποιοδήποτε υπολογισμό εισοδηματικών 

κριτηρίων με δεδομένο ότι η παροχή τους δεν συνιστά εισόδημα προς φορολόγηση 

αλλά εστιάζει στην κάλυψη του πρόσθετου κόστους που προκύπτει από την αναπηρία; 

 

- Υπάρχει πρόβλεψη για καθορισμό ευνοϊκών προϋποθέσεων για την μείωση του ΕΝΦΙΑ 

καθώς και την  απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης όλων των ατόμων με αναπηρία 

67% και άνω στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για την πλήρη οικονομική προστασία των 

πολιτών με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις;  

 

- Ποιος ο σχεδιασμός για τη δημιουργία τουλάχιστον ενός ΚΔΑΠ-ΜΕΑ σε έκαστο Δήμο της 

χώρας; Παρακαλείσθε όπως παράσχετε πλήρη κατάλογο με τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ τα οποία 

βρίσκονται ήδη εν λειτουργία.  

 

- Υπάρχει προγραμματισμός για την  εκπόνηση ενός νέου κανονιστικού πλαισίου ίδρυσης 

και λειτουργίας των ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ώστε να συντελεστεί καλύτερη λειτουργία και 

αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους; 

 

 

 

Ο ερωτών Βουλευτής 

 

 
 

Θεοχάρης (Χάρης) Θεοχάρης, Β’ Αθήνας 

 


