
 
 

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 

Ανεξάρτητος Βουλευτής Β΄Αθήνας 

Αθήνα, 12 Απριλίου 2018 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣ:  

1.Την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης 

2.Τον Υπουργό Οικονοµικών  

Θέµα: «Φτωχοποίηση των Ατόµων µε Αναπηρία και Χρόνιες Παθήσεις»  

Σε συνέχεια των υπ’ αριθµ. 3902/6.3.2017 και 7395/19.7.2017 ερωτήσεών 
µου, για το δικαίωµα των Ελλήνων πολιτών µε αναπηρία και χρόνιες 
παθήσεις στην αξιοπρέπεια, την αυτόνοµη διαβίωση και την ενεργό 
συµµετοχή στην κοινωνία, επανέρχοµαι στις ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες 
τις οποίες υφίσταται η συγκεκριµένη κατηγορία πολιτών µε τη µορφή της 
επιφόρτισης µε πρόσθετα κόστη που αφορούν στην κάλυψη των αναγκών 
τους.  

Με την από 3.4.2018 επιστολή της προς τον Υπουργό Οικονοµικών, η Εθνική 
Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία (ΕΣΑµεΑ) ζητά την ψήφιση διάταξης µε 
την οποία θα εξαιρούνται τα αναπηρικά επιδόµατα από την υποχρέωση 
αναγραφής και δήλωσής τους ως εισόδηµα, καθότι δεν αρκεί να είναι 
αφορολόγητο. Θέτει δε σειρά ζητηµάτων σχετικά µε την ειδική εισφορά 
αλληλεγγύης, τη διατήρηση των φοροαπαλλαγών, την επέκταση της 
φοροαπαλλαγής των ατόµων µε αναπηρία και στο τεκµαρτό εισόδηµα, και 
γενικότερα ζητήµατα που άπτονται των θεµελιωδών ατοµικών δικαιωµάτων 
τους.  

Κατόπιν των ανωτέρων ερωτώνται οι συναρµόδιοι υπουργοί:  



-Προτίθεστε να εισάγετε διάταξη που θα ορίζει την οριζόντια εξαίρεση πάσης 
φύσεως επιδοµάτων αναπηρίας από οποιονδήποτε 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 τη 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;  

-Ποιες οι πολιτικές για την προστασία των πάσης φύσεως επιδοµάτων 
αναπηρίας όπως τα προνοιακά επιδόµατα, επίδοµα συνοδού τυφλών κ.λπ., 
τα οποία έχουν σχεδιαστεί για την κάλυψη των αναγκών που πηγάζουν από 
την αναπηρία;  

-Ποιοι είναι οι πυλώνες του νέου συστήµατος πιστοποίησης της αναπηρίας 
και για ποιον λόγω δεν προβαίνετε σε ουσιαστική βελτίωση των Κέντρων 
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ώστε να αποφευχθεί η εκ νέου ταλαιπωρία 
χιλιάδων συµπολιτών µας µε αναπηρία;  

      Ο ερωτών βουλευτής 

  

             Θεοχάρης (Χάρης) 
Θεοχάρης


