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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

 
Στις 25/09/2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση αντιπροσωπείας της ΕΟΚΑ  αποτελούμενης από 
τον Κορωναίο Μιχαήλ (Πρόεδρο) τον κ. Γερώνυμο Χαράλαμπο (Γενικό Γραμματέα) και την κ. 
Κατσιμαλή Αθηνά (Αναπληρώτρια Γ. Γραμματέα), με την Υφυπουργό Οικονομικών κα Αικατερίνη 
Παπανάτσιου στο γραφείο της στο Υπουργείο. Η συνάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα. 
 

Κύριο θέμα συζήτησης αποτέλεσαν οι προτάσεις της Ομοσπονδίας για θέματα 
φορολογικού ενδιαφέροντος των ατόμων με βαριά κινητική αναπηρία.  Συζητήθηκαν θέματα 
όπως ο μειωμένος ΦΠΑ στα ορθοπεδικά βοηθήματα των  κινητικά αναπήρων, η θέσπιση ειδικού 
καθεστώτος ΕΝΦΙΑ για τα άτομα με κινητική αναπηρία 80% και άνω, η προστασία από τον 
πλειστηριασμό της πρώτης κατοικίας, η μη μείωση του αφορολογήτου ορίου,  η αύξηση του 
ακατάσχετου ποσού λόγω των αυξημένων αναγκών και του πρόσθετου κόστους διαβίωσης που 
δημιουργεί η ίδια η κινητική αναπηρία,   η στήριξη των επιχειρηματιών ΑμεΑ που έχουν μικρές 
ατομικές-οικογενειακές επιχειρήσεις, προσθήκη διάταξης νόμου για τους τρόπους 
αντικατάστασης των αναπηρικών αυτοκινήτων από φυσικές καταστροφές,     η τροποποίηση της 
ΠΟΛ που υποχρεώνει την πληρωμή των τελών  κυκλοφορίας κάθε χρόνο, για όσους έχουν 
αποκτήσει αναπηρικό αυτοκίνητο με περισσότερα κυβικά από όσα είχαν δικαίωμα, σύμφωνα με 
την διάταξη του άρθρου 54 του ν.3583/2007 και λόγω επιδείνωσης της αναπηρίας τους πήραν 
μεγαλύτερο ποσοστό,  καθώς και ο εκσυγχρονισμός του άρθρου 16 του ν. 1798/88.  

Μετά από διεξοδική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων η Υπουργός ανέφερε ότι γίνονται 
σημαντικές προσπάθειες προκειμένου να βοηθηθούν οι ασθενέστεροι. Βλέπει πολύ θετικά 
κάποια από τα αιτήματα αρκεί να υπάρξει ο δημοσιονομικός χώρος για υλοποιηθούν αυτά και 
να ξεπεραστούν τεχνικά θέματα που τυχόν υπάρξουν. Επίσης για κάποια αιτήματα που 
εμπεριέχουν και θέματα άλλων Υπουργείων πρέπει να γίνει πρώτα συνεννόηση για να παραχθεί 
το αναμενόμενο αποτέλεσμα.  

 
Συνάδελφοι η προσπάθεια για την επίτευξη θετικών εξελίξεων για τα άτομα με κινητική 
αναπηρία στην Ελλάδα της κρίσης συνεχίζεται. 

 


