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Ηλιούπολη  25-08-2014 

Αρ.Πρωτ: 7698  

 

       Προς: - κ.Γ.Χαρδούβελη, 

        Υπουργό Οικονομικών 

        -κ.Χ.Σταϊκούρα, 

        Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών 

        -κ.Γ.Μαυραγάνη, 

        Υφυπουργό Οικονομικών 

       Κοιν.: -ΕΣΑμεΑ 

        -Φορείς-Μέλη ΕΟΚΑ   

          

 
  

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4223/2013 «ΕΝΙΑΙΟΣ 

ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». 
  

Κύριε Υπουργέ, 

  

Η Ομοσπονδία μας εκπροσωπεί μια από τις πλέον ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες της 

επικράτειας  των βαριά κινητικά αναπήρων ( παραπληγικών – τετραπληγικών). 

 

Μετά από πολλές αντιδράσεις για τον νόμο 4223/2013 που αφορά τον φόρο ακινήτων, γίνεται 

προσπάθεια διόρθωσης των αδικιών που έχει προκαλέσει ο σχετικός νόμος. Επισημαίνουμε ότι επί 

πλέον πλήττονται για μια ακόμα  φορά οικονομικά  τα άτομα με βαριές κινητικές αναπηρίες, 

δεδομένου ότι δεν υπάρχει απαλλαγή από τον ανωτέρω   φόρο. (Υπάρχει μόνο με βάσει του 

εισοδήματος των 12.000€ καθώς και μεγίστης επιφάνειας).  

 

Οι παραπληγικοί- τετραπληγικοί είναι η κατηγορία των ατόμων με βαριά κινητική αναπηρία, 

στα  οποία δεν επιδέχεται καμία  επιπλέον δαπάνη διαβίωσης, δεδομένου ότι  το κόστος διαβίωσης 

τους  είναι ήδη πολύ επιβαρημένο, λόγω της φύσης της αναπηρίας τους. 

 Είναι η κατηγορία των ατόμων με αναπηρία  που ανά πάσα στιγμή έχουν ανάγκη βοήθειας ετέρου 

προσώπου και αυτή τους την ανάγκη την πληρώνουν οι ίδιοι ακριβά… 
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Για το λόγο αυτό ζητάμε να συμπεριληφθεί η ακόλουθη πρόταση μας στο προς ψήφιση  

τροποποίησης  του νόμου: 

 

Στο άρθρο 7 &2 να προστεθεί : « δικαιούνται απαλλαγής από τον ΕΝΦΑ «τα άτομα με βαριά 

κινητική αναπηρία  με ποσοστό αναπηρίας  67 % και άνω ( παραπληγικοί- τετραπληγικοί ), τα 

οποία λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια». 

  

Κύριε Υπουργέ, 

  

   Κατανοούμε τα μέτρα που λαμβάνονται για την στήριξη της οικονομίας μας. 

Πρέπει όμως  για μια φορά ακόμα να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των ευπαθών κοινωνικών 

ομάδων όπως αυτής των βαριά κινητικά αναπήρων και των οικογενειών τους για την αξιοπρεπή 

διαβίωση τους και να μη γίνουν τα θύματα της εισοδηματικής πολιτικής που επιβάλλεται. 

Άλλωστε η οικονομική κρίση έχει πλήξει το προνοϊακό σύστημα της χώρας μας, με αποτέλεσμα το 

κόστος διαβίωσης μας να έχει αυξηθεί και να είναι αδύνατον να ανταπεξέλθουμε και  σε αυτό. 

  

Για το λόγο αυτό  παρακαλούμε για μια φορά ακόμα να λάβετε υπόψη σας την πρόταση  μας, γιατί 

αυτό που ζητάμε αφορά αποκλειστικά και μόνο την αξιοπρεπή διαβίωση των βαριά κινητικά 

αναπήρων. 
  

Με εκτίμηση για το Δ.Σ. της ΕΟΚΑ 

 
             Η Πρόεδρος                                 Ο Γενικός Γραμματέας 

 

 

 

 

 

 

Κοντογεωργάκη Ευαγγελία                  Δεληγιάννης Παναγιώτης 

 


