
 

Σημαντικές παρεμβάσεις – δραστηριότητες του Συνδέσμου μας 
 

 
 
 
 
 
 
Μοσχάτο, 4 Φεβρουαρίου 2013 
Αρ. Πρωτ: 9612 
 
 

Θέμα: Η ολοκλήρωση των σημαντικών – παρεμβάσεων του Υπουργείου Εργασίας, απαιτεί την απόλυτη εφαρμογή των 
εγκυκλίων Φ 80000/οικ. 30002/1896/14-12-2011 του Υπουργείου Εργασίας και της αντίστοιχης του Υπουργείου 
Οικονομικών ΠΟΛ 1121/15-5-2012, προκειμένου ολοσχερώς, να ξεμπλοκάρουν οι λίστες αναμονής των ΚΕΠΑ.  

 

Κύριοι Υπουργοί,  
 

Στον Τύπου του Σαββάτου 02/02/2013, δημοσιεύτηκε ότι στο 
νέο νομοσχέδιο «σκούπα», του Υπουργείου Εργασίας, που θα 
κατατεθεί εντός του Φεβρουαρίου στη Βουλή, θα 
περιλαμβάνει ρυθμίσεις, που θα «ξεμπλοκάρουν» τις λίστες 
αναμονής, από την πολύμηνη ομηρία τους τα Άτομα με 
Αναπηρία, δίνοντας «μια εξάμηνη ανάσα», σε 60.000 άτομα.  
 

Χαιρετίζουμε τη σημαντική αυτή παρέμβασή σας, και την 
επικροτούμε 100%. 
 

Γιατί σήμερα, η αναμονή σε πολλές περιπτώσεις φτάνει τους 
12 μήνες και  14 μήνες, με αποτέλεσμα να διακόπτεται – ως 
γνωστόν – και η καταβολή του αναπηρικού επιδόματος ή της 
σύνταξής τους, σε βαθμό που, πολλά άτομα με αναπηρία να 
αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης και να καλούνται φίλοι 
και συγγενείς να συνδράμουν, οικονομικά και όχι μόνο για τα 
φάρμακά τους, αλλά τη διαβίωσή τους.  
 

Ακόμη περισσότερη καθυστέρηση, έχουν όσοι «τολμήσουν» 
να κάνουν ένσταση στην απόφαση της Πρωτοβάθμιας 
Επιτροπής, που ενώ επιβάλλεται να γίνει εντός 10 
ημερολογιακών ημερών και όχι 15 τουλάχιστον εργάσιμων 
ημερών όπως θα έπρεπε, μετά αναμένουμε άλλους 4-5 μήνες 
για να βγει η απόφαση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής. 
 

Όμως επειδή ο Νέος Φορολογικός Νόμος 2013, αποδέχεται 
ως αξιόπιστες μόνο τις αποφάσεις των ΚΕΠΑ, θα προκληθούν 
για ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ άλλες 50.000 ΑμεΑ, με Π.Α. άνω του 80% 
και το σύστημα πάλι θα ΞΑΝΑΜΠΛΟΚΑΡΕΙ!!.  
 

Εκτιμάται, ότι η ΔΥΣΠΙΣΤΙΑ, αυτή ΓΕΝΝΑΤΑΙ στα πλαίσια «της 
ανακάλυψης των μαϊμού αναπήρων», ως μοναδικής πληγής 
των ασφαλιστικών μας ταμείων!!.  
 

Διευκρινίζεται όμως ότι σε αυτή τη διαδικασία δεν θα πρέπει 
να «την πληρώσουν και όλα τα λοιπά ΑμεΑ». Γιατί πράγματι 
μας καταγγέλλουν, πολλοί που λαμβάνουν αναπηρική 
σύνταξη εφ’ όρου ζωής, ότι έχουν ειδοποιηθεί να 
καταθέσουν εκ νέου τα δικαιολογητικά του και να περάσουν 
από ιατρική επιτροπή των ΚΕΠΑ!!.  
 

Προφανώς, περιμένουν μήπως γίνουν θαύματα να 
φυτρώσουν τα πόδια και να σηκωθούν οι παραπληγικοί!.…  
 

Αλλά στις περιπτώσεις ατόμων με ποσοστό αναπηρίας άνω 
του 80% ισοβίου διαρκείας, δεν μπορεί να παρεισφρήσουν 
«ανάπηροι μαϊμού». Αντίθετα, λυσιτελώς «ξεμπλοκάρουν οι 
λίστες αναμονής ενώ η εξάμηνη διευθέτηση (που 
δημοσιεύτηκε ως πρότασή σας) «μεταθέτει μόνο την πίεση» 
και μετά – λόγω του νέου φορολογικού – ΠΑΛΙ θα επανέλθει 
γιγαντωμένη η λίστα, γιατί στο εξάμηνο δεν θα έχει 
ξεμπλοκάρει το σύστημα. 
 

Γι’ αυτό προτείνουμε:  

• Να τεθούν σε απόλυτη ΕΦΑΡΜΟΓΗ τόσο η εγκύκλιος 
του Υπουργείου Εργασίας 
(Φ80000/οικ.30002/1896/14-12-2011, όσο και του 
Υπουργείου Οικονομικών (ΠΟΛ 1121/15-05-2012) 
και ειδικότερα η παργ. 15. 

 

Για όλους αυτούς τους λόγους, παρακαλούμε την 
υιοθέτησή της πρότασής μας, ως ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΛΥΣΗ, που 
λυσιτελώς, θα ξεμπλοκάρει το σύστημα. Όλα τα άλλα είναι 
χρήσιμα μεν αλλά θα είναι ανάσα εξάμηνης διάρκειας, που 
θα μειώσει, προσκαίρως, την πίεση. Συγχρόνως θα 
συνεχιστεί η στοχοποίησή όλων των ΑμεΑ, ως 
«γαγγραινώδης ιστός» και τα ΚΕΠΑ θα συνεχίσουν να 
παριστάνουν το «Ρομπέν του καθημαγμένου από τα ταμεία 
Κοινωνικού Κράτους» και αντί να προστατεύουν τα 
πραγματικά ΑμεΑ, θα βρίσκονται ΠΑΛΙ ΜΠΛΟΚΑΡΙΣΜΕΝΑ, 
στις λίστες πλήρους εξαθλίωσης, των ΚΕΠΑ. 

Tέλος, επειδή λέγεται, ότι σύντομα θα ακολουθήσει 
«Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου» από το Υπουργείο 
Οικονομικών, για την εξειδίκευση των μέτρων του 
Φορολογικού Νόμου 2013, καθώς και επειδή θα κατατεθούν 
το Μάϊο του 2013, οριστικά φορολογικά μέτρα μακράς 
διαρκείας, παρακαλούμε όπως:  

Αφ’ ενός υιοθετηθούν οι αναφερόμενες προτάσεις μας, 
και αφ’ ετέρου να υλοποιηθεί η «Δέσμευση του Υπουργού 
κου Ιωάννη Στουρνάρα, προς το Δ.Σ. της Ε.Σ.Α.με.Α κατά την 
κινητοποίηση του αναπηρικού κινήματος τον Οκτώβριο του 
2012», σύμφωνα με την οποία μας διαβεβαίωσε ότι «δεν θα 
ληφθεί κανένα μέτρο, σε βάρος των ΑμεΑ», όπως οι 
υφιστάμενες φοροαπαλλαγές καθώς και η επιτακτική 
εξαίρεσή μας από τα φημολογούμενα δυσβάσταχτα μέτρα σε 
βάρος της – ελάχιστης – ακίνητης περιουσίας.  
 

Για το Δ.Σ. 

Προς: κον Ιωάννη Στουρνάρα – Υπουργό Οικονομικών 

• Κον Ιωάννη Βρούτση, Υπουργό Εργασίας 

• Κον Χρήστο Σταϊκούρα, Αν. Υπουργό Οικονομικών 

• Κον Νίκο Παναγιωτόπουλο, Υφυπουργό Εργασίας 

• Κον Παναγιώτη Κόκκορη, Γεν. Γραμματέα Υπουργείου  
Εργασίας  

• Κα Ευτυχία Μπέκου, Γενική Γραμματέα Πρόνοιας 
Υπουργείου Εργασίας  

Κοιν:  Ως πίνακας αποδεκτών 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Μοσχάτο, 04 Φεβρουαρίου 2013 
Αρ. Πρωτ: 9613 

 
Θέμα: Θα μπλοκάρουν τα τελωνεία, από την εφαρμογή των νέων διατάξεων του Νέου Φορολογικού Νόμου 2013, για τα 

Άτομα με Αναπηρία (παργ. 4, άρθρο 18, Ν. 4110/2013). 
 

Κύριοι Υπουργοί,  
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλαδικού Συνδέσμου 
Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων, μετά την 
ανάγνωση του Νέου Φορολογικού Νόμου, 4110/2013, 
θεωρεί απαραίτητο να σας γνωστοποιήσει τις ακόλουθες 
επισημάνσεις του:  
 

Ο Νέος Φορολογικός Νόμος 2013 (Ν.4110/2013) θα 
προκαλέσει πρόσθετα προβλήματα και ταλαιπωρίες στα 
Άτομα με Αναπηρία και τα τελωνεία της χώρας, από την 
αντιφατική εφαρμογή των διατάξεων της παργ. 4 του 
άρθρου 1 «Κλίμακες φορολογίας  - εκπτώσεις δαπανών – 
αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης» και της παργ. 4 του 
άρθρου 18 «Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1798/88», 
στο κεφάλαιο Γ «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, 
ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών και άλλες 
διατάξεις».  
 

Στις ανωτέρω διατάξεις, ιδιαίτερα στο άρθρο 18, ζητείται 
από τα Άτομα με Αναπηρία, να προσκομίσουν 
αποκλειστικά, Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής από 
τα ΚΕΠΑ, σε περίπτωση που θέλουν να εκτελωνήσουν 
αναπηρικό αυτοκίνητο ή θέλουν να ισχύσει η επιπρόσθετη 
μείωση του ποσού του φόρου κατά 200,00 €. Ειδικά δε, για 
τα Άτομα με Αναπηρία, που θα θελήσουν από την 
1.1.2013, να παραλάβουν ατελώς επιβατικό αυτοκίνητο 
από τα τελωνεία, η διάταξη αναφέρει ότι δεν θα γίνεται 
δεκτή γνωμάτευση άλλης υγειονομικής επιτροπής.  
 

Όμως, αυτή τη στιγμή, στις λίστες αναμονής των ΚΕΠΑ, 
βρίσκονται περίπου 60.000 Άτομα με Αναπηρία, εκ των 
οποίων ένα μεγάλος αριθμός αναμένει την 
εξέταση/επανεξέταση του για τη συνέχιση της χορήγησης 
της σύνταξης ή του αναπηρικού επιδόματος.  
Από την εφαρμογή των διατάξεων αυτών, μετά 
βεβαιότητας, ο αριθμός αυτός θα διπλασιαστεί, 
μεγεθύνοντας δραματικά τα προβλήματα των ΑμεΑ, διότι 
θα διπλασιάσει και το χρόνο αναμονής.  

 

• Για το λόγο αυτό ζητείται να δοθεί οδηγία στους 
υπαλλήλους των εφοριών και των τελωνείων να 
δεχτούν τις γνωματεύσεις υγειονομικών επιτροπών 
που λειτουργούσαν πριν την ημερομηνία ίδρυσης των 
ΚΕΠΑ, (π.χ. ΑΣΥΕ, ΑΝΥΕ, ΑΑΥΕ, υγειονομικές επιτροπές 
νομαρχιακών επιτροπών) εφόσον αυτές οι 

γνωματεύσεις ισχύουν εφ’ όρου ζωής ή δεν έχει λήξει 
η ισχύς τους.  

 

Αυτό άλλωστε ο Σύνδεσμός μας, από μηνών έχει προτείνει, 
σ’ ολόκληρη την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, 
προκειμένου να επιλύσουν τα εξουθενωτικά και 
«ανθυγιεινά» προβλήματα που έχουν προκύψει από την 
πολύμηνη παραμονή των ΑμεΑ, στις λίστες αναμονής των 
ΚΕΠΑ.  
 

Ειδικότερα, το πρόβλημα με τα τελωνεία έχει 
δημιουργηθεί γιατί οι γνωματεύσεις – αποφάσεις των 
ΚΕΠΑ, αναφέρονται χωρίς πρόσθετη αναφορά στις 
κατηγορίες αναπηρίας και τους περιορισμούς, που απαιτεί 
ο σχετικός νόμος, για τη χορήγηση, ατελώς αναπηρικών 
αυτοκινήτων!, όπως ρύθμιζαν και οι προηγούμενες θετικές 
αποφάσεις τόσο των νομαρχιακών επιτροπών, όσο και της 
ΑΣΥΕ, τις οποίες όμως ο Νέος Φορολογικός Νόμος 2013, 
δεν αποδέχεται (παργ. 4 άρθρο 18).  
 

Διότι, σύμφωνα με το Νόμο, τα αναπηρικά αυτοκίνητα 
χορηγούνται ΜΟΝΟ:  
α).  Στους παρα – τετραπληγικούς  
β). Στα Άτομα με κινητικά προβλήματα με Π.Α. 67% και 
άνω, εκ των οποίων το 40% είναι στα κάτω άκρα.  
γ). Στα Άτομα με ολική τυφλότητα και στους δύο 
οφθαλμούς  
δ). Άτομα με Μεσογειακή Αναιμία 
ε). Άτομα με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου 
στ). Άτομα με αυτισμό και επιληπτικές κρίσεις. 
 

Κατά συνέπεια πέραν των όλων άλλων προβλημάτων που 
ευθύνονται για τις τεράστιες λίστες αναμονής των ΚΕΠΑ, η 
πρότασή μας θα ξεμπλοκάρει και τα Τελωνεία διότι στην 
εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ 1121/15-05-
2012 παργ. 15, αποδέχεται τις αποφάσεις των 
Υγειονομικών επιτροπών της ΑΣΥΕ, ως ισότιμες των ΚΕΠΑ. 
 

Επομένως, ιδού ένας πρόσθετος λόγος που η πρότασή μας, 
πρέπει να γίνει αποδεκτή. 
 

Για να μπορέσουμε να κάνουμε την πρόταση μας 
περισσότερο κατανοητή και να σας αναλύσουμε το θέμα, 
σας παρακαλούμε, όπως μας καθορίσετε μια συνάντηση. 

 

Μετά Τιμής 
Για το Δ.Σ.  

 

Προς: κον Ιωάννη Στουρνάρα, Υπουργό Οικονομικών 

• Κον Ιωάννη Βρούτση, Υπουργό Εργασίας 

• Κον Χρήστο Σταϊκούρα, Αν. Υπουργό Οικονομικών 

• Κον Ιωάννη Μαυραγάνη, Υφυπουργό Οικονομικών 

• Κον Νίκο Παναγιωτόπουλο, Υφυπουργό Εργασίας 

• Κον Παναγιώτη Κόκκορη, Γεν. Γραμματέα 
Υπουργείου Εργασίας  

• Κα Ευτυχία Μπέκου, Γενική Γραμματέα Πρόνοιας 
Υπουργείου Εργασίας  

Κοιν:  Ως πίνακας αποδεκτών 


