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Θέμα: Διακρίσεις μεταξύ κατηγοριών αναπήρων στις φοροαπαλλαγές  

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,  

Αξιότιμε κύριε Διοικητά, 

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κατά το άρ. 103 § 9 του 
Συντάγματος και το ν.3094/2003 αλλά και το άρθρο 72 του Ν. 4488/2017 ως η συνταγματικά 
κατοχυρωμένη Ανεξάρτητη Αρχή που αποτελεί το Πλαίσιο για την Προαγωγή της 
εφαρμογής της Σύμβασης αυτής1 εξετάζει αναφορές ΑμεΑ σχετικά με την υπηρεσία σας. Στις 
αναφορές αυτές εκτίθενται περιπτώσεις διακριτικής μεταχείρισης μεταξύ κατηγοριών 
αναπήρων ως προς τις χορηγούμενες απαλλαγές από φορολογία.  

Ειδικότερα στην 1η περίπτωση, η αναφορά προέρχεται από δικαστική συμπαραστάτη 
ΑμεΑ με συνολικό ποσοστό αναπηρίας 85% από ΚΕΠΑ, στον οποίο δεν χορηγείται ολική 
απαλλαγή φόρου και εισφοράς αλληλεγγύης για εισοδήματα προερχόμενα από μισθούς και 
συντάξεις, που χορηγείται στους κινητικά ανάπηρους με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%, 
επειδή το είδος της πάθησής του δεν εμπίπτει στις βαριές κινητικές αναπηρίες2. Σύμφωνα με 
την βεβαίωση της Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής (ΑΝΥΕ), η περίπτωσή του αποτελεί 
συνδυασμό της παρ. 8 του σχετικού κεφαλαίου των Ψυχικών Διαταραχών και της παρ. 4.6 
του σχετικού κεφαλαίου των Νοσημάτων του Νευρικού Συστήματος του Ενιαίου Πίνακα 
Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας του 20123. Η αδελφή του και δικαστική 
                                                           
1 https://www.synigoros.gr/resources/ohe_el--2.pdf, https://www.synigoros.gr/resources/ohe_enimerotiko_el.pdf 
2 Κωδικοί 905-906: Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται από όσους φορολογούμενους ανήκουν στην κατηγορία των ολικώς τυφλών ή 
παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, προκειμένου να έχουν ολική απαλλαγή φόρου και 
εισφοράς αλληλεγγύης για εισοδήματα από μισθό και από σύνταξη. Το ποσοστό αναπηρίας θα πρέπει να πιστοποιείτε από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες ( ΚΕΠΑ , υγειονομικές επιτροπές κ.λπ.) σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος. 

Κωδικοί 913-914: Οι κωδικοί αυτοί συμπληρώνονται από όσους φορολογούμενους παρουσιάζουν ποσοστό αναπηρίας άνω 
του 80%, αλλά δεν προέρχεται από βαριές κινητικές αναπηρίες. Στην περίπτωση αυτή δικαιούνται ολική έκπτωση φόρου για 
εισοδήματα από μισθούς και από συντάξεις, όμως τα εισοδήματα αυτά θα συνυπολογίζονται στο εισόδημα από το οποίο θα 
προκύπτει η εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του Ν.4172/2013. Φυσικά και σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να 
υπάρχει η σχετική βεβαίωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

3 ΥΑ Φ.11321/οικ.10219/688 ΦΕΚ Β 1506/4.5.2012) 
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συμπαραστάτης προβάλλει τον ισχυρισμό ότι το ΑμεΑ πάσχει από κινητική αναπηρία και θα 
έπρεπε να δικαιούται την ολική απαλλαγή φόρου. 

Στην 2η περίπτωση, η αναφορά προέρχεται από το ίδιο το ΑμεΑ, που έχει υποβληθεί σε 
μεταμόσχευση ήπατος και έχει ποσοστό αναπηρίας 80% εφ’ όρου ζωής. H πολίτης 
διαμαρτύρεται επειδή σύμφωνα με την ΠΟΛ 1197/2015 «Χορήγηση απαλλαγών από τέλη 
κυκλοφορίας οχημάτων που ανήκουν σε αναπήρους», μεταξύ των παθήσεων οι οποίες 
δικαιολογούν την απαλλαγή, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 1978/884, -
όπως οι παθήσεις του άρθρου αυτού έχουν αντιστοιχηθεί με τις παθήσεις του ενιαίου 
πίνακα προσδιορισμού ποσοστού αναπηρίας, αναφέρεται η νεφρική ανεπάρκεια τελικού 
σταδίου ή η μεταμόσχευση νεφρού. Ως εκ τούτου, η ίδια, αν και μεταμοσχευμένη, δεν 
δικαιούται την απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας.  

Στην 3η περίπτωση, η αναφορά προέρχεται από ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 73% 
πάσχον από σοβαρές καρδιακές παθήσεις και υπολειμματική δεξιά ημιπάρεση, που επίσης 
δεν εμπίπτει στις κινητικές αναπηρίες ή τις αναπηρίες που δικαιούνται απαλλαγή από τα 
τέλη κυκλοφορίας, βάσει των ανωτέρω διατάξεων. 

Στην 4η  περίπτωση, ΑμεΑ που λαμβάνει το εξωιδρυματικό επίδομα αναπηρίας το οποίο 
χορηγείται βάσει του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 (ΦΕΚ Α 68)5 στους πάσχοντες από 
τετραπληγία-παραπληγία ασφαλισμένους φορέων κοινωνικής ασφάλισης, έθεσε το ζήτημα 
της διαφορετικής φορολογικής αντιμετώπισης και προστασίας του επιδόματος αυτού, σε 
σχέση με την οικονομική ενίσχυση, η οποία χορηγείται στους πάσχοντες από παραπληγία-
τετραπληγία και ακρωτηριασμένους ανασφάλιστους και ασφαλισμένους του Δημοσίου, 
βάσει του άρθρου 3 παρ.1 του ν. 1284/1982 (ΦΕΚ Α 114) και της υπ’αρ. 115750/3006/81 Κοινής 
Απόφασης (ΦΕΚ 572 Β) των Υπουργών Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών.   

 

 

  

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,  

Αξιότιμε κύριε Διοικητά, 

  Α. Ο Συνήγορος του Πολίτη, ήδη από το Μάρτιο του 2018, με το 216774/12670/2018 
έγγραφό του, είχε θέσει το ζήτημα  της εξαίρεσης συγκεκριμένων κατηγοριών ατόμων με 
αναπηρία από την απαλλαγή υποχρέωσης καταβολής της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 
υπόψη των αρμόδιων Υπουργών Οικονομικών, Επικρατείας και Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (επισυνάπτεται). Η Αρχή είχε επισημάνει ότι 
επιλέγεται η εξαίρεση των εισοδημάτων των προσώπων που είναι ολικά τυφλοί καθώς και 
αυτών που   παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό άνω του 80% ενώ δεν 
συμπεριλαμβάνονται στην εξαίρεση και άλλες κατηγορίες ατόμων με επίσης βαριές 
αναπηρίες σε αντίστοιχα υψηλό ποσοστό (πχ αυτισμός, νοητική στέρηση, κώφωση, 
αιματολογικές παθήσεις κλπ). Ο Συνήγορος τόνισε ότι δεδομένης της θέσπισης της 
συγκεκριμένης διάταξης με σκοπό την προστασία συνολικά της ευάλωτης ομάδας των ΑμεΑ 
και για λόγους ίσης μεταχείρισης των πολιτών που ανήκουν σε αυτή, πρέπει να εξεταστεί το 
ενδεχόμενο διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής της έτσι ώστε να συμπεριληφθούν όλες οι 
περιπτώσεις βαριάς αναπηρίας, με κριτήριο το ποσοστό αναπηρίας και όχι το είδος αυτής. 
                                                           
4 Ν. 1798/88, ΦΕΚ Α 166/11.8.1988, (Υπουργεία Οικονομικών, Εθνικής Οικονομίας και Δικαιοσύνης)  
5 Υπουργεία Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών 
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Β. Ειδικότερα, σε σχέση με το εξωιδρυματικό επίδομα και τη διαφορετική φορολογική 
του αντιμετώπιση και προστασία σε σχέση με την αντίστοιχη προνοιακή οικονομική 
ενίσχυση προς τους ανασφάλιστους και ασφαλισμένους του δημοσίου τετραπληγικούς και 
παραπληγικούς, ο Συνήγορος Σάς έχει ήδη απευθύνει υπ’ αρ. πρωτ. 263497/41345/2019 
έγγραφό του (επισυνάπτεται), εν συνεχεία δε απευθύνθηκε με νεώτερο έγγραφο υπ’ αρ 
.πρωτ. 263497/56201/2019 (επισυνάπτεται) και προς τους αρμόδιους Υπουργούς 
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η Αρχή τόνισε ότι για λόγους ίσης 
φορολογικής μεταχείρισης ομοίων περιπτώσεων, προτείνει την ρητή εξαίρεση του 
εξωιδρυματικού επιδόματος από το εισόδημα και την προστασία του από την κατάσχεση 
και τον συμψηφισμό, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 81 του ν. ν. 4611/20196, τα οποία 
έχουν εφαρμογή στην προνοιακή οικονομική ενίσχυση.  

Γ. Ο ΣτΠ είχε αποστείλει προς την ΑΑΔΕ σχετικό έγγραφο για διακριτική φορολογική 
μεταχείριση κατηγοριών αναπήρων στις 2/4/2019 (255858/16908/2019 το οποίο 
επισυνάπτεται (σχετ. 1) . ‘Ελαβε απάντηση στις 19/6/2019 (ΔΕΕΦ Β 1090515 ΕΞ 2019) ΜΟΝΟ 
από το Τμήμα Β Τελών και Ειδικών Φορολογιών της Διεύθυνσης Εφαρμογής Έμμεσης 
Φορολογίας  (σχετ. 2) το οποίο, αφού επαναλάμβανε τις ισχύουσες διατάξεις και τις 
κατηγορίες των πολιτών ΑμεΑ που δικαιούνται απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας, 
κατέληγε «Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι μόνο κατόπιν νομοθετικής πρωτοβουλίας 
δύναται να υπάρξει διεύρυνση των ισχυουσών απαλλαγών από τα τέλη κυκλοφορίας λόγω 
αναπηρίας».  

Δ. Δεν αναφέρονται πουθενά ρητά οι λόγοι ούτε εξειδικεύεται το σκεπτικό σύμφωνα με 
το οποίο κάποιες κατηγορίες ΑμεΑ δικαιούνται κάποιες φοροαπαλλαγές και όχι άλλες 
(φοροαπαλλαγές), και κυρίως με την επίκληση καθαρά ιατρικών και όχι εισοδηματικών, 
οικονομικών, κοινωνικών ή και προσωπικών κριτηρίων, συναρτώμενων με τις δεξιότητες 
ενός εκάστου ΑμεΑ και με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει.   

Ε. Όπως γνωρίζετε, η Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα 
των Ατόμων με Αναπηρίες7 (United Nations Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities) την οποία η Ελλάδα υπέγραψε ήδη από το 2007,  και κύρωσε το 20128, 
αποτελεί δεσμευτικό κείμενο για τις χώρες που υπογράφουν και κυρώνουν τη Σύμβαση. Η 
Σύμβαση ορίζει ότι η αναπηρία είναι μια  εξελισσόμενη έννοια και ότι απορρέει από την 
αλληλεπίδραση μεταξύ ατόμων με βλάβη και διαταραχές συμπεριφοράς και εμπόδια που 
προέρχονται από το περιβάλλον τους, που δυσχεραίνουν την πλήρη και αποτελεσματική 
συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους9, Εισάγει την κοινωνική 
προσέγγιση για την αναπηρία, έναντι της ιατρικής προσέγγισης, που θεωρείται μακράν 
ξεπερασμένη, καθώς επίσης και την δικαιωματική προσέγγιση  έναντι προσεγγίσεων 
ευκαιριακού και φιλανθρωπικού/προνοιακού τύπου.  

 Είναι η πρώτη διεθνής σύμβαση για τα άτομα με αναπηρίες, που δεσμεύει και 
υποχρεώνει τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν τις διακρίσεις και να διασφαλίσουν και 
προστατεύσουν τα πολιτικά, αστικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα των 
                                                           
6 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4611, Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ 
βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των 
εργαζομένων και άλλες διατάξεις, (ΦΕΚ Α' 73/17.05.2019 και Α' 75/22-05-2019) 
7https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-
disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-2.html 
8 ν. 4488/2017 
9 Το Άρθρο 1 της Σύμβασης ορίζει ότι «Στα άτομα με αναπηρία συμπεριλαμβάνονται άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, νοητικές, 
πνευματικές ή αισθητηριακές βλάβες, οι οποίες σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια δύνανται να παρεμποδίσουν την πλήρη και 
αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους.» 
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ΑμεΑ. Η μη διάκριση και η ισότητα ευκαιριών είναι μεταξύ των γενικών αρχών στις οποίες 
στηρίζεται η Σύμβαση.  

Ειδικότερα, στο άρθρο 4 Γενικές Yποχρεώσεις, ορίζεται ότι:  
«1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν να διασφαλίζουν και να προάγουν την 

πλήρη υλοποίηση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών για όλα 
τα  άτομα με αναπηρίες, χωρίς διακρίσεις οποιουδήποτε είδους βάσει της αναπηρίας. Προς το 
σκοπό αυτό, τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν:  

α. Να υιοθετήσουν όλα τα κατάλληλα νομοθετικά, διοικητικά και άλλα μέτρα, για την 
εφαρμογή των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται με την παρούσα Σύμβαση,  

β. Να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων και των νομοθετικών, 
προκειμένου να τροποποιήσουν ή να καταργήσουν τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, 
έθιμα και πρακτικές που συνιστούν διακρίσεις κατά των ατόμων με αναπηρίες,  

γ. Να λάβουν υπόψη την προστασία και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
των ατόμων με αναπηρίες, σε όλες τις πολιτικές και τα προγράμματά τους,  

δ. Να απέχουν από τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε πράξη ή πρακτική που είναι 
ασυμβίβαστη με την παρούσα Σύμβαση και να διασφαλίζουν ότι οι δημόσιες αρχές και φορείς 
ενεργούν σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση,»  

Ενώ το άρθρο 5  Ισότητα και μη διάκριση,  προβλέπει:  
«1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν ότι όλα τα άτομα είναι ίσα ενώπιον και 

σύμφωνα με το νόμο και δικαιούνται, χωρίς οποιαδήποτε διάκριση, ίση προστασία και ίσα 
οφέλη από το νόμο.  

2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη απαγορεύουν όλες τις διακρίσεις βάσει της αναπηρίας και 
εγγυώνται στα άτομα με αναπηρίες ίση και αποτελεσματική νομική προστασία κατά των 
διακρίσεων για οποιοδήποτε λόγο.»  

 
ΣΤ. Όπως γνωρίζετε, προσφάτως (Σεπτέμβριος 2019), η χώρα μας παρουσίασε ενώπιον 

της Επιτροπής του ΟΗΕ την Έκθεσή της σε εφαρμογή των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ως 
συμβαλλόμενο μέρος της  Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ και έλαβε τις 
σχετικές συστάσεις από την Επιτροπή σχετικά με τα θέματα που χρειάζονται βελτίωση. Μια 
από τις σημαντικότερες παρατηρήσεις της Επιτροπής αφορά την ανάγκη η χώρα μας να 
αποστεί από το αμιγώς ιατρικό μοντέλο προσδιορισμού της αναπηρίας, και να ασπαστεί το 
κοινωνικό-δικαιωματικό μοντέλο το οποίο υιοθετεί την ισότιμη συμμετοχή των ΑμεΑ στην 
κοινωνία και την απαγόρευση κάθε διάκρισης λόγω αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης.10 
Παρόμοιες επισημάνσεις είχαν προηγηθεί καις την Έκθεση του ΣτΠ για την εφαρμογή της 
Σύμβασης του ΟΗΕ.11  

                                                           
10 Committee on the Rights of Persons with Disabilities: Concluding observations on the initial report of Greece: 
The Committee recommends that the State party, in close consultation with and the active involvement of organizations of persons with 
disabilities: (a) Harmonize its legal and administrative framework on disability, including the disability assessment mechanism, by fully 
integrating the human rights model of disability in its laws, regulations and practices across all levels of government and territories, 
in line with the Convention; 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=4&DocTypeID
=5 
 
11 Βάσει του άρθρου 72 του ν. 4488/2017, ο ΣτΠ είναι, μεταξύ άλλων, υπόχρεος σύνταξης και υποβολής  ετήσιας έκθεσης με την 
αξιολόγηση των δημόσιων πολιτικών, της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας και προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης ελλείψεων και 
αναγκών που διαπιστώθηκαν, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει προτάσεις νομοθετικών ρυθμίσεων ή τροποποιήσεων. Την έκθεσή  μας 
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Ζ. Με βάση το μοντέλο αυτό, αλλά και τα ισχύοντα σε χώρες ήδη προσανατολισμένες 
προς τη δικαιωματική διάσταση της αναπηρίας, η χορήγηση φοροαπαλλαγών σχετιζόμενων 
με οχήματα θα έπρεπε να αφορά σε κάθε ΑμεΑ που αντιμετωπίζει όχι αποκλειστικά κινητική 
αναπηρία αλλά οποιοδήποτε σοβαρό κινητικό πρόβλημα το οποίο αποτελεί εμπόδιο στην 
προσωπική του κινητικότητα (άρθρο 20 της Σύμβασης, (personal mobility), και για το οποίο 
το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο αποτελεί είδος πρωταρχικής ανάγκης για τη μετακίνησή του. Τέτοια 
άτομα είναι λ.χ., εντελώς ενδεικτικά, και άτομα με σοβαρές καρδιοαναπνευστικές παθήσεις, 
όπως Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), τα οποία έχουν άκρως περιορισμένη 
δυνατότητα βάδισης λόγω σοβαρής αναπνευστικής ανεπάρκειας. Τα άτομα αυτά είναι 
εντελώς αόρατα στην μέχρι τώρα προσέγγιση των φοροαπαλλαγών επί οχημάτων, όπως 
και πολλές άλλες κατηγορίες ΑμεΑ, με βάση το αμιγώς ιατρικό κριτήριο. Αντιθέτως, ένα 
άτομο με ολική τυφλότητα, λ.χ.., που δικαιούται τις εν λόγω απαλλαγές, μπορεί λόγω 
ηλικίας ή/και φυσικής κατάστασης να είναι πλήρως ικανό να μετακινείται βαδίζοντας ή με 
τα ΜΜΜ, και να μην αποτελεί πρωταρχική ανάγκη για εκείνο, η κατοχή ΙΧΕ οχήματος, με 
δεδομένο ότι το ίδιο δεν μπορεί να αποκτήσει ικανότητα οδήγησης.  

Η. Πλέον το κυρίαρχο κριτήριο είναι ο βαθμός τρωτότητας/ευαλωτότητας (vulnerability) 
του ατόμου εν γένει, που αποτελεί την συνισταμένη πολλών παραγόντων, ιατρικών, 
κοινωνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών, αλλά και αμιγώς προσωπικών όπως λ.χ. το 
άμεσο οικογενειακό περιβάλλον και η στήριξη που παρέχεται από αυτό σε κάθε ΑμεΑ, σε 
συνδυασμό με την αλληλεπίδραση του ατόμου αυτού με κάθε περιβάλλον στο οποίο 
εντάσσεται και λειτουργεί. Πέραν αυτού, κάθε διακριτική μεταχείριση στην φορολόγηση, 
όπως λ.χ.  κάποιες κατηγορίες ΑμεΑ εξαιρούνται από την εισφορά αλληλεγγύης, ενώ 
κάποιες άλλες όχι, θα πρέπει, να πληροί α) τα κριτήρια της αρχής της αναλογικότητας, 
δηλαδή εάν ως μέτρο είναι το πλέον κατάλληλο και το λιγότερο επαχθές για την επίτευξη 
του σκοπού, που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι η οικονομική ελάφρυνση/ενίσχυση 
μιας ευάλωτης κοινωνικής ομάδας, β) την αποχή από κάθε πρακτική που εισάγει διακρίσεις 
.είτε μεταξύ ΑμεΑ και μη ΑμεΑ είτε μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών ΑμεΑ γ) την άρση των 
φυσικών, κτιστών, ψηφιακών ή κάθε άλλου είδους εμποδίων στην ισότιμη και κατά το 
δυνατόν πληρέστερη συμμετοχή του ΑμεΑ στην κοινωνία.  

Θ. Τέλος επισημαίνουμε ότι το πλαίσιο που ρυθμίζει τις παθήσεις και τις περιπτώσεις 
φοροαπαλλαγών ή απαλλαγών από τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων είναι παλαιότερο της 
30ετίας (Ν. 1978/1988) και βασίζεται στην παρωχημένη έννοια της αμιγώς ιατρικής 
προσέγγισης της αναπηρίας.  

 

                                                                                                                                                                                     
για το έτος 2018 μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Αρχής,  στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

https://www.synigoros.gr/resources/ohe_el--2.pdf 
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Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,  

Ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνεται προς εσάς ως εποπτεύοντα τον Συντονιστικό 
Μηχανισμό για την Αναπηρία, έργο του οποίου είναι να συντονίζει τις δράσεις για την 
εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ και να φροντίζει για την εξάλειψη των προβληματικών 
ρυθμίσεων σχετικά με την αναπηρία,  οι οποίες άπτονται των αρμοδιοτήτων πολλών 
Υπουργείων.  

Αξιότιμε κύριε Διοικητά, 

Ο Συνήγορος του Πολίτη, ως η συνταγματικά κατοχυρωμένη Ανεξάρτητη Αρχή που 
αποτελεί το Πλαίσιο για την Προαγωγή της εφαρμογής της Σύμβασης αυτής, επανέρχεται 
επί του ζητήματος της διακριτικής φορολογικής μεταχείρισης μεταξύ ομάδων ΑμεΑ και ζητεί 
από την ηγεσία της ΑΑΔΕ να αναλάβει κάθε αναγκαία πρωτοβουλία, νομοθετική ή άλλης 
μορφής που απαιτείται, ώστε να διερευνήσετε όλες τις περιπτώσεις φορολογικής διάκρισης 
ομάδων ΑμεΑ έναντι άλλων ομάδων της ιδίας ή άλλης κατηγορίας με σκοπό την εξάλειψή 
τους από τη νομοθεσία, τις πολιτικές και της πρακτικές των Υπηρεσιών σας.  

Επιπροσθέτως, ο Συνήγορος, ως πλαίσιο προαγωγής της εφαρμογής της Σύμβασης, θα 
ήθελε να επισημάνει την ανάγκη σε βάθος χρόνου να αναλάβετε δράση για την εφαρμογή 
των όσων ορίζει η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ σε όλο το εύρος της αρμοδιότητάς 
σας, αρχής γενομένης από την μετάβαση από το αμιγώς ιατρικό προς το κοινωνικό-
δικαιωματικό μοντέλο της αναπηρίας12.  
Για οποιαδήποτε ενημέρωση, διευκρίνιση ή συνεργασία σε σχέση με τα παραπάνω μπορείτε 
να επικοινωνείτε με το Γραφείο Συνηγόρου καθώς και με τη Βοηθό Συνήγορο του Κύκλου 
Σχέσεων Κράτους-Πολίτη κα Ευανθία Σαββίδη. 

 
Με εκτίμηση 

 

 Ανδρέας Ι. Ποττάκης 
Συνήγορος του Πολίτη 

Συνημμένα:  

1. Έγγραφο ΣτΠ 255858/16908/2019  

2. Απάντηση ΔΕΕΦ Β 1090515 ΕΞ 2019/19/6/2019 

3. ‘Εγγραφο ΣτΠ. 263497/41345/2019 

4. Έγγραφο ΣτΠ . 263497/56201/2019 

                                                           
12 https://www.mdpi.com/2075-471X/5/3/35 Disability in a human rights context 


