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ΘΕΜΑ: Λήψη µέτρων οικονοµικής στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

ΚΟΙΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Ὁ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ιδρύθηκε το 2006 και εκπροσωπεί θεσμικά και σε

πανελλαδικό επίπεδο : α- Τὸ σύνολο των πασχόντων από συγγενείς

καρδιοπάθειες και µυοκαρδιοπάθειες, σπάνιες καρδιοπάθειες κτλ. καθώς και

σε περίπτωση ανηλικότητας το σύνολο των γονέων και κηδεμόνων αυτών. β.

Πρακτικά τους πάσχοντεςεν γένει από κάθε µορφής καρδιαγγειακά νοσήματα,
κάτι το οποίο σύντομα θα αποτυπωθείκαι καταστατικά.

Αποτελεί µέλος της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόμων µε Αναπηρία και της

ανηστοιχης ευρωπαϊκής Οργάνωσης -- «ομπρέλας, της ΕΒΟΡΕΑΝ
ΟΟΝΟΕΝΙΤΑΙ. ΗΕΑΒΤ ΒΙΒΕΑΘΕ 8ΡΟὐΡ8, µέλος του Θἱ0ΒΑΙ- ΗΕΑΜΤ Ηυ8Β,

ενώ µέσω της ΕΣΑµΕΑ, αλλά και του Θἰομα!Ηθᾶή ΗιΡ συμµετέχουμεενεργά
στον πανευρωπαϊκό επίσημο Φορέαγια τις χρόνιες παθήσεις, το απόλυτα

έγκυρο και αξιόπιστο Ευκοροαη Ραζοπίο’ Εοτιπῃ, το οποίο σε µεγάλοβαθμό και

µε τρόπο επίσηµο συμβάλλει στη χάραξη της αντίστοιχης πολιικής της ΕΕ.

ποτελούμε παράλληλα µέλος του Ἰλοηά Ηθᾶήί Εοάοταίίον (αΠΠΠαίοά) καθώς.

και αρωγό µέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Σπανίων Παθήσεων -
Νοσημάτων.

Όπως άριστα γνωρίζετε,οι πάσχοντες από καρδιαγγειακά νοσήματα εν γένει, πέραν
του ότι αποτελούν μία Ιδιαπερα πολυπληθή οµάδα του πληθυσμού, συνιστούν και

μία από ης πλέον ευάλωτες,µε δεδομένο ότι πρόκειται κατά κανόνα για χρόνιες

παθήσεις Οἱ οποίες επηρεάζουν καθοριστικά την καθημερινότητα του ασθενούς

μειώνοντας ενίοτε σηµανηκά ακόµηκαι το προσδόκιμοζωής.

Για λόγουςοἱ οποίοι δεν αφορούν Το παρόν υπόµνηµακαιοἱ οποίοι, εξάλλου, είναι
ευρέως γνωστοί, η ήδη δύσκολη καθημερινότητα όσων εξ ημών ανηµετωπίζουµε

σοβαρά προβλήµατα υγείας, ειδικά κατά το Τελευταίο. διάστηµα, έχει επιδεινωθεί

ουσιασπικάκαι καίρια.
Η εκτίναξη του πληθωρισμού, εντυπωσιακή ακόµη και με βάση τα επίσηµα στοιχεία

της ΕΛΣΤΑΤ. σε συνδυασμόκαι άμεση σχέση µε ΤΗΝ άνευ προηγουμένου αύξηση

του ενεργειακού κόστους, στη χώρα µας και διεθνώς, έχει ήδη διαμορφώσει µία

γκρίζα πραγµαπκότητα σε παρόντα χρόνο και προοιωήίζεται ένα δύσκολο µέλλον,

ακόµη και µε βάση τα πλέον αισιόδοξα σενάρια.
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Αντκειμενικά κρίνοντες,σας καλούµε, πράπονταςτο ύψιστο καθήκονσας,το οποίο.
συνίσταται στην προστασία των ασθενέστερων κατά τεκμήριο συμπολιών µας, να
εξετάσετε τη λήψη µίας σειράς µέτρων, τα οποία, στο βαθµότου πολιηκά, οικονομικά
και κοινωνικά εφικτού και δίκαιου, θα ενισχύσουνΤο εισόδηµα και θα διαφυλάξουν
την ποιότητα της ζωής των συνασθενώνµας.
Ειδικότερα, ζητούµε:

Α. Την αύξηση, µετά από µία στασιμότητα ένδεκα ετών (2013) των αναπηρικών
επιδομάτων στο σύνολό τους, τουλάχιστον στο ύψος του επίσηµου
πλι ισµού, αντίστοιχη πρόβλεψη δε και για τα αµέσως επόμεναέτη. Είναι
γνωστό ότι σηµαντικός αριθµός καρδιοπαθών λαμβάνει το επίδοµα βαριά

αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ, ενώ σε συχνές περιπτώσεις συνοσηρότητας και

ἄλλες
κατηγορίες

επιδομάτων.Β.Είναιευνόητοότιιδιαίτερη
μέριμναθαπρέπειναληφθείγιατους
λαμβάνοντες αναπηρική σύνταξη, καθώς µία αναμενόμενη αύξηση γύρω στο
5ὺ δεδ. ύνταξη ὃ λαί 00

ευρώ

(1) προφανέστατα θα αποδειχθεί ανεπαρκής. Ζητούμε ταυτόχρονα η όποια
αύξηση α µην συμψηφισθ ην επαχθή υτική διαφορά»

Γ.. Αποτελεσματική Φορολογική ελάφρυνση, µε την ουσιαστική
ανα ογή της έκπτωσης φό ο οντες ποσοστό αναπη

6736 και άνω. Η καθήλωσητης ελάφρυνσης για περισσότερο από µία δεκαετία
ν ὦ,

γι τς

υγείας͵ θα πρέπεινα επανεξετασθεί.

Δ. Διεύρυνση των κριτηρίωνγια την απαλλαγή από τον πολυθρύλητο ΕΝΦΙΑ

70, (αντικειμενικά αποδεικνύει την ύπαι ιας και σοι
γόσου/ανα! ς ιε επε τε μστικών ει.

ών

και
περιουσιακών

στοιχείων.
υ 18 του ν. 4172/2013ηοποία προέβλεπε την

της 1 ή λλ« νι τικών. ώ

αποτέλεσε ἱστατο µν! πακό μέ: τι) το εἰσι κυρίως

των κκ ειακών παθήσεων, δεν ισχύει µειωμένι ϊδενική συμµετο)
τικί

Κύριε Υπουργέ,

Πιστεύουμε ότ η υιοθέτηση των µέτρων τα οποία προτείνουμε, θα συμβάλει
καταλυτικά στη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσηςγια την πλέον ευπαθή.
ανηκειµενικά οµάδα Ἑλλήνων πολπών. Γνωρίζουμε την ευαισθησία σας και



ευελπιστούµε ότι θα πράξετε το καλύτερο δυνατό σε ένα Ιδιαίτερα δυσµενές και
βεβαρημένο περιβάλλον.

Νε ειλικρινή εκήµηση

ΗΓΙ ΙΜΜΑΤΕΑΣ.

ΑΝΝΑ ΔΗΜΑΡΑ.

τ- ΠΙΝΑΚΑΣΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
τ-. ἀραφείο Πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη
τ-- Κ.Π. Γεραπετρίτη, Υπουργό Επικρατείας, Αρμόδιο για θέµατα ΑμΕΑ

τ.κ.Α. Σκέρτσο, Υπουργό Επικρατείας.
τ---κ. Θ.Σκυλακάκης, Αν. Υπουργός Οικονοµικών
τ.--κ. Απ. Βεζυρόπουλο, ΥΦ. Οικονομικών

κ.Ν. Κουλοχέρη, ΓΓ Οικονομικής Πολιτικής,
ΕσΑμεΑ.


