Αθήνα, 8/3/2019
Αρ. Πρωτ.: 121
Προς: Υπουργό Οικονομικών,
κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο
Κοιν.: Πίνακας αποδεκτών

Θέμα: Απαλλαγή των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη από την εισφορά αλληλεγγύης
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη
(ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ), η οποία είναι μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας των Ατόμων με Αναπηρία
(ΕΣΑμεΑ) και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Διαβήτη (IDF), εκπροσωπεί τους ανθρώπους με
Σακχαρώδη Διαβήτη στη χώρα μας και αριθμεί στη δύναμή της 27 πρωτοβάθμια
σωματεία/συλλόγους σε όλη την Ελλάδα.
Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ με αδιάλειπτη και συνεχή παρουσία στη χώρα μας για περισσότερα από 20
χρόνια, έχει ως κύριο στόχο αφενός την ενημέρωση, πρόληψη και εκπαίδευση των ατόμων με
Σακχαρώδη Διαβήτη, αλλά και του γενικότερου πληθυσμού, αφετέρου την προστασία και
διεκδίκηση των αυτονόητων και νόμιμων δικαιωμάτων των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη.
Στις 26 Νοεμβρίου 2018, κατά τη διάρκεια της συνάντησής σας με την Εθνική
Συνομοσπονδία των Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), δεσμευτήκατε ότι θα υπάρξει ψήφιση
ειδικής ρύθμισης, σύμφωνα με την οποία τα άτομα με χρόνια πάθηση ή/και αναπηρία που
έχουν ποσοστό αναπηρίας 67%, ανεξαρτήτως κατηγορίας αναπηρίας και των οικογενειών
που βαρύνονται φορολογικά με άτομα με βαριά αναπηρία, θα απαλλάσσονται από την
ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Υπενθυμίζουμε ότι η απαλλαγή αυτή ισχύει αυτήν τη στιγμή
μόνο για άτομα που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και για άτομα που παρουσιάζουν βαριές
κινητικές αναπηρίες με ποσοστό από 80% και άνω.
Ωστόσο, ακόμη και σήμερα, 8 Μαρτίου 2019, το Υπουργείο δεν έχει προχωρήσει στην
παραπάνω ρύθμιση, με αποτέλεσμα όλα τα άτομα που έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% να
κληθούν να πληρώσουν εισφορά αλληλεγγύης, καθώς τα προνοιακά επιδόματα, που δίνονται
για την κάλυψη των αναγκών της πάθησης, αν και απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος,
υπάγονται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
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Κύριε Υπουργέ,
Ζητάμε να προχωρήσετε άμεσα στη νομοθετική ρύθμιση που θα απαλλάσσει όλα τα
άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, όπως
είχατε δεσμευτεί στη συνάντησή σας με την ΕΣΑμεΑ, όπως επίσης και στην οριστική εξαίρεση
των κάθε μορφής επιδομάτων που δίνονται σε άτομα με χρόνια πάθηση ή/και αναπηρία
από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης και κάθε είδους φορολογία, κατ’ εφαρμογή και
επέκταση εφαρμογής του άρθρου 14 του νόμου 4172/2013.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.
Με εκτίμηση,
Για το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.
O Πρόεδρος

Χρήστος ∆αραµήλας
6941611221

Η Γενική Γραμματέας

Μαρία Τριανταφύλλου
6943764168

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
 Πρόεδρο ΕΣΑμεΑ, κο Ιωάννη Βαρδακαστάνη
 Μέλη ΔΣ ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ
 Φορείς – Μέλη ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ
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