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ΘΕΜΑ: Σχετικά με την υπ. αριθ. 3165/31-08-2022 Αναφορά.

Σε απάντηση της υπ. αριθ. 3165/31-08-2022 Αναφοράς, που κατέθεσαν οι Βουλευτές Γ. Δελής, Λ. 

Κανέλλη και Λ. Στολτίδης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 14 του ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) οι ακόλουθες κατηγορίες 

εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις απαλλάσσονται από το φόρο:

……………………………….

γ) Η σύνταξη που καταβάλλεται σε ανάπηρους πολέμου και σε θύματα ή οικογένειες θυμάτων πολέμου, 

καθώς και σε ανάπηρους ειρηνικής περιόδου, στρατιωτικούς γενικά, που υπέστησαν βλάβη κατά την 

εκτέλεση της υπηρεσίας τους ή τις οικογένειες τους.

δ) Το εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων 

με αναπηρίες.

ε) Οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε ανάπηρους με ποσοστό 

αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%).

………………………..

ι) Οι αμοιβές που καταβάλλει η Παγκόσμια Ένωση Αναπήρων Καλλιτεχνών (V.D.Μ.F.Κ.) στα μέλη της 

ζωγράφους με το πόδι και το στόμα, οι οποίοι είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, αποκλειστικά για 

την εργασία της ζωγραφικής που αμείβεται από την ως άνω Ένωση με συνάλλαγμα.

…………………………………….

2. Περαιτέρω, με το άρθρο 81 του ν.4611/2019 (Α’ 73/17.5.2019), τα χρηματικά ποσά που 

καταβάλλονται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ως 



προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία δεν εμπίπτουν σε καμία κατηγορία εισοδήματος 

και δεν φορολογούνται. Το ποσό των προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, δεν 

υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση ή εισφορά, δεν κατάσχεται εις χείρας του Δημοσίου ή τρίτων, κατά 

παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη 

φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα νομικά πρόσωπα των 

Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα 

εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα  

(άρθρο 81 ν.4611/2019).

3. Με την παρ.1 του άρθρου 42 του ν.1140/1981 όπως τροποποιήθηκε  με την παρ. 1 του άρθρου 16 

του ν.2042/1992 (Α΄75), ασφαλισμένοι φορέων κοινωνικής ασφάλισης, αρμοδιότητας Υπουργείου 

Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κρινόμενοι από Ειδική Επιτροπή, ως πάσχοντες εκ 

τετραπληγίας-παραπληγίας με ποσοστό ιατρικής αναπηρίας 67% και άνω δικαιούνται μηνιαίου 

εξωιδρυματικού επιδόματος. Του αυτού επιδόματος δικαιούνται και τα μέλη οικογενείας των 

σφαλισμένων τα πάσχοντα εκ της αυτής νόσου. Το επίδομα τούτο καταβάλλεται εκ μιας μόνον πηγής. 

Το ύψος του ως άνω επιδόματος, αι κατηγορίαι δικαιούχων, αι προϋποθέσεις και η διαδικασία 

χορηγήσεως και αναστολής καταβολής τούτου, ως και πάσα άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, ρυθμίζονται 

δι αποφάσεων του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, μετά γνώμην του Δ.Σ. εκάστου φορέως κυρίας 

ασφαλίσεως. 

4. Με την παρ.1 του άρθρου 4 του ν.4520/2018 (Α΄30/22.2.2018) ο Ο.Π.Ε.Κ.Α. χορηγεί και διαχειρίζεται 

τα εξής:

………………………

ε) τις ακόλουθες προνοιακές παροχές σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία:

αα) επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους [(ν.δ. 57/1973 (Α΄ 

149), ν. 162/1973 (Α΄ 227), άρθρο 22 του ν. 2646/1998 (Α΄ 36), άρθρο 4 του ν. 2345/1995 (Α΄ 213)],

ββ) διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους πνευμόνων και μυελού των οστών, 

καθώς και σε αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, [(α.ν. 

421/1937 (Α΄ 2), άρθρο 22 του ν. 2646/1998)],

γγ) οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά αναπηρία (ν.δ. 57/1973, ν. 162/1973, άρθρο 22 του ν. 

2646/1998),

δδ) οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση (ν.δ. 57/1973, ν. 162/1973, άρθρο 22 του 

ν. 2646/1998),

εε) οικονομική ενίσχυση παραπληγικών τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων ανασφάλιστων και 

ασφαλισμένων του Δημοσίου [(ν. 162/1973, άρθρο 3 του ν. 1284/1982, άρθρο 22 του ν. 2646/1998, 



κοινή απόφαση 115750/3006/10.9.1981 των Υπουργών Οικονομικών και Κοινωνικών Υπηρεσιών (Β΄ 

572)],

στστ) ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή δρεπανοκυτταρική 

μικροδρεπανοκυτταρική κ.λπ.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.), Σύνδρομο 

Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS) (ν.δ. 57/1973, ν. 162/1973, άρθρο 22 του ν. 2646/1998),

ζζ) οικονομική ενίσχυση κωφών και βαρήκοων ατόμων (ν.δ. 57/1973, ν. 162/1973, άρθρο 22 του ν. 

2646/1998),

ηη) οικονομική ενίσχυση ατόμων με αναπηρία όρασης [άρθρα 1 και 2 του ν. 1904/195 (Α΄ 212), ν.δ. 

57/1973, ν.δ. 162/1973, ν. 958/1979 (Α΄ 191), άρθρο 22 του ν. 2646/1998, άρθρο 8 του ν. 4331/2015 

(Α΄ 69)],

θθ) οικονομική ενίσχυση ατόμων με εγκεφαλική παράλυση (ν.δ. 57/1973, ν. 162/1973, άρθρο 22 του ν. 

2646/1998),

ιι) εισοδηματική ενίσχυση ασθενών και αποθεραπευμένων χανσενικών και μελών των οικογενειών τους 

[ν.δ. 57/1973, ν. 162/1973, άρθρο 7 του ν. 1137/1981 (Α΄ 60), άρθρο 22 του ν. 2646/1998],

στ) προνοιακές παροχές, οικονομικές και εισοδηματικές ενισχύσεις και κοινωνικές υπηρεσίες για την 

οικονομική στήριξη ενίσχυση ειδικών και ευπαθών ομάδων, ιδίως:

…………………………………………………..

ηα) την υπηρεσία «Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία,

………………………………………….

Επιπλέον, δε, 

με την Αριθμ. Δ12α/Γ.Π.οικ.40365/1254 ΦΕΚ B’ 4563/15.10.2020 ορίστηκε ο «Καθορισμός των όρων, 
των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την δωρεάν ή με μειωμένο εισιτήριο μετακίνηση α) των 
Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), και β) των πολυτέκνων και των μελών των οικογενειών τους, για τα έτη 
2020 και 2021 με τα μέσα συγκοινωνίας του Ο.Α.Σ.Α., του Ο.Α.Σ.Θ. και των αστικών και υπεραστικών 
ΚΤΕΛ που είναι μέλη των ομοσπονδιών Π.Ο.Α.Σ και Π.Ο.Α.Υ.Σ.»  Aριθμ. 52170/1317 ΦΕΚ B’,

με την 899/08.03.2021 επήλθε η «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 38839/838/22-08-2017 κοινής υπουργικής 
απόφασης με τίτλο: «Ειδικό Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ανέργων 
Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών 
Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα 
Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες 
(ΑμεΑ)» (Β’ 2963), όπως ισχύει.», 

με την υπ’ Αριθμ. 298542 ΦΕΚ B’ 5068/02.11.2021 ορίστηκε ο «Καθορισμός ύψους και διαδικασίας 
χορήγησης αποζημίωσης στα ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε., που ανήκουν στην Πανελλαδική Ομοσπονδία 
Αυτοκινητιστών Υπεραστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Υ.Σ.) και στην Πανελλαδική Ομοσπονδία Αστικών 
Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Σ.) για την παροχή μετακίνησης με πλήρη ή μερική απαλλαγή από την καταβολή 

https://www.forin.gr/articles/article/36486/k-u-a-38839-838-2017


κομίστρου σε Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ), καθώς και σε πολύτεκνους και μέλη των οικογενειών τους 
για το έτος 2021.»,

με την Αριθμ. Δ12α/ΓΠ ΦΕΚ B’ 3070/12.07.2021 καθορίστηκε «Ανάθεση Οργάνωσης και λειτουργίας 
των κατασκηνώσεων για Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2021.» ενώ με τις

Αριθμ. Δ12α/Γ.Π.οικ.99899 ΦΕΚ B' 5805/10.12.2021 ο «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και 
της διαδικασίας για τη δωρεάν ή με μειωμένο εισιτήριο μετακίνηση α) των Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), 
και β) των πολυτέκνων και των μελών των οικογενειών τους, για τo έτος 2022 με τα μέσα συγκοινωνίας 
του Ο.Α.Σ.Α., του Ο.Α.Σ.Θ. και των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ που είναι μέλη των ομοσπονδιών 
Π.Ο.Α.Σ και Π.Ο.Α.Υ.Σ.»,  

Αριθμ. 28458 ΦΕΚ B' 1427/24.03.2022 η «Υλοποίηση Πιλοτικού Προγράμματος «Προσωπικός Βοηθός 
για άτομα με αναπηρία», 

Αριθμ. Δ12α/Γ.Π.οικ.55175 ΦΕΚ B’ 3007/15.06.2022 η «Τροποποίηση της υπ' αρ. 28458/23.3.2022 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Υλοποίηση 
Πιλοτικού Προγράμματος “Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία”» (Β’ 1427).» και την

Αριθμ. 62027 ΦΕΚ B' 3528/08.07.2022 η «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας των κατασκηνώσεων για 
Άτομα με Αναπηρίες για το έτος 2022.». 

5.  Σε κάθε περίπτωση οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών παρακολουθούν την 

αποτελεσματική εφαρμογή της φορολογικής πολιτικής και μελετούν όλες τις προτάσεις φορέων και 

συλλόγων. Οι τελικές αποφάσεις για μεταβολές στη φορολογική νομοθεσία αναφορικά με την ειδική 

μέριμνα στα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις κλπ. λαμβάνονται με γνώμονα την κοινωνική 

δικαιοσύνη, την ενίσχυση ευπαθών ομάδων της κοινωνίας, την ίση φορολογική μεταχείριση και την 

επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων.    

                                                                    
       Ο   ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

           ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αν. Υπουργού
3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
4. Υπηρεσία Συντονισμού 
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