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ΕΡΩΤΗΣΗ 
 

Προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών 
 

ΘΕΜΑ: «Ενίσχυση των θυμάτων και αναπήρων πολέμου» 

 

Κύριοι Υπουργοί,  

Η πολιτεία διαχρονικά έδειξε την ευγνωμοσύνη της στα θύματα και τους 

αναπήρους πολέμου χορηγώντας τους μια σειρά παροχών ως ελάχιστο 

δείγμα αναγνώρισης των υπηρεσιών τους προς την πατρίδα. Δυστυχώς στη 

διάρκεια της κρίσης κάποιες από τις παροχές αφαιρέθηκαν, ενώ και όσες 

συνεχίζουν να ισχύουν είναι σχετικά επαχθείς για τους επωφελούμενους λόγω 

των οικονομικών συνθηκών.  

Χαρακτηριστικά, μειώθηκε δραματικά η σύνταξη στους ίδιους, με 

ταυτόχρονη κατάργηση του ΕΚΑΣ, καταργήθηκε η σύνταξη στις άγαμες 

θυγατέρες θυμάτων & αναπήρων πολέμου, ενώ τα έξοδα άδειας περιπτέρου 

σε συνδυασμό και με τη φορολογία μίσθωσής τους αποτελεί, πλην ελαχίστων 

περιπτώσεων, ένα βάρος δύσκολο να το επωμιστούν οικογένειες χαμηλού 

εισοδήματος. 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Ταμείο Αρωγής 

Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου, ο αριθμός των αναπήρων πολέμου και 

Εθνικής Αντίστασης που απολαμβάνουν των κρατικών παροχών είναι 369 και 

166 άτομα αντίστοιχα και οι άγαμες θυγατέρες τους ανέρχονται στα 3.200 

άτομα, εκ των οποίων στα 1.449 άτομα έχει ανασταλεί η πολεμική τους 

σύνταξη, λόγω εισοδηματικών κριτηρίων. Συνεπώς η όποια επιβάρυνση στον 

προϋπολογισμό του κράτους και των δήμων από την ενίσχυσή τους πιστεύω 

πως θα μπορούσε να είναι μικρή και διαχειρίσιμη.   

Με τη σκέψη πως η ευγνωμοσύνη στα θύματα και τους αναπήρους 

πολέμου δεν έχει ημερομηνία λήξης και ούτε πρέπει να υπολογίζεται στο 

στενό πλαίσιο των αριθμών αλλά ανάλογα με το μέγεθος της προσφοράς 

τους, αλλά και αναλογιζόμενοι πάντοτε την ανάγκη για ενίσχυση στο μέτρο 

των δυνατοτήτων της οικονομίας,    

 

Ερωτάσθε κύριοι Υπουργοί: 

 

1. Θα μπορούσε να αυξηθεί το ποσό της μηνιαίας σύνταξης των 

θυμάτων-αναπήρων πολέμου που σήμερα είναι 450€ προκειμένου να 

τους δώσει τη δυνατότητα μιας πιο αξιοπρεπούς διαβίωσης στη δύση 

του βίου τους; 
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2. Θα μπορούσε να επανέλθει η σύνταξη προς τις άγαμες θυγατέρες των 

θυμάτων, έστω με ένα συμβολικό ποσό;  

3. Μπορεί να καταργηθεί η ετήσια εισφορά άδειας περιπτέρου που 

καταβάλλεται στους δήμους (250€ για τα ανοιχτά και 100€ για τα 

κλειστά περίπτερα) και να θεσπιστεί για το μίσθωμα που εισπράττουν, 

όταν τα εκμισθώνουν, ένα αφορολόγητο όριο, αντί της οριζόντιας 

φορολόγησης του 20% που ισχύει σήμερα;  

 
Θεσσαλονίκη, 29 Οκτωβρίου 2020 

Αριθ. Πρωτοκόλλου: 1158/29.10.2020 

Η Ερωτώσα Βουλευτής 

Έλενα Ράπτη 

 


