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Δελτίο Τύπου
Χαιρετισμός του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα
στην εκδήλωση βράβευσης των μελών της Ελληνικής αποστολής
στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, από τον Όμιλο «Ελληνικά Πετρέλαια»
Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια χαιρετίζω τη σημερινή, ξεχωριστή εκδήλωση.
Εκδήλωση που συνιστά μία πράξη τιμής, αναγνώρισης και επιβράβευσης προς κορυφαίους
αθλητές και σπουδαίους ανθρώπους.
Ανθρώπους που δόξασαν τα ελληνικά χρώματα στους Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο
και που αποτελούν παράδειγμα και μοναδική πηγή έμπνευσης για όλους μας.
Θέλω συνεπώς να συγχαρώ τους αθλητές και τους συνοδούς τους για τη συμμετοχή τους
στο κορυφαίο, αυτό, αθλητικό γεγονός.
Και να τους ευχαριστήσω για όσα προσφέρουν, εκπροσωπούν και συμβολίζουν.
Ανεξάρτητα από διακρίσεις, η συμμετοχή τους αποδεικνύει την επίμονη προσπάθειά τους
να ξεπερνούν τα εμπόδια και να κατακτούν φιλόδοξους στόχους, εμπνέοντας το σύνολο της
ελληνικής κοινωνίας.
Κυρίες και Κύριοι,
Η παρουσία μου στη σημερινή εκδήλωση αποτελεί μια ξεχωριστή τιμή για μένα, καθότι
αφορά τη βράβευση των πραγματικών πρωταθλητών της ζωής, που ξεπέρασαν τα συνήθη
ανθρώπινα όρια.
Πρωταθλητών σε επιμονή, υπομονή, αντοχή, πείσμα αλλά και αισιοδοξία.
Προσωπικοτήτων που αποδεικνύουν, καθημερινά, πως «κάθε τι αδύνατο είναι δυνατό»,
και πως η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν γνωρίζει όρια όταν πλαισιώνεται από σιδερένια
θέληση και δίψα για διάκριση και ζωή.
Είναι, δε, διπλή η χαρά μου που σήμερα καλούμαι να βραβεύσω έναν πρωταθλητή της
ζωής, με τον οποίο είχα την τύχη να συνδέομαι μέσω της ακαδημαϊκής μας σχέσης.
Και να βλέπω – και σήμερα – τα όνειρα και τους στόχους του να παίρνουν «σάρκα και
οστά» μέσα από σκληρή δουλειά και αδάμαστη βούληση.
Θα ήθελα, λοιπόν, να ευχαριστήσω τον Όμιλο των Ελληνικών Πετρελαίων για την
πρόσκληση στη σημερινή εκδήλωση, και να τους συγχαρώ τόσο για τη διοργάνωση, όσο και
συνολικά για την υποστήριξή του στους αθλητές μας.
Κυρίες και Κύριοι,
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Παράλληλα, δια της θέσεως του Υπουργού Οικονομικών, θέλω να τονίσω ότι – ως
Κυβέρνηση – συναισθανόμαστε πλήρως το μέγεθος των ευθυνών μας απέναντι στους
συμπολίτες μας με αναπηρία.
Γι’ αυτό εργαζόμαστε σκληρά και μεθοδικά, αναλαμβάνοντας συγκεκριμένες πρωτοβουλίες
ώστε να μην υπάρχουν εμπόδια στην προσωπική, επαγγελματική και κοινωνική τους
πρόοδο.
Στο πλαίσιο αυτό, και προκειμένου να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με
αναπηρία σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής, η Κυβέρνηση εκπόνησε το Εθνικό Σχέδιο
Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων µε Αναπηρία.
Ένα Σχέδιο που συνθέτει, σε µια ενιαία ομπρέλα πολιτικής, δράσεις από όλα τα Υπουργεία,
κατά τον λόγο της αρμοδιότητάς τους, στην ιδιαίτερη μέριμνα που το κράτος οφείλει στα
Άτομα µε Αναπηρία.
Στο πλαίσιο αυτού του Σχεδίου, το Υπουργείο Οικονομικών έχει αναλάβει σειρά
πρωτοβουλιών με στόχο την ισότητα και μη διάκριση των ατόμων με αναπηρία. Μεταξύ
άλλων:
1ον. Μεριμνούμε για ένα δικαιότερο φορολογικό πλαίσιο για τα Άτομα με Αναπηρία.
Ενδεικτικά, από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι σήμερα, έχουμε προχωρήσει:
 σε μείωση συντελεστή Φ.Π.Α. για είδη που αφορούν την εξυπηρέτηση ατόμων με
αναπηρία όρασης,
 σε εξαίρεση ατόμων με ποσοστό αναπηρίας από την υποχρέωση πραγματοποίησης
δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα,
 σε διεύρυνση της απαλλαγής από την εισφορά αλληλεγγύης,
 σε διεύρυνση της απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας
επιπλέον ομάδων ατόμων με αναπηρία.
2ον. Παρακολουθούμε – για πρώτη φορά – στο πλαίσιο του Προϋπολογισμού Επιδόσεων,
μέσω συγκεκριμένης στοχοθεσίας και δεικτών, την προσβασιμότητα δημόσιων κτηρίων για
τα Άτομα με Αναπηρία.
3ον. Διευκολύνουμε την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε περιουσία του Δημοσίου
(αιγιαλό, παραλία, όχθη και παρόχθια ζώνη).
Επιπρόσθετα, από τις αρχές του έτους βρίσκονται σε ισχύ φορολογικά κίνητρα για τις
αθλητικές χορηγίες, ενώ προβλέπεται ποσοστό των εσόδων από τη φορολόγηση
στοιχηματικών εταιρειών να κατευθύνεται στη χρηματοδότηση εθνικών ομάδων, με ειδική
πρόνοια για τους Παραολυμπιονίκες.
Αποδεικνύεται ότι το Κράτος, μέσα από τις πρωτοβουλίες της παρούσας Κυβέρνησης, δεν
εξαντλεί τον προστατευτικό του ρόλο σε παροχές, αλλά αναλαμβάνει περαιτέρω δράσεις με
στόχο την οικοδόμηση μίας σχέσης εμπιστοσύνης µε τον πολίτη που είναι Άτομο µε
Αναπηρία, η οποία αντανακλά το ενδιαφέρον και τη μέριμνα για κάθε πτυχή της
καθημερινότητάς του.
Στη βάση της κοινωνικής ισότητας την οποία – σταθερά – επιδιώκουμε και για την οποία –
σκληρά – εργαζόμαστε, και αντλώντας δύναμη και έμπνευση από τα επιτεύγματα των
αθλητών μας, είμαι βέβαιος ότι όλοι μαζί – Κράτος και πολίτες – θα διαμορφώσουμε την
Ελλάδα της νέας εποχής.
Την Ελλάδα της ισχυρής, βιώσιμης, κοινωνικά δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.
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