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             Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2012 

 

Προς: 

Kο. Ιωάννη Στουρνάρα  

Υπουργό Οικονομικών 

Κ. Σερβίας 10, 

105 62 Αθήνα 

 

Κοινοποίηση: 

1. Κο. Γ. Βρούτση 

Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 

Πειραιώς 40   

Aθήνα 

 

2. Κο Γ. Βαρδακαστάνη 

Πρόεδρο της Ε.Σ.Α.μεΑ. 

Ελ. Βενιζέλου 236,  

163 41 Ηλιούπολη 

 

Θέμα : Τέλη Κυκλοφορίας Αναπηρικό και Μη Αναπηρικό Αυτοκίνητο (αγορασθέν προ της 

αναπηρίας ασχέτως κυβισμού), Δελτίο Στάθμευσης ΑΜΕΑ,  Άδεια Δακτυλίου, κλπ.  

 

Αξιότιμε κε Υπουργέ, 

Σύμφωνα με τους Ν. 490/1976, 1798/1988, 1882/1990 και σειρά Υπουργικών Αποφάσεων 

ορίζεται ότι οι ΑΜΕΑ δικαιούνται απαλλαγή ή/και ειδικής μεταχείρισης αναφορικά με:  

• Τέλη Κυκλοφορίας με Αναπηρικό και Μη Αναπηρικό Αυτοκίνητο (ιδιαίτερα 

αγορασθέν προ της αναπηρίας)  

• Δελτίο Στάθμευσης ΑΜΕΑ 

• Άδεια Δακτυλίου 

Οφείλουμε να φέρουμε στην προσοχή σας ότι οι ασθενείς που έχουν κάνει ή αναμένουν να 

κάνουν μεταμόσχευση καρδιάς, πνεύμονα ή ήπατος που είναι ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 

βεβαιωμένο από ΚΕΠΑ 80% και άνω δεν τυγχάνουμε αυτής της μεταχείρισης με 

αποτέλεσμα να υποχρεωνόμαστε να πληρώνουμε πλήρη τέλη κυκλοφορίας (ασχέτως 

κυβισμού) για το μοναδικό αυτοκίνητο που μπορέσαμε να αγοράσουμε προ της αναπηρίας 

μας και σήμερα μας είναι αδύνατη η αντικατάσταση του λόγω και τη τραγικής οικονομικής 

μας κατάστασης αφού η πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων είναι είτε ανίκανοι εργασίας ή 

άνεργοι.  
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Τονίζουμε δε ότι λόγω της κατάστασης μας η μετακίνηση με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 

είναι επικίνδυνη καθώς δεν πρέπει να ευρισκόμαστε ή να κυκλοφορούμε σε χώρους με 

πολύ μεγάλη συγκέντρωση κόσμου όπου κυκλοφορούν μικρόβια κι εγκυμονεί ο 

εξαιρετικούς για εμάς κίνδυνος των λοιμώξεων. 

Θα θέλαμε με την παρούσα να σας παρακαλέσουμε όπως ληφθούν υπόψη τα πιο πάνω 

αιτήματα μας και να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις μέσω έκδοσης σχετικής 

Υπουργικής Απόφασης έτσι ώστε όλα τα ΑΜΕΑ να τυγχάνουν ίδιας και ίσης μεταχείρισης 

από το κοινωνικό μας κράτος. 

Τελειώνοντας θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την ευαισθησία που δείχνετε για τα 

ΑΜΕΑ και παραμένουμε στη διάθεση σας για όποια συνδρομή μπορούμε να έχουμε στο 

δύσκολο έργο σας. 

 

Με εκτίμηση,  

 

 

 

 

Νίκος Καραφόλας      Δέσποινα Μουτζίδου 

(Πρόεδρος ΔΣ «Συνεχίζω»)    (Πρόεδρος ΔΣ «ΗΠΑΡxω»)  


