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 Προς:  Δπξσβνπιεπηέο όισλ ησλ θνκκάησλ 

 

Κοιν: - Κόκκαηα ειιεληθνύ Κνηλνβνπιίνπ                                                                                          

– ΔΣΑκεΑ (Δζληθή Σπλνκνζπνλδία Αηόκσλ κε Αλαπεξία)                                                            

– Οξγαλώζεηο κέιε ηεο ΔΟΚΑ 
 

   

ΘΕΜΑ: Καηάξγεζε ή κείσζε ηνπ ΦΠΑ θαη εθαξκνγή ηεο πεηξειαηνθίλεζεο ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε ζε 

αλαπεξηθά απηνθίλεηα Κηλεηηθά Αλαπήξσλ. 

 

Κύξηνη θαη΄ επαλάιεςε έρνπκε ζίμεη ηελ απόιπηε αδηθία πνπ πθίζηαηαη ζε ζρέζε κε ηελ πιεξσκή ηνπ ΦΠΑ 

ζηα απηνθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη Κηλεηηθά Αλάπεξνη ζπκπνιίηεο καο, σο θαη ηελ κε εθαξκνγή ηεο 

πεηξειαηνθίλεζεο  ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε.                                                                                                                                         

Ζ ρξήζε ηνπ απηνθηλήηνπ από ηνπο Κηλεηηθά Αλαπήξνπο αληηθαζηζηά ελ κέξεη ηελ ρακέλε θηλεηηθόηεηα 

ηνπο θαη δελ απνηειεί γηα καο είδνο πνιπηειείαο.   

Καλείο ζπκπνιίηεο καο δελ πιεξώλεη ΦΠΑ επεηδή  έρεη πόδηα, ζε καο πνπ έρεη ζηεξήζεη  ε αλαπεξία ηελ 

δπλαηόηεηα απηή θαη πξέπεη ελ κέξεη λα ηελ αληηθαζηζηνύκε κε ην αλαπεξηθό απηνθίλεην γηαηί πξέπεη λα 

επηβαξπλόκαζηε ην ΦΠΑ; Τα απηνθίλεηα κε ηελ πεηξειαηνθίλεζε πέξαλ ηνπ όηη έρνπλ κεγαιύηεξε δσή θαη 

κεησκέλα έμνδα ζπληήξεζεο ,πξάγκα ζεκαληηθό γηα ην πεληρξό καο εηζόδεκα.  

Τν ζνβαξόηεξν γηα ηνπο Κηλεηηθά Αλαπήξνπο είλαη όηη ην κεγαιύηεξν απηνθίλεην καο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα λα 

εηζεξρόκαζηε θαη λα εμεξρόκαζηε από απηό κε κεγαιύηεξε επθνιία θαη λα βγάδνπκε θαη λα βάδνπκε ην αλαπεξηθό 

ακαμίδην κε κεγαιύηεξε άλεζε. Σήκεξα ππάξρνπλ πξνεγκέλα πεηξειαηνθίλεηα απηνθίλεηα κε πνιύ ιηγόηεξνπο 

ξύπνπο από ηα ζύγρξνλα βελδηλνθίλεηα.     

Γελ θαηαιαβαίλνπκε ηνλ ιόγν πνπ δελ έρεη αθόκα επηηξαπεί ε πεηξειαηνθίλεζε ζε Αζήλα θα Θεζζαινλίθε 

ηνπιάρηζηνλ ζε Κηλεηηθά Αλαπήξνπο πνιίηεο.   

Εεηάκε από εζάο ηεο παξέκβαζή ζαο είηε ζην Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην είηε ζηελ Βνπιή ησλ Διιήλσλ πξνθεηκέλνπ 

λα ζεζκνζεηεζνύλ ηα αηηήκαηα καο. 

 

Με εκηίμηζη για ηην ΕΟΚΑ (Εθνική Ομοζπονδία Κινηηικά Αναπήρων) 

 
 

  

Ο Πξόεδξνο                                      Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο 

Σθόλεο Νηθόιανο                                 Εεζόπνπινο Γεκήηξηνο 

            
      


