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Θέμα: «Αίτημα της Ε.Ο.Κ.Α. για την ελεύθερη διέλευση των αναπηρικών αυτοκινήτων
από τα διόδια όλων των αυτοκινητοδρόμων της χώρας»
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Η Εθνική Ομοσπονδία Κινητικά Αναπήρων (ΕΟΚΑ), αποτελεί τον μοναδικό δευτεροβάθμιο
κοινωνικο-συνδικαλιστικό φορέα εκπροσώπησης των πολιτών με κινητικές αναπηρίες, είναι
μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες (ΕΣΑμεΑ) και έχει σαν βασικό στόχο τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη ισότιμη συμμετοχή τους στις κοινωνικές και οικονομικές
δραστηριότητες.
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Γνωρίζουμε από τους φορείς μας τη δραματική κατάσταση που βιώνουν τα τελευταία
χρόνια τα άτομα με κινητική αναπηρία και οι οικογένειές τους. Δυστυχώς το Μνημόνιο και οι
πολιτικές λιτότητας που έχουν επιβληθεί στη χώρα μας, έχουν θέσει στο περιθώριο τον
ανθρώπινο παράγοντα και ιδιαίτερα τα άτομα με αναπηρία, που βιώνουν βαθιά ανθρωπιστική
κρίση.
Δυστυχώς τα άτομα με αναπηρία και ιδιαίτερα αυτά με τις βαριές κινητικές αναπηρίες που
αποτελούν και το μεγαλύτερο ποσοστό των αναπήρων της χώρας μας, είναι καταδικασμένοι σε
αποκλεισμό από τα μέσα μαζικής μεταφοράς (Μ.Μ.Μ.), λόγω της ανύπαρκτης προσβασιμότητας
τους, ιδιαίτερα αυτών που ζουν στην επαρχία. Αλλά και όσοι ζουν στην Αθήνα, προτιμούν να
μετακινούνται με το Ι.Χ. τους, για λόγους μη προσβασιμότητας στα μέσα μαζικής μεταφοράς
(ΜΜΜ). Πολλοί από αυτούς δε αναγκάζονται να χρησιμοποιούν την Αττική Οδό για να
φθάσουν στον προορισμό τους. Έτσι ακόμα και σε καθημερινή βάση καταβάλλουν διόδια για
να πάνε στο σπίτι τους, στη δουλειά τους, για ιατρική παρακολούθηση, στο αεροδρόμιο κ.α.
Συνολικά, τα άτομα με αναπηρία και ιδιαίτερα αυτά με τις βαριές κινητικές αναπηρίες, λόγω
αυτού του αποκλεισμού που βιώνουν, αναγκάζονται να μετακινούνται κυρίως με τα ιδιωτικά
τους αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να αυξάνεται κατακόρυφα το κόστος μεταφοράς τους. Εάν
συνυπολογίσουμε και τη δαπάνη διέλευσης των διοδίων, το κόστος μετακίνησής τους θεωρείται
απαγορευτικό.
Για τον λόγο αυτόν σας ζητάμε να θεσπίσετε διάταξη για την ελεύθερη διέλευση των
αναπηρικών αυτοκινήτων και την απαλλαγή τους από τα διόδια όλων των αυτοκινητοδρόμων
της χώρας μας χωρίς καμία εξαίρεση (Νέα Οδός, Ολυμπία Οδός, Ε65, Ιόνια Οδός,
Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, Αυτοκινητόδρομος Μορέας, Αττική Οδός, Γέφυρα Α.Ε., Εγνατία
Οδός, κλπ), με επίδειξη της άδειας του αναπηρικού αυτοκινήτου ή του ειδικού δελτίου
στάθμευσης, είτε επιβαίνει σε αυτό είτε όχι το άτομο με αναπηρία.
Με αυτόν τον τρόπο θα δοθεί οριστική λύση σε ένα πάγιο αίτημα του αναπηρικού
κινήματος αμβλύνοντας με αυτόν τον τρόπο την ταλαιπωρία των ατόμων με κινητικές
αναπηρίες, μειώνοντας παράλληλα και το κόστος μετακίνησής τους.
Από τη στιγμή λοιπόν που η Πολιτεία δεν έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την ισότιμη
πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στα Μ.Μ.Μ., έχει υποχρέωση να λαμβάνει θετικά μέτρα
προς όφελος των πολιτών που από δική της αμέλεια αποκλείονται από αυτά.

Κύριε Υπουργέ,
Επειδή πιστεύουμε ότι μέλημα της πολιτείας είναι η ανακούφιση όλων των ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων μεταξύ των οποίων είναι και τα άτομα με κινητική αναπηρία και επειδή τα
προβλήματά μας είναι διαχρονικά και δεν μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα υπόμνημα,
θεωρούμε πολύ σημαντική μια συνάντηση των εκπροσώπων της Ε.Ο.Κ.Α. με εσάς και τους
συνεργάτες σας, προκειμένου να συζητήσουμε αναλυτικά τις προτάσεις και τα αιτήματά μας
καθώς και τον τρόπο επίλυσής τους.
Αναμένουμε από εσάς τον ορισμό ημέρας και ώρας συνάντησής μας.
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Με εκτίμηση για την Ε.Γ. της ΕΟΚΑ

Ο Πρόεδρος

Ο Γ. Γραμματέας

Μ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ

Χ.ΓΕΡΩΝΥΜΟΣ

Τηλέφωνο επικοινωνίας Προέδρου της ΕΟΚΑ: 6938126900
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