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Θέμα: «Ανάγκη θεσμοθέτησης της δυνατότητας αντικατάστασης αναπηρικού αυτοκινήτου, 

λόγω ολικής καταστροφής» 

 

Κύριε Υπουργέ, 

Η Εθνική Ομοσπονδία Κινητικά Αναπήρων (Ε.Ο.Κ.Α.) είναι ο μοναδικός δευτεροβάθμιος 

κοινωνικο-συνδικαλιστικός φορέας, μέλος της ΕΣΑμεΑ, που εκπροσωπεί τους κινητικά 

αναπήρους σε εθνικό επίπεδο και αγωνίζεται για τη διασφάλιση και προώθηση των 

δικαιωμάτων τους, στοχεύοντας  στην ισότιμη συμμετοχή τους  στην κοινωνική, οικονομική, 

και πολιτιστική ζωή της Χώρας, όπως άλλωστε η εθνική μας νομοθεσία, το σύνταγμα της χώρας 

και η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες επιτάσσουν. 

 Με την παρούσα επιστολή μας επιθυμούμε να ζητήσουμε την επίλυση ενός πολύ 

σημαντικού για τα άτομα με βαριά κινητική αναπηρία, θέματος, αναφορικά με την δυνατότητα 

αντικατάστασης του αναπηρικού αυτοκινήτου τους, σε περίπτωση ολικής καταστροφής.  

Όπως γνωρίζετε τα επιβατικά αυτοκίνητα που δικαιούνται να αποκτήσουν οι βαριά κινητικά 

ανάπηροι, με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης, μπορούν να μεταβιβαστούν ή να αλλάξουν 

χρήση μετά την πάροδο επτά ετών αφού αποχαρακτηριστούν στο τελωνείο.  Τότε ο δικαιούχος 
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μπορεί να αποκτήσει νέο αυτοκίνητο με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης. Την ίδια 

δυνατότητα αντικατάστασης εντός της επταετίας, έχει ο δικαιούχος και σε περίπτωση κλοπής 

του αυτοκινήτου του. 

Ωστόσο υπάρχουν κάποιες λίγες περιπτώσεις, όπου εντός της επταετίας, το αυτοκίνητο του 

ατόμου με βαριά κινητική αναπηρία, υφίσταται ολική καταστροφή, λόγω τρακαρίσματος, 

φωτιάς ή φυσικών καταστροφών όπως πλημμύρας.  Σε αυτή την περίπτωση ο δικαιούχος δεν 

μπορεί να αντικαταστήσει το καταστραμμένο αυτοκίνητό του με άλλο, με  απαλλαγή από το 

τέλος ταξινόμησης.  

Θεωρούμε απαραίτητο και αυτονόητο να δοθεί και στους βαριά κινητικά ανάπηρους, αυτή η 

δυνατότητα, όπως συμβαίνει και για τους πολύτεκνους. Να μπορούν δηλαδή να αποκτήσουν νέο 

όχημα, εντός του ισχύοντος περιοριστικού διαστήματος τελωνειακής παρακολούθησής του 

καταστραμμένου οχήματός τους, με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης και συνακόλουθα, τα 

τέλη κυκλοφορίας. 

 

 

 

 
 

Για την ΕΟΚΑ 

 

Ο Πρόεδρος       Η Γ. Γραμματέας 
      

Χ. ΓΕΡΩΝΥΜΟΣ       Κ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗ 
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