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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Αντικατάσταση αναπηρικού αυτοκινήτου λόγω ολικής καταστροφής, 
εντός 7ετίας τελωνειακής παρακολούθησης 

 
Η ΕΟΚΑ εκφράζει ιδιαίτερη χαρά, για την άμεση ικανοποίηση του αιτήματός της για δυνατότητα 
αντικατάστασης του αναπηρικού αυτοκινήτου, σε περίπτωση ολικής καταστροφής, εντός της 
7ετίας της τελωνειακής παρακολούθησης του οχήματος, με απαλλαγή από τα τέλη ταξινόμησης.  
 
Ως ΕΟΚΑ, θέσαμε πρώτοι το πρόβλημα στον νυν υπουργό Οικονομικών, κ. Χρ. Σταϊκούρα, με 
επιστολή μας στις 03/06/21, ζητώντας την επίλυσή του και το κοινοποιήσαμε σε όλους τους 
αρμοδίους και στην ΕΣΑμεΑ, η οποία συνηγόρησε στο αίτημά μας. Ακολούθησε μία μαραθώνια 
προσπάθεια πίεσης, η οποία τελικά έφερε το ποθητό αποτέλεσμα, με νομοθετική ρύθμιση στις 
18/07/21.  
 
Συγκεκριμένα, στο ν. 4818 ΦΕΚ 124 A'/18.07.2021,  
 
το Άρθρο 53, «Αντικατάσταση λόγω ολικής καταστροφής αυτοκινήτου που παραλήφθηκε από 
άτομα με αναπηρία με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης Προσθήκη παρ. 8Α στο άρθρο 132 
του ν. 2960/2001» προβλέπεται ότι: 
 
«8Α. α. Όταν καταστρέφεται ολοσχερώς αυτοκίνητο που έχει παραληφθεί με απαλλαγή από 
το τέλος ταξινόμησης με βάση τη νομοθεσία που ισχύει για τα άτομα με αναπηρίες, είναι 
δυνατή η αντικατάστασή του με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης εντός του ισχύοντος 
περιοριστικού διαστήματος τελωνειακής παρακολούθησής του. 
β. Το δικαίωμα αντικατάστασης αυτοκινήτου λόγω ολικής καταστροφής, σύμφωνα με την παρ. 
1 παρέχεται άπαξ ανά δικαιούχο, υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλονται στην τελωνειακή 
αρχή: 
βα) αίτηση για την παραλαβή νέου αυτοκινήτου με απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης, 
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ββ) ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο αδικημάτων και συμβάντων της οικείας Αστυνομικής 
Υπηρεσίας, από το οποίο προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει δηλώσει την ολική 
καταστροφή, 
βγ) πράξη οριστικής διαγραφής από τα Μητρώα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
του αυτοκινήτου που καταστράφηκε, 
βδ) βεβαίωση ότι το αυτοκίνητο που καταστράφηκε έχει εγκαταλειφθεί υπέρ του Δημοσίου 
μέσω τελωνειακής αρχής και, 
βε) βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΔΙ.Δ.Δ.Υ.) της Γενικής 
Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης της Α.Α.Δ.Ε., ότι το αυτοκίνητο που 
εγκαταλείφθηκε σύμφωνα με την περ. δ` έχει χαρακτηριστεί ως Όχημα Τέλους Κύκλου Ζωής 
(Ο.Τ. Κ.Ζ.).» 
 

 Η ικανοποίηση αυτού του αιτήματός μας, δείχνει ότι η σωστή τεκμηρίωση, η συστηματική 
παρακολούθηση και η επιμονή, μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα. Ωστόσο όπως όλοι 
γνωρίζουμε, πολλά αιτήματά μας, δίκαια αιτήματα, παραμένουν ανικανοποίητα. Και γι αυτά ο 
αγώνας εκ μέρους της ΕΟΚΑ συνεχίζεται και θα πάρει όποια μορφή κριθεί, ανά περίπτωση, ώστε 
να φέρει λύσεις. 

 
 


