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   Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών 

 

Θέμα: «Αίτημα εξαίρεσης των Ι.Χ. των ατόμων με βαριά κινητική αναπηρία, που διαθέτουν Δελτίο 

Μετακίνησης, «Μπλε Κάρτα» από την απαγόρευση ελεύθερης κυκλοφορίας στον δακτύλιο» 

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.  

Όπως γνωρίζετε, το Ι.Χ., είναι σχεδόν αποκλειστικά η μοναδική επιλογή για την μετακίνηση ατόμων 

με βαριά κινητική αναπηρία, καθώς τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, είναι στην πλειονότητά τους μη 

προσβάσιμα, παρά τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Κανονισμών για τα δικαιώματα των επιβατών.  

Αλλά και όσα ΜΜΜ είναι προσβάσιμα, δεν ενδείκνυνται για χρήση λόγω της πανδημίας, καθώς π.χ. 

ένας χρήστης αναπηρικού αμαξιδίου είναι πολύ πιο εκτεθειμένος μπαίνοντας στο μετρό, τόσο λόγω 

της ανάγκης επαφής του με το στεφάνι και τις ρόδες του αμαξιδίου ή τα σταθερά μέρη του βαγονιού, 

όσο και λόγω του ότι βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο από τους ορθίους του βαγονιού και όσους 

σηκώνονται για να εξέλθουν ή όσους εισέρχονται στο βαγόνι.  

Επίσης όπως γνωρίζετε τα άτομα με βαριά κινητική αναπηρία, βρίσκονται σε δεινή οικονομική 

κατάσταση, λόγω της μακροχρόνιας οικονομικής κρίσης, αλλά και της πανδημίας, που αύξησαν την 

ανεργία και φτωχοποίησαν ακόμα μεγαλύτερη μερίδα τους. Αυτή τους η κακή οικονομική κατάσταση, 

απαγορεύει την αγορά νέου αυτοκινήτου, π.χ. ηλεκτρικού λόγω της πολύ υψηλής και άρα 

απαγορευτικής τιμής του.  
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Κύριε Υπουργέ, 

Κατόπιν των ανωτέρω θεωρούμε ότι είναι δίκαιο και αναγκαίο να επιτραπεί  η ελεύθερη κίνηση στον 

δακτύλιο για τα Ι.Χ. των ατόμων με βαριά κινητική αναπηρία, με το «αναγνωριστικό», Δελτίο 

Μετακίνησης, δηλαδή την Μπλε Κάρτα.  

Αναμένοντας την θετική ανταπόκρισή σας στο αίτημά μας, είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε 

διευκρίνιση.  

 

 


