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 Προς:   κ. Χ. Σταϊκούρα, 

        Υπουργό Οικονομικών 

             Κοιν:  Πίνακας αποδεκτών 

 

Θέμα: «Έντονη διαμαρτυρία Εθνικής Ομοσπονδίας Κινητικά Αναπήρων, για τον αποκλεισμό από 

το επίδομα καυσίμου, των ατόμων με αναπηρία, που τυγχάνουν νόμιμης απαλλαγής τελών 

κυκλοφορίας για το Ι.Χ. τους, λόγω της αναπηρίας τους» 

 

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. 

Από χθες, οπότε και άνοιξε η πλατφόρμα για την διεκδίκηση της επιδότησης καυσίμου, 

δεχόμαστε πληθώρα δικαιολογημένων καταγγελιών από μέλη μας από όλη την χώρα, ότι η 

πλατφόρμα απορρίπτει την αίτησή τους, λόγω του ότι το Ι.Χ. τους τυγχάνει νόμιμης απαλλαγής 

τελών κυκλοφορίας, βάση του άρθρου 16 του ν. 1798/1988. 

 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=1798%2F1988
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Όπως αντιλαμβάνεστε αυτό αποτελεί μέγιστη αδικία και ταλαιπωρία για τα άτομα αυτά, 

δεδομένου μάλιστα ότι το Ι.Χ. αυτοκίνητο αποτελεί για τα άτομα με βαριά κινητική αναπηρία, το 

μοναδικό μέσο μετακίνησης, καθώς τα ΜΜΜ, παραμένουν στην πλειοψηφία τους μη 

προσβάσιμα.  

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα άτομα με βαριά κινητική αναπηρία, με την αλματώδη αύξηση των 

τιμών των καυσίμων, να επιβαρύνονται δυσανάλογα για τις μετακινήσεις τους, την ώρα που 

βρίσκονται μεταξύ των πιο ευάλωτων οικονομικά συμπολιτών μας, στα όρια της φτωχοποίησης 

ή και κάτω από αυτά. 

Άλλωστε είναι εκτός λογικής, να συσχετίζεται η επιδότηση καυσίμου με τα τέλη κυκλοφορίας,    

τα οποία είναι βάση νόμου, μηδενικά. 

Κύριε Υπουργέ, 

Η ΕΟΚΑ σε απόλυτη συμφωνία με την ΕΣΑμεΑ, θεωρεί ότι θα πρέπει άμεσα να αρθεί αυτή η 

κατάφορη αδικία και αναμένει τις άμεσες ενέργειές σας προς την κατεύθυνση αυτή.  

 
 Με εκτίμηση για την Ε.Γ. της ΕΟΚΑ 
 

 
Ο Πρόεδρος        Η Γ. Γραμματέας 

      
Χ. ΓΕΡΩΝΥΜΟΣ       Κ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗ 

 
 
 
Πίνακας Αποδεκτών: 
 
-Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας 
 
-Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Γ. Γεραπετρίτη 
 
-Γραφείο Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Άκη Σκέρτσου 
 
-Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Θ. Σκυλακάκη 
 
-Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών κ. Απ. Βεσυρόπουλου 

-Γραφείο ΓΓ Πληροφοριακών συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, κ. Δ. Αναγνωστόπουλου 

-ΕΣΑμεΑ 

-Γενικό Συμβούλιο και Φορείς Μέλη ΕΟΚΑ 

 


