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ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

κ. Σπίρτζη Χρήστο 

 

κοινοποιούμενη  

ΣΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

κ. Μαυραγάνη Νίκο 

 

 και 

ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

 

και  

ΤΗΣ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ  

 

Θέμα: Χορήγηση δελτίου ειδικής στάθμευσης και απαλλαγή από την πληρωμή 

τελών ταξινόμησης και διοδίων σε ασθενείς με Κυστική Ίνωση. Τροποποίηση 

άρθρου 16 του ν. 1798/1988. 

 

Αξιότιμε κ. Υπουργοί, 

Αξιότιμοι κ. Βουλευτές,  

 

Σύμφωνα με την Σύσταση του Συμβουλίου της 4ης Ιουνίου 1998 σχετικά με 

δελτίο στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες (98/376/ΕΚ) με την οποία έχει 

εναρμονιστεί η Ελληνική Νομοθεσία, η χρησιμοποίηση ενός μεταφορικού μέσου εκτός 

των δημόσιων μεταφορικών μέσων αποτελεί, για πολλά από τα άτομα με ειδικές 

ανάγκες, το μόνο μέσο μετακίνησής τους κατά τρόπο αυτόνομο ενόψει της κοινωνικής 

και επαγγελματικής τους ένταξης, οπότε  θα πρέπει, υπό ορισμένες συνθήκες, τηρώντας 

πάντα τους κανόνες οδικής ασφάλειας, να επιτρέπεται σ' αυτά τα άτομα με ειδικές 

ανάγκες που είναι κάτοχοι δελτίου στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες να 

σταθμεύουν το όχημά τους χωρίς να πρέπει στη συνέχεια να πραγματοποιούν μεγάλες 

μετακινήσεις. 
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Επιπλέον η παραπάνω σύσταση αναφέρει ότι ο  ορισμός των ειδικών αναγκών 

και οι τρόποι χορήγησης των δελτίων στάθμευσης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες είναι 

αρμοδιότητα των κρατών μελών. 

Στην Ελληνική Νομοθεσία, με διάφορες διατάξεις, έχουν κατά καιρούς οριστεί 

συγκεκριμένες κατηγορίες αναπήρων (π.χ. παραπληγικοί, πάσχοντες από μεσογειακή 

αναιμία, αιμορροφιλία, νεφροπαθείς, ακρωτηριασμένοι κ.α.) που τυχαίνουν  των ειδικών 

αυτών διευκολύνσεων, ήτοι του δελτίου στάθμευσης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, 

της απαλλαγής από τα διόδια και της απαλλαγής από τα τέλη ταξινόμησης οχήματος. 

Η Κυστική Ίνωση είναι ένα βαρύ πολυσυστηματικό κληρονομικό νόσημα με 

μειωμένο προσδόκιμο επιβίωσης (οι περισσότεροι ασθενείς καταλήγουν πριν την 

συμπλήρωση της τέταρτης δεκαετίας της ζωής τους) που επηρεάζει όλα τα όργανα του 

ανθρώπου, κυρίως τους πνεύμονες και το πάγκρεας. Οι ασθενείς εμφανίζουν από τη 

γέννηση τους αναπνευστική και παγκρεατική ανεπάρκεια και ορισμένοι εξ αυτών 

καταλήγουν σε νεαρή ηλικία σε μεταμόσχευση πνευμόνων παρά την καθημερινή 

θεραπευτική αγωγή που λαμβάνουν η οποία είναι πολυδάπανη. Το νόσημα από τη στιγμή 

της διάγνωσης απαιτεί τακτική παρακολούθηση και συχνές νοσηλείες σε ειδικά κέντρα 

Κυστικής Ίνωσης και κλινικές που ασχολούνται με τη νοσηλεία ινοκυστικών ασθενών  

που βρίσκονται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Για το λόγο αυτό,  οι οδικές μετακινήσεις 

των ινοκυστικών ασθενών εντός της χώρας για λόγους νοσηλείας ή παρακολούθησης 

οδικώς είναι τακτικές και συχνές. Παράλληλα, τα έξοδα τους για την κάλυψη των 

θεραπευτικών αγωγών τους  και των ειδικών ιατρικών μηχανημάτων και συσκευών που 

χρειάζονται και για την αντιμετώπιση  του πολυσυστηματικού νοσήματος τους  και των 

διάφορων επιπλοκών του είναι υπέρογκα και πολύ υψηλά και δεν καλύπτονται πλήρως 

από τον ΕΟΠΥΥ. Για το λόγο αυτό, σας παρακαλούμε να εξετάσετε θετικά το 

ενδεχόμενο απαλλαγής των ασθενών από την πληρωμή των διοδίων και τελών 

ταξινόμησης, ώστε να ανακουφιστούν οικονομικά τουλάχιστον ως προς την χρήση του 

ΙΧ αυτοκινήτου τους και τις αναγκαίες μετακινήσεις τους που είναι αναπόφευκτες.  

Επίσης, σας παρακαλούμε να εξετάσετε σοβαρά την δυνατότητα  χορήγησης 

δελτίου στάθμευσης στα οχήματα με τα οποία μετακινούνται οι ασθενείς με Κυστική 

Ίνωση (είτε κυριότητας των ιδίων, είτε των γονέων τους προκειμένου για ανήλικους 

ασθενείς) προκειμένου να δύνανται να σταθμεύουν στις ειδικές θέσεις αναπήρων 

πλησίον του νοσοκομείου που νοσηλεύονται ή παρακολουθούνται, σε δημόσιες 

υπηρεσίες, εμπορικά κέντρα, κοντά στον τόπο κατοικίας, επαγγελματικής και γενικότερα 

κοινωνικής συναναστροφής και ενασχόλησης τους, διότι οι ασθενείς με Κυστική Ίνωση 

λόγω της προσβολής του αναπνευστικού συστήματος και της βαριάς πολυσυστηματικής 

πάθησης που έχουν, παρουσιάζουν από νεαρή ηλικία μειωμένη αναπνευστική λειτουργία 

και σοβαρή κόπωση στη βάδιση, οπότε δεν δύνανται να πραγματοποιούν μεγάλες 

μετακινήσεις με τα πόδια.  

Ενόψει των ανωτέρων, ζητούμε στο πλαίσιο της Σύστασης του Συμβουλίου της 

4ης Ιουνίου 1998 σχετικά με δελτίο στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες 

(98/376/ΕΚ) και βάσει των αρχών που διέπουν την προστασία και την επαγγελματική και 

κοινωνική επανένταξη των αναπήρων, να μεριμνήσετε σχετικά ώστε και οι ασθενείς με 

Κυστική Ίνωση να τύχουν των ευεργετημάτων που προαναφέραμε και να τους 

χορηγείται δελτίο ειδικής στάθμευσης, καθώς και απαλλαγή από την πληρωμή τελών 

ταξινόμησης και διοδίων, τόσο  για λόγους κοινωνικής ένταξης και καλύτερης 

εξυπηρέτησης τους,  όσο και για λόγους ισότιμης πρόσβασης τους σε υπηρεσίες καθώς 

και για λόγους ισότητας με ασθενείς  που έχουν παθήσεις ίδιας αν όχι λιγότερο σοβαρής 



βαρύτητας ή μορφής, όπως π.χ. οι πάσχοντες από Μεσογειακή αναιμία ή αιμορροφιλία 

που ήδη απολαμβάνουν των παροχών αυτών.  

Σε κάθε περίπτωση, η χορήγηση των παροχών αυτών θα μας βοηθήσει να 

ανταπεξέλθουμε με καλύτερους όρους στις ιδιαίτερες ανάγκες και ιδιαιτερότητες του 

νοσήματός μας. Σας παρακαλούμε λοιπόν να συμπεριλάβετε και τους ασθενείς με 

Κυστική Ίνωση στους αναπήρους του άρθρου 16 του ν. 1798/1988, όπως αυτό 

τροποποιήθηκε  με το άρθρο 23 του ν. 1882/1990 και ισχύει σήμερα.  

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε στα 

τηλέφωνα του συλλόγου μας που αναγράφονται στην κεφαλίδα του εγγράφου  ή στο 

κινητό τηλέφωνο της προέδρου του σωματείου μας, τηλ: 6944-790876. 

 

      

 ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

 

          Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

             

 

 

 

          ΠΡΕΦΤΙΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ                                                    ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 


