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ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

 
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

κ. Χρήστο Σταϊκούρα 
και στον ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή 
 

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. 

 
Αξιότιμοι κ. Υπουργοί, 

 
Ήδη από το προηγούμενο έτος, έχει γίνει δεκτό από τους συναρμόδιους 

υπουργούς, το ΚΕΣΥ και τις υπηρεσίες των Υπουργείων σας το αίτημα του συλλόγου 
μας για την τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 1798/1988, όπως αυτό έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο 23 του ν. 1882/1990, προκειμένου οι ασθενείς με 
Κυστική Ίνωση να τύχουν των ευνοϊκών ρυθμίσεωντης χορήγησης δελτίου ειδικής 
στάθμευσης και απαλλαγής από την πληρωμή τελών ταξινόμησης οχήματος και 
διοδίων. Επισημαίνουμε ότι για το θέμα έχουν γνωμοδοτήσει θετικά το Κεντρικό 
Συμβούλιο Υγείας, το Υπουργείο Εργασίας και οι αρμόδιες Διευθύνσεις εφαρμογής 
Έμμεσης Φορολογίας και Δασμολογικών θεμάτων και Τελωνειακών οικονομικών 
καθεστώτων της ΑΑΔΕ, στις οποίες διαβιβάστηκαν τα έγγραφα από το γραφείο του 
Υφυπουργού Μεταφορών και Υποδομών μέσω του γραφείου του τότε Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών κ. Χουλιαράκη. Κατόπιν αυτού και δεδομένου ότι τη 
νομοθετική πρωτοβουλία για την τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 1798/1988 την 
έχει ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας , σας παρακαλούμε για την 
επίσπευση των απαιτούμενων διαδικασιών και την συμπερίληψη της σχετικής 
τροπολογίας σε επικείμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών. Με τον τρόπο 
αυτό θα πραγματωθεί ένα χρόνιο αίτημα μας, που θα μας βοηθήσει να 
αντιμετωπίσουμε με καλύτερες συνθήκες τις ιδιαίτερες ανάγκες και τις δυσμενείς 
οικονομικές συνέπειες της πάθησης μας. 

Σας επισημαίνουμε και πάλι ότι η  Κυστική Ίνωση είναι ένα βαρύ πολυσυστηματικό 
κληρονομικό νόσημα με μειωμένο προσδόκιμο επιβίωσης που επηρεάζει όλα τα 
όργανα του ανθρώπου, κυρίως τους πνεύμονες και το πάγκρεας. Για τους ασθενείς 
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δικαιολογείται ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% εφόρου ζωής διότι εμφανίζουν από τη 
γέννηση τους αναπνευστική και παγκρεατική ανεπάρκεια, παρά την καθημερινή 
θεραπευτική αγωγή που λαμβάνουν η οποία είναι πολυδάπανη.Το νόσημα απαιτεί 
τακτική παρακολούθηση και συχνές νοσηλείες σε ειδικά κέντρα Κυστικής Ίνωσηςκαι 
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 είναι τακτικές και 
συχνές. Παράλληλα, τα έξοδα τους για την κάλυψη των θεραπευτικών αγωγών τους  
και των ειδικών ιατρικών μηχανημάτων και συσκευών που χρειάζονται για την 
αντιμετώπιση  του πολυσυστηματικού νοσήματος είναι μεγάλα και δεν καλύπτονται 
πλήρως από τον ΕΟΠΥΥ. Για το λόγο αυτό, ζητούμε να επιλυθεί άμεσα το θέμα της 
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, ζητούμε να 
επεκταθεί η 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) για 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 κόπωση στη 
βάδιση, οπότε δεν δύνανται να πραγματοποιούν μεγάλες μετακινήσεις με τα πόδια.  

Σας παρακαλούμε λοιπόν να φροντίσετε άμεσα ώστε σε επικείμενο νομοσχέδιο 
να συμπεριλάβετε με διάταξη 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. 
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