
 

 
 
 
Μοςχάτο: 5 Ιουνίου 2020 
Αρ. Πρωτ: 10971 

Προσ:  

 κον Καραμανλή Κώςτα 
Τπουργό Τποδομών και Μεταφορών 
Email: gram-ypourgou@yme.gov.gr  

 
Θζμα: Ελεφθερη διζλευςη των Αναπηρικϊν Οχημάτων που διαθζτουν τη ΜΠΛΕ ΚΑΡΣΑ 

ΣΑΘΜΕΤΗ (Α.Μ.Α.), ςε όλα τα Διόδια των Εθνικϊν Οδϊν τησ χϊρασ μασ.  
 
Κφριε Τπουργζ,  
 

Ο Πανελλαδικόσ φνδεςμοσ Παραπλθγικών και Κινθτικά Αναπιρων αρικμεί πάνω από 1000 
μζλθ (άτομα με βαριζσ κινθτικζσ αναπθρίεσ) και δραςτθριοποιείται ςε όλθ τθν Ελλθνικι 
Επικράτεια. Είναι ζνασ φορζασ, που μεταξφ των άλλων δραςτθριοτιτων του, δίνει διζξοδο και 
ευκαιρίεσ ςτισ δημιουργικζσ δυνατότητεσ και ικανότητεσ των ατόμων με κινητικζσ αναπηρίεσ, 
μεριμνϊντασ ζτςι, για την ψυχική και πνευματική τουσ ανάταςη και την ιςότιμη ζνταξή τουσ 
ςτα κοινωνικά και πολιτιςτικά δρϊμενα τησ ςφγχρονησ εποχήσ. 

Είναι πιςτοποιημζνοσ φορζασ από το Τπουργείο Εργαςίασ, ςφμφωνα με την απόφαςη 
Δ23/49389/3978 (N.3765/22-11-2016).  

 
Σισ τελευταίεσ μζρεσ γίναμε αποδζκτεσ πολλών διαμαρτυριών από μζλθ μασ, για τθ μθ ενιαία 

ιςχφ τθσ ΜΠΛΕ ΚΑΡΣΑ ΣΑΘΜΕΤΗ Α.Μ.Α, βάςει τθσ υπ’ αρικμ. Δ16γ/114/13/127/Γ’ (ΦΕΚ 
464/17-3-2008), για τθν ελεφκερθ διζλευςθ ςτα Διόδια ςε όλουσ τουσ Εκνικοφσ 
Αυτοκινθτόδρομουσ.  

 
υγκεκριμζνα μασ ανζφεραν ότι για το τμιμα από Λάριςα προσ Θεςςαλονίκη 

(Αυτοκινητόδρομοσ ΑΙΓΑΙΟΤ) δεν γίνεται δεκτή η ΜΠΛΕ ΚΑΡΣΑ ΣΑΘΜΕΤΗ Α.Μ.Α. καθώσ 
επίςησ ςτην ΝΕΑ και ςτην ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΟΔΟ  

Ενθμερωκικαμε ότι κα πρζπει να προςκομίηουν μια άλλθ Κάρτα που εκδίδεται από τον 
πάροχο εκμετάλλευςθσ του ςυγκεκριμζνου τμιματοσ τθσ Εκνικισ Οδοφ, γεγονόσ που δεν το 
γνωρίηουν οι περιςςότεροι, με αποτζλεςμα να υποχρεοφνται ςτθν κανονικι καταβολι του 
αντιτίμου διοδίων.  
 
Κφριε Τπουργζ, 

 
Όπωσ γνωρίηετε τα Άτομα με βαριζσ κινθτικζσ αναπθρίεσ, βιώνουν τθν οικονομικι κρίςθ 
εντονότερα από το γενικό πλθκυςμό, λόγω του αυξθμζνου, ςχεδόν διπλάςιου κόςτουσ διαβίωςθσ 
τουσ,  ενώ ςυγχρόνωσ, ζχουν υποςτεί περικοπζσ ςτισ ιδθ πενιχρζσ ςυντάξεισ τουσ.  
 
Με τθν παροφςα επιςτολι μασ, ΖΗΣΑΜΕ όπωσ:  

1. Γίνεται καθολικά δεκτή η ΜΠΛΕ ΚΑΡΣΑ ΣΑΘΜΕΗ Α.Μ.Α. για την εξαςφάλιςη 
ελεφθερησ διζλευςησ των αναπηρικών οχημάτων με ενιαίο τρόπο ςε όλουσ τουσ 
μεγάλουσ οδικοφσ άξονεσ τησ χώρασ, ςυμπεριλαμβανομζνου και του Σμήματοσ «Λάριςα 
– Θεςςαλονίκη», καθϊσ επίςησ ςτη ΝΕΑ ΟΔΟ και ςτην ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΟΔΟ.   
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Κλείνοντασ κα κζλαμε να υπενκυμίςουμε το πάγιο αίτθμά μασ: 

1. Για απαλλαγή των βαριά κινητικά αναπήρων, από την υποχρζωςη καταβολήσ διοδίων 
ςτην Αττική Οδό.  Με δεδομζνο ότι οι βαριά κινθτικά ανάπθροι διαμζνοντασ ςε διάφορεσ 
περιοχζσ τθσ Αττικισ, ζχουν ωσ μοναδικι λφςθ για τθν κίνθςι τουσ προσ νοςοκομεία, 
αεροδρόμιο, λιμάνια, παραλίεσ, κ.λ.π. μόνο το αναπθρικό τουσ όχθμα, και αναγκάηονται 
να διζρχονται από τθν Αττικι οδό και να καταβάλουν διόδια, ςυχνά ι και κακθμερινά, 
επιβαρυνόμενοι με μεγάλο γι αυτοφσ κόςτοσ. 
 

Γνωρίηοντασ τθν ευαιςκθςία ςασ, ςτα προβλιματα που αφοροφν ςτα Άτομα με Βαριζσ Κινθτικζσ 
Αναπθρίεσ και με  τθ βεβαιότθτα ότι κα ανταποκρικείτε ςτα αιτιματά μασ, ςασ ευχαριςτοφμε εκ 
των προτζρων και αναμζνουμε όπωσ οριςκεί ζνα ραντεβοφ, ζτςι ώςτε από κοντά να τα 
ςυηθτιςουμε διεξοδικότερα.  

 
 

Μετά Σιμισ, 
Για το Δ.. 

Ο Πρόεδροσ 
Μοφςιοσ Γρθγόρθσ 


