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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Κατάργηση της υποχρέωσης εξέτασης με φυσική παρουσία στα ΚΕΠΑ, για δικαιούχους 

που διαθέτουν εν ισχύ γνωστοποίηση αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας και 

αιτούνται απαλλαγής από τέλη ταξινόμησης και τέλη κυκλοφορίας Ι.Χ. ΑμεΑ 

 

Συνάδελφοι, 

Καταργήθηκε με την απόφαση «Αντιστοίχιση παθήσεων του άρθρου 16 του ν.  1798/1988 

με τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας» της 4/11/21,  η  ΚΥΑ 

Δ18Α/5038263/23.10.2013.  

 

Σύμφωνα με την νέα απόφαση, όσοι διαθέτουν εν ισχύ γνωστοποίηση αποτελέσματος 

πιστοποίησης αναπηρίας  ΚΕΠΑ και: 

1. επιθυμούν να αποκτήσουν Ι.Χ.  αναπηρικό όχημα, χωρίς τέλη ταξινόμησης και τέλη 

κυκλοφορίας ή 

2.  έχουν Ι.Χ. αναπηρικό όχημα, αλλά η απόφαση των ΚΕΠΑ δεν περιλαμβάνει 

αντιστοίχηση της πάθησής τους με τον Ενιαίο Πίνακα Πιστοποίησης Ποσοστού 

Αναπηρίας (ΕΠΠΠΑ), ώστε να καθίστανται δικαιούχοι απαλλαγής τελών κυκλοφορίας 

ΔΕΝ χρειάζεται πλέον να ξαναπεράσουν, με φυσική παρουσία  ΚΕΠΑ, με αίτημα την 

απόκτηση οχήματος, χωρίς τέλη ταξινόμησης ή αίτημα απαλλαγής από τα τέλη 

κυκλοφορίας, καταθέτοντας νέο εισηγητικό φάκελο. 

Πλέον μπορούν να καταθέσουν αίτηση αναθεώρησης, ώστε, χωρίς τη φυσική τους 

παρουσία , να εξεταστεί ο φάκελός τους από την αντίστοιχη επιτροπή του ΚΕΠΑ  και να 

τους ανακοινωθεί το αποτέλεσμα. 
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Όσοι δεν διαθέτουν εν ισχύ Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας, 

υποβάλλουν κανονικά αίτηση αξιολόγησης αναπηρίας και Εισηγητικό Φάκελο, ο οποίος 

αξιολογείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΕ.Π.Α.. 

 

Η απόφαση αυτή απαλλάσσει τους δικαιούχους με εν ισχύ γνωστοποίηση ποσοστού 

αναπηρίας από την ταλαιπωρία της επανεξέτασης από τα ΚΕΠΑ, με εκ νέου κατάθεση 

εισηγητικού φακέλου, με φυσική παρουσία και με καταβολή του παράβολου των 46 ευρώ. 

 

Επίσης η απόφαση αυτή δίνει την δυνατότητα στους έχοντες Ι.Χ. όχημα με απαλλαγή από 

τα τέλη κυκλοφορίας, αλλά η πιστοποίηση της αναπηρίας τους, δεν περιλαμβάνει 

αντιστοίχιση της πάθησής τους με τον Ε.Π.Π.Π.Α. που τους καθιστά δικαιούχους απαλλαγής 

τελών και καλούνται από τις εφορίες τους, στο πλαίσιο ελέγχου,  να καταθέσουν απόφαση 

με αντιστοίχιση, να υποβάλλουν στα ΚΕΠΑ αίτηση αναθεώρησης και να τους ανακοινωθεί 

η αντιστοίχιση.                           

Την αντιστοίχιση αυτή θα πρέπει στη συνέχεια να την καταθέσουν στην εφορία που 

ανήκουν, ώστε να αιτιολογήσουν την δίκαιη απαλλαγή τους από τέλη κυκλοφορίας, τα 

παρελθόντα έτη.  

 

Συνάδελφοι, 

 

Παρά την ικανοποίηση του πάγιου αιτήματός μας για κατάργηση της υποχρέωσης να 

ξαναπερνάμε από ΚΕΠΑ, ενώ έχουμε ήδη εν ισχύ γνωστοποίηση αποτελέσματος 

πιστοποίησης αναπηρίας, για την απόκτηση αναπηρικού Ι.Χ. ή αντιστοίχιση της πάθησής 

μας, ώστε να δικαιολογήσουμε ότι δικαίως απαλλασσόμαστε από τα τέλη τα προηγούμενα 

χρόνια, η διαδικασία εξέτασης της αίτησης  αναθεώρησης, απαιτεί χρόνο.  Απαιτεί κατά 

μέσω όρο ενάμιση μήνα. Αυτό ενέχει τον κίνδυνο να κληθούμε από τις εφορίες που 

ανήκουμε να πληρώσουμε τέλη κυκλοφορίας για παρελθόντα έτη, αλλά και για το 2022, τα 

οποία ουσιαστικά δεν οφείλουμε.  

Η ΕΟΚΑ με αίτημά της (που σας κοινοποιήθηκε) στον Υφυπουργό Οικονομικών κ. 

Βεσυρόπουλο, ζήτησε να δοθεί παράταση ως το τέλος του 2022, για την απόκτηση και την 

κατάθεση της απόφασης αντιστοίχισης των ΚΕΠΑ, ώστε να μην κληθούμε να πληρώσουμε 

χρήματα που δεν οφείλουμε. 

Το αίτημα θεωρήθηκε δίκαιο και αναμένουμε τις επόμενες μέρες κίνηση από το Υπουργείο 

Οικονομικών. 

 

-Δείτε αναλυτικά την νέα απόφαση στο site της ΕΟΚΑ, στην κατηγορία ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, 

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ, με τίτλο «4-11-21 Αντιστοίχιση παθήσεων του άρθρου 16 του 

ν.  1798/1988 με τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας» 
 


