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Θέμα: Μη απάντηση σε αίτημα πολίτη για απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας λόγω αναπηρίας 

 

Αξιότιμη κυρία, αξιότιμε κύριε,  

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κατά το άρ. 103 § 9 του 
Συντάγματος και το ν.3094/2003 εξετάζει αναφορά του κου ************** σχετικά με την 
υπηρεσία σας. 

Ειδικότερα, ο αναφερόμενος κατέθεσε στις **/**/2014 αίτηση που έλαβε α.π. *** στο 
Τμήμα Αυτοκινήτων (συν.1), ζητώντας απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας με βάση τη 
Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας με αριθμό ******* το οποίο ίσχυε 
από **/**/2013 έως **.**.2015 (συν. 2). Αυτή η αίτηση ουδέποτε απαντήθηκε, αλλά δεν δόθηκε 
απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας. 

Εν συνεχεία ο αναφερόμενος προσκομίζει 3 επόμενες Γνωματεύσεις της ΑΣΥΕ, σχετικά 
με την αναπηρία του, τις οποίες σύμφωνα με την αναφορά του έχει προσκομίσει και την 
υπηρεσία σας, μια στις **.**.2014 (συν. 3), μια στις **.**.2017 (συν. 4) και μια στις **.**.2020 
(συν. 5).  Στην τελευταία αυτή βεβαίωση η οποία έχει τον τύπο της προβλεπόμενο τύπο 
βεβαίωσης για την χορήγηση απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας, ρητά αναφέρεται ότι η 3η 
πάθηση (Νόσος Πάρκινσον με λειτουργικές διαταραχές (έντονη δυσκαμψία, τρόμος, 
δυσχέρεια βάδισης και ορθοστάτησης) συμπίπτει με την αναφερόμενη με τον αριθμό 2 του 
πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ της αριθ. Δ 18 Α 5038263 ΕΞ 2013/24.10.2013 ΚΥΑ:  

 
Με βάση τα αναφερόμενα στην βεβαίωση της ****** 2017, τα οποία έχουν ως 

ακολούθως: «Συνολικό ποσοστό αναπηρίας από όλες τις παθήσεις 98%. Η ανικανότητα από 
την 3η πάθηση (Πάρκινσον) ανάγεται στον Δεκέμβριο του 2014», ο αναφερόμενος έχει αιτηθεί 
αναδρομική απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας από αναγόμενη στην ημερομηνία αυτή, και 
συνεπώς για τα έτη από 2015 και έπειτα. Καμία έγγραφη απάντηση δεν του έχει δοθεί από 
την υπηρεσία σας, αλλά έλαβε προφορική απόρριψη, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του 
πάντοτε.  

Ο Συνήγορος του Πολίτη, ως Ανεξάρτητη Αρχή επιφορτισμένη με την διαμεσολάβηση 
μεταξύ πολιτών και δημοσίων υπηρεσιών, με σκοπό την επίλυση τυχόν διαφορών, αλλά και 
με τον έλεγχο της νομιμότητας των ενεργειών της διοίκησης, βάσει των διατάξεων του ν. 



 
 
 

3094/2003, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αλλά και με την ειδική του αρμοδιότητα ως η 
συνταγματικά κατοχυρωμένη Ανεξάρτητη Αρχή που αποτελεί το Πλαίσιο για την Προαγωγή 
της εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ (ν. 4488/2017, άρθρο 72)  
θα ήθελε να σας γνωρίσει τα ακόλουθα: 

α) Η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων που εξυπηρετούν ΑμεΑ των 
οποίων η μετακίνηση είναι προβληματική και έχουν απόλυτη ανάγκη χρήσης ιδιωτικού 
μέσου μετακίνησης, για διαφόρους λόγους μεταξύ των οποίων είναι η σωματική τους 
αδυναμία, η ευαλωτότητα του οργανισμού τους καθώς και η δυσχερής θέση στην οποία 
περιέρχονται λόγω των εμποδίων που συναντούν στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, σε 
συνδυασμό με την οικονομική τους ευαλωτότητα λόγω αδυναμίας πρόσβασης στην εργασία 
και την απασχόληση σε συνδυασμό με τις αυξημένες οικονομικές ανάγκες που 
προκαλούνται από την αναπηρία, αποτελεί βούληση του νομοθέτη, που σκοπό έχει να 
μειώνει κατά το δυνατόν τις προαναφερθείσες δυσχερείς συνθήκες και να στηρίζει την 
ευάλωτη αυτή κοινωνική ομάδα. Συνεπώς αποτελεί ζήτημα ουσίας και όχι τύπου η 
χορήγηση της φοροαπαλλαγής και η αυστηρή προσήλωση στον τύπο (ορθός τύπος 
βεβαίωσης για την χορήγηση απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας) στο θέμα αυτό αντιβαίνει 
στην βούληση του νομοθέτη σε βαθμό που την καταργεί, επιπλέον δε θα μπορούσε να 
ερμηνευθεί και ως διακριτική μεταχείριση σε βάρος του ΑμεΑ, πράγμα που απαγορεύεται 
από το νόμο 4443/2016 αλλά και από την Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ 
που ισχύει στην Ελλάδα βάσει του ν. 4488/2017.  

β) Από την στιγμή που σαφώς προκύπτει από τις βεβαιώσεις της ΑΣΥΕ, ότι η πάθηση για 
την οποία το ΑμεΑ δικαιούται απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας ανατρέχει στον Δεκέμβριο 
του 2014, άρα το νόμιμο δικαίωμα του ΑμεΑ θεμελιώνεται επαρκώς σε νόμιμη βάση από την 
ημερομηνία εκείνη, ο ΣτΠ θεωρεί ότι θα πρέπει να εκδοθεί αναδρομική απόφαση απαλλαγής 
από τέλη κυκλοφορίας ανατρέχουσα στα έτη 2015-2020 και να επιστραφούν στον πολίτη τα 
ήδη καταβληθέντα τέλη για το εν λόγω χρονικό διάστημα.  

γ) Σε παρόμοια υπόθεση που εξέτασε ο Συνήγορος του Πολίτη, το αρμόδιο Τμήμα της 
ΑΑΔΕ1 τάχθηκε με την άποψη του ΣτΠ ως προς την αναδρομική ισχύ των ιατρικών 
βεβαιώσεων.2  

δ) Η ΔΟΥ Κηφισιάς θα πρέπει να κινηθεί ταχύτατα αυτήν την στιγμή επειδή ήδη έχει 
αμελήσει να απαντήσει εγγράφως ως όφειλε σε αίτημα κατατεθειμένο από τον πολίτη από 
τον **** του 2014, κατά παράβαση των συναφών διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας (Ν. 2690/99).  

Κατόπιν των ανωτέρω σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε το συντομότερο 
δυνατόν για τις απόψεις σας επί του θέματος και τις τυχόν ενέργειες στις οποίες προτίθεστε 
να προβείτε. 

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση θα είμαστε στη διάθεσή σας.  

Με εκτίμηση 

Ευανθία Σαββίδη 
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη 

 
                                                           

1 ΑΑΔΕ,ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ, 
ΤΜΗΜΑ Β’, ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ  
2 https://www.synigoros.gr/resources/docs/110220-sd-telh-kykloforias-anaphria.pdf 



 
 
 

Συνημμένα:  

1. Αριθμός πρωτοκόλλου αιτήματος του πολίτη 

2. 4 Γνωματεύσεις Αναπηρίας (ΚΕΠΑ-ΑΣΥΕ)  

 

Κοινοποίηση: 

1. ****** 

2. ΑΑΔΕ- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ Β’, ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ 

Ταχ. Δ/νση: Σίνα 2-4. Ταχ. Κώδικας: 10672 Αθήνα 


