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Θϋμα: Θϋματα που αφορούν τα ΑμεΑ, ςχετικϊ με τη μετακύνηςό τουσ με τα Μ.Μ.Μ., Χορόγηςη 

Άδειασ Αναπηρικού ΤΑΧΙ ςτο ςύνδεςμό μασ και Αύτημα για ςυνϊντηςη.  
 
 
 
Κύριε Τπουργϋ, 
 
Σο Διοικητικό υμβούλιο του υνδϋςμου μασ, ςασ ςυγχαύρει για την πανϊξια τοποθϋτηςό ςασ 

ςτην ηγεςύα του Τπουργεύου Τποδομών και Μεταφορών και ςασ εύχεται καλό επιτυχύα ςτο δύςκολο 
ϋργο ςασ, ςτο οπούο θα εύμαςτε πϊντα ςυμπαραςτϊτεσ ςασ.  

 

Ο Πανελλαδικόσ ύνδεςμοσ Παραπληγικών και Κινητικϊ Αναπόρων εκπροςωπεύ Άτομα με 
Αναπηρύα (κινητικϊ αναπόρουσ) και δραςτηριοποιεύται ςε όλη την Ελληνικό επικρϊτεια.  

Εύναι ϋνασ δυναμικόσ φορϋασ, που μεταξύ των ϊλλων δραςτηριοτότων του, διεκδικεύ την επύλυςη 
των προβλημϊτων τουσ απευθυνόμενοσ ςτισ αρμόδιεσ αρχϋσ καταθϋτοντασ αιτόματα, προτϊςεισ, 
κ.τ.λ. επύςησ δύνει διϋξοδο και ευκαιρύεσ ςτισ δημιουργικϋσ δυνατότητεσ και ικανότητεσ των ατόμων με 
κινητικϊ προβλόματα, μεριμνώντασ ϋτςι, για την ψυχικό και πνευματικό τουσ ανϊταςη και την 
ιςότιμη ϋνταξό τουσ ςτα κοινωνικϊ και πολιτιςτικϊ δρώμενα τησ ςύγχρονησ εποχόσ. 
Ο Φορϋασ μασ εύναι πιςτοποιημϋνοσ από το Υπουργεύο Εργαςύασ ωσ Κοινωνικόσ Φορϋασ 
παροχόσ Υπηρεςιών Κοινωνικόσ Φροντύδασ ςύμφωνα με το ΦΕΚ 3765/22-11-2016.  

 
Με την παρούςα επιςτολό ςασ καταθϋτουμε τισ παρακϊτω προτϊςεισ μασ προκειμϋνου να τισ 

μελετόςετε με τουσ ςυνεργϊτεσ ςασ και να τισ ςυζητόςουμε ςτην επικεύμενη ςυνϊντηςό μασ. 
 
 
 
1. Έκδοςη Αδειών Οδόγηςησ ΑμεΑ, από το Κϋντρο «ΗΝΙΟΧΟΣ/ΕΚΑ» 
 

Τα ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα των τροχαύων ατυχημϊτων, αποδεικνύουν ότι η οδικό αςφϊλεια 
δεν κινδυνεύει από τουσ οδηγούσ ΑμεΑ, μιασ και όπωσ καταγρϊφεται η «ςυμμετοχό» των 
οδηγών ΑμεΑ ςε Τροχαύα Ατυχόματα εύναι μηδαμινό και ςχεδόν μηδενικό. 
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Όπωσ εύναι γνωςτό, η αξιολόγηςη Ικανότητασ καθώσ και η προετοιμαςύα Οδόγηςησ για ϊτομα με 
κινητικϊ προβλόματα (ορθοπεδικϊ-νευρολογικϊ), πραγματοποιεύται ςτο Κϋντρο Αξιολόγηςησ 
«ΗΝΙΟΧΟ/ΕΚΑ», που εδρεύει ςτο Εθνικό Κϋντρο Αποκατϊςταςησ (Ε.Κ.Α.), και λειτουργεύ ωσ 
Δευτεροβϊθμιο Κϋντρο Εξϋταςησ, για την ικανότητα και χορόγηςη ϊδειασ οδόγηςησ αναπηρικού 
αυτοκινότου.  

 
το ςημεύο αυτό, θα θϋλαμε να ςασ γνωςτοποιόςουμε τα ακόλουθα ςτϊδια τησ όλησ διαδικαςύασ, 

που γύνεται ςτον «ΗΝΙΟΧΟ», ωσ εξειδικευμϋνο Κϋντρο ϋκδοςησ αδειών οδόγηςησ για ΑμεΑ και ϋχει την 
ευθύνη:  

Α. Αξιολόγηςησ τησ επϊρκειασ για την ικανότητα υγεύασ – ςύμφωνα με τισ ιατρικϋσ βεβαιώςεισ των 
προβλεπομϋνων ιατρικών ειδικοτότων, π.χ. παθολόγοσ, νευρολόγοσ, ωρυλϊ, κ.τ.λ.  

Β. Σου ελϋγχου των επιβαλλόμενων μετατροπών του οχόματοσ με αυτόματο κιβώτιο, για την οδόγηςό 
του με τα ϊνω ϊκρα (χϋρια), μπύλια ςτο τιμόνι, κ.τλ. και 

Γ. Σην πρακτικό εξϋταςη οδόγηςησ - πορεύασ του οχόματοσ, από τον ύδιο τον οδηγό ΑμεΑ, με ςυνοδεύα 
του ειδικού εξεταςτό ςτη θϋςη του ςυνοδηγού.  

 
Σϋλοσ, - προγενϋςτερα - μετϊ την ολοκλόρωςη τησ ϊνω διαδικαςύασ ο «ΗΝΙΟΧΟ», εξϋδιδε ςχετικό 

βεβαύωςη ικανότητασ προσ το ΤΜΕ, το οπούο εν ςυνεχεύα εξϋδιδε την – κοινό για όλουσ τουσ πολύτεσ – 
ςχετικό Άδεια Οδόγηςησ. 

Όμωσ, μετϊ τα γνωςτϊ προβλόματα, για τουσ οδηγούσ ϊνω των 74 ετών, ο «ΗΝΙΟΧΟ», - καύτοι 
υποβϊλλετο ςτην όλη περιγραφεύςα διαδικαςύα – η ςχετικό διαδικαςύα για την ικανότητα οδόγηςησ 
δεν λαμβϊνετο υπόψη και ο οδηγόσ ΑμεΑ, οδηγεύτο ςτην κοινό για όλουσ «εξϋταςη οδόγηςησ», μετϊ 
από μακροχρόνια αναμονό και υπϋρμετρη ταλαιπωρύα. Εξετϊζετο δε, ανϊ τισ οδούσ και παρόδουσ των 
διαφόρων δόμων με εξεταςτό, ο οπούοσ ΟΤΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ για τισ ιδιαιτερότητεσ που αφορούν την 
εξϋταςη ικανότητασ οδόγηςησ ΑμεΑ και κατϊ ςυνϋπεια εύναι παντελώσ ακατϊλληλοσ και επικύνδυνοσ. 

 
Για όλουσ αυτούσ τουσ λόγουσ, παρακαλούμε όπωσ, ο «ΗΝΙΟΧΟ», δηλαδό το Ειδικό Κϋντρο 

Αξιολόγηςησ Ικανότητασ των Ατόμων με Κινητικϊ Προβλόματα, «όταν πρόκειται για τη χορόγηςη 
ςχετικόσ ϊδειασ οδόγηςησ αυτοκινότου», να επανϋλθει ςτην αρχικό του λειτουργύα και όχι να 
ακρωτηριϊζεται, αποδύδοντασ την εξϋταςη οδόγηςησ των ΑμεΑ, ςε ειδικούσ εξεταςτϋσ και όχι ςε 
ϊςχετουσ υπαλλόλουσ του Τπουργεύου Μεταφορών.  

 
 
2. Μετακύνηςη ΑμεΑ με τα Μϋςα Μαζικόσ Μεταφορϊσ 
  
Α. Εύναι ςυχνό το φαινόμενο κατϊληψησ των αναπηρικών θϋςεων ςτϊθμευςησ αυτοκινότων και 

των ςημεύων πρόςβαςησ των αναπηρικών αμαξιδύων (ρϊμπεσ) από ϊλλα αυτοκύνητα. Χρειϊζεται 
πολύ αυςτηρό νομοθεςύα (Κ.Ο.Κ.) και ενημϋρωςη των πολιτών ώςτε να μην εμποδύζονται τα ϊτομα με 
αναπηρύα ςτην εκτϋλεςη των καθημερινών τουσ δραςτηριοτότων. 

 
Β. Επύςησ, η χρόςη των Μϋςων  Μαζικόσ Μεταφορϊσ από ΑμεΑ, παρϊ τισ προςπϊθειεσ και 

παρεμβϊςεισ ςασ, δυςτυχώσ εύναι ςχεδόν απαγορευτικό διότι: 
 

α). Άλλοτε οι οδηγού των λεωφορεύων δεν γνωρύζουν τη χρόςη των ςυςτημϊτων πρόςβαςησ  
 (επιγονϊτηςησ) και ϊλλοτε δεν λειτουργούν καθόλου επειδό δεν ςυντηρούνται  ςωςτϊ.  

 
β). Αρκετού ςταθμού και ςτϊςεισ επιβύβαςησ - αποβύβαςησ των Μ.Μ.Μ., δεν εύναι προςβϊςιμοι. (πχ. 

ταθμού Σραμ, Λεωφορεύων και Προαςτιακού ιδηροδρόμου). Επύςησ εύναι απαραύτητο να 
υπϊρχουν θϋςεισ ςτϊθμευςησ και για αναπηρικϊ αυτοκύνητα ςτουσ ςταθμούσ του Ηλεκτρικού, 
του Σραμ, του Μετρό και του Προαςτιακού ςιδηρόδρομου. 

 
Για όλουσ τουσ παραπϊνω λόγουσ, η χρόςη των Μϋςων Μαζικόσ Μεταφορϊσ από τα ΑμεΑ εύναι 
αρκετϊ δύςκολη, και γι’ αυτό κρύνεται απαραύτητη η ύπαρξη αναπηρικών ταξύ. 
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3. Αύτημα χορόγηςησ 2 ϊδειών ΤΑΧΙ, ςτο Σύνδεςμό μασ.  

 
Κύριε Τπουργϋ,  
 

Ο ύνδεςμόσ μασ εκπροςωπεύ περύπου 1000 ϊτομα – μϋλη, ανϊ την ελληνικό επικρϊτεια και 
υπηρετεύ πϋραν του ςυνδικαλιςτικού χώρου, το χώρο του πολιτιςμού και τησ κουλτούρασ 
καλλιεργώντασ αρκετϋσ καλλιτεχνικϋσ δραςτηριότητεσ με τμόματα θεατρικού, χορωδύασ, 
ζωγραφικόσ, επιςκϋψεισ ςε αρχαιολογικούσ χώρουσ, μουςεύα, κ.α. 

  
Η μετακύνηςη των ατόμων με αναπηρικό αμαξύδιο που κινούνται με ταξύ, εύναι δύςκολη γιατύ δεν 

υπϊρχουν αρκετϊ κατϊλληλα διαμορφωμϋνα οχόματα, όπωσ υπϊρχουν ςε ϊλλεσ ευρωπαώκϋσ χώρεσ. 
Καθημερινϊ γινόμαςτε αποδϋκτεσ πολλών παραπόνων από τα μϋλη  μασ  για αυτό την κατϊςταςη.   

 
Για το λόγο αυτό θα ςασ παρακαλούςαμε όπωσ εξετϊςετε τη δυνατότητα χορόγηςησ δύο 

αδειών ταξύ  για την εξυπηρϋτηςη αυτών των ατόμων και των μελών μασ, όπωσ ϋχουν δοθεύ 
και ςε ϊλλον Σύλλογο, ςύμφωνα με το Ν. 2465/1997/ΤΑ/ΦΕΚ 28/ϊρθρο 16 παργ.12.  

 
Κύριε Τπουργϋ, 
 

Εύναι ςύγουρο ότι ςε μια επιςτολό δεν μπορούν να καταγραφούν αναλυτικϊ όλα τα προβλόματα 
που αντιμετωπύζουν τα Άτομα με Κινητικϋσ Αναπηρύεσ, για το λόγο αυτό ζητϊμε να μασ ορύςετε μια 
ςυνϊντηςη, προκειμϋνου από κοντϊ να ςασ κϊνουμε γνωςτϊ ςε όλο τουσ το μϋγεθοσ τα προβλόματα 
που μασ απαςχολούν και μασ ταλαιπωρούν και να δρομολογόςουμε από κοινού τη λύςη τουσ.   

 
 
 

Με Εκτύμηςη 
για το Δ.. 

 
Ο Πρόεδροσ 

Μούςιοσ Γρηγόρησ 
 

 


