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Θέμα: Προτάςεισ για την καλύτερη ςτελέχωςη και λειτουργία του Κέντρου 

Αξιολόγηςησ «ΗΝΙΟΧΟΣ/ΕΚΑ».  
 
Κύριε Υπουργϋ,  
 

Ο Πανελλαδικόσ Σύνδεςμοσ Παραπληγικών και Κινητικϊ Αναπόρων εκπροςωπεύ 
ϊτομα με βαριϋσ κινητικϋσ αναπηρύεσ και δραςτηριοποιεύται ςε όλη την Ελληνικό 
Επικρϊτεια. Εύναι ϋνασ φορϋασ, που μεταξύ των ϊλλων δραςτηριοτότων του, δύνει 
διϋξοδο και ευκαιρύεσ ςτισ δημιουργικϋσ  δυνατότητεσ και ικανότητεσ των 
ατόμων με κινητικϋσ αναπηρύεσ, μεριμνώντασ ϋτςι, για την ψυχικό και 
πνευματικό τουσ ανϊταςη και την ιςότιμη ϋνταξό τουσ ςτα κοινωνικϊ και 
πολιτιςτικϊ  δρώμενα τησ ςύγχρονησ εποχόσ. 

 
Κύριε Υπουργϋ,  
 
Κατϊ τη διϊρκεια τησ ςυνϊντηςόσ μασ, ςτο Υπουργεύο, ςτισ 26/11/2019, ϋνα εκ των 

θεμϊτων που ςυζητόθηκαν όταν και αυτό που αφορϊ ςτη ςτελϋχωςη και λειτουργύα 
του Κϋντρου Αξιολόγηςησ «ΗΝΙΟΧΟΣ/ΕΚΑ».  

 
Στη ςυνϋχεια ςασ παραθϋτουμε μερικϋσ απόψεισ – προτϊςεισ μασ, για το θϋμα αυτό.  
 
 Όπωσ εύναι γνωςτό, η αξιολόγηςη Ικανότητασ καθώσ και η προετοιμαςία 

Οδήγηςησ για άτομα με κινητικά προβλήματα (ορθοπεδικά-νευρολογικά), 
πραγματοποιείται ςτο Κέντρο Αξιολόγηςησ «ΗΝΙΟΧΟΣ/ΕΚΑ», που εδρεύει 
ςτο Εθνικό Κέντρο Αποκατάςταςησ (Ε.Κ.Α.), και λειτουργεύ ωσ 
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Δευτεροβϊθμιο Κϋντρο Εξϋταςησ, για την ικανότητα και τη χορόγηςη ϊδειασ 
οδόγηςησ αναπηρικού αυτοκινότου.  
 

 Λόγω του ότι, το όδη υπϊρχον επιςτημονικό προςωπικό, το οπούο ϋχει 
εκπαιδευτεύ ςτο εξωτερικό, βρύςκεται πολύ κοντϊ ςτη ςύνταξη, εύναι αναγκαύα η 
εκπαύδευςη νϋου επιςτημονικού προςωπικού, για να διαδεχθεύ το όδη υπϊρχον 
και να μη ςταματόςει η λειτουργύα του μοναδικού, ςτην Ελλϊδα, Κρατικού 
Κϋντρου Αξιολόγηςησ οδόγηςησ για ΑμεΑ – ΗΝΙΟΧΟΣ του ΕΚΑ.  
 

 Κατόπιν αυτού, προτεύνουμε να ςτελεχωθεύ με εξειδικευμϋνο επιςτημονικό 
προςωπικό (Ιατρόσ Αποκατϊςταςησ με αντικεύμενο την αξιολόγηςη οδόγηςησ 
ΑμεΑ) και με εξειδικευμϋνουσ φυςιοθεραπευτϋσ (ςτο ύδιο αντικεύμενο), ςύμφωνα 
με το ΦΕΚ 202/τΒ’/23-1-2015, ϊρθρο 18 «Οργανιςμόσ του Εθνικού Κϋντρου 
Αποκατϊςταςησ».  
 

 Επύςησ προτεύνουμε, τη δημιουργύα αντύςτοιχων Κρατικών Κϋντρων 
Αξιολόγηςησ Οδόγηςησ για ΑμεΑ, ςτη Θεςςαλονύκη και ςτην Κρότη, προκειμϋνου 
να εξυπηρετούνται τα ΑμεΑ, που διαβιούν ςτη Βόρεια Ελλϊδα, και ςτη 
Νηςιωτικό Νότιο Ελλϊδα αντύςτοιχα, αποφεύγοντασ ϋτςι ϋξοδα, ταλαιπωρύα, 
χρόνο κ.τλ. που απαιτούνται για τη μετακύνηςό τουσ ςτην Αθόνα. 

 
 

Στην πρόςφατη ςυνϊντηςό μασ, εύχατε εκφρϊςει την επιθυμύα, να επιςκεφθεύτε 
παρουςύα μασ, τισ εγκαταςτϊςεισ του ΗΝΙΟΧΟΥ ςτο ΕΚΑ, προκειμϋνου να ενημερωθεύτε 
για τον τρόπο λειτουργύασ του Κϋντρου. Αναμϋνουμε την πρόςκληςη ςασ.  
 
Βϋβαιοι ότι θα υιοθετόςετε τισ προτϊςεισ μασ, και θα ανταποκριθεύτε θετικϊ ςτο αύτημϊ 
μασ, ςασ ευχαριςτούμε εκ των προτϋρων και εύμαςτε ςτη διϊθεςη ςασ για οποιαδόποτε 
διευκρύνιςη. 

 
 

Με κϊθε τιμό  
Ο Πρόεδροσ του Δ.Σ.  
Μούςιοσ Γρηγόρησ  


