
 

 

Πληροφορίες: Χριστίνα Σαμαρά  

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ  

Αθήνα:  20.10.2021 

Αρ. Πρωτ.:  1317 

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο και Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου 

της Βουλής 

  

ΚΟΙΝ: «Πίνακας Αποδεκτών» 

ΘΕΜΑ: «Η Ε.Σ.Α.μεΑ. καταθέτει τις προτάσεις - παρατηρήσεις της στο 
σχέδιο νόμου με θέμα: ¨Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός 
πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών και 
οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, διατάξεις 
σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία, ρυθμίσεις για την 
ταξινόμηση και την κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού 
ενδιαφέροντος και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών¨» 

 

Κύριε Πρόεδρε, 

Κυρίες και Κύριοι μέλη,   

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) –που αποτελεί τον 

τριτοβάθμιο κοινωνικό και συνδικαλιστικό φορέα των ατόμων με αναπηρία και των 

οικογενειών τους στη χώρα, επίσημα αναγνωρισμένο Κοινωνικό Εταίρο της ελληνικής 

Πολιτείας σε ζητήματα αναπηρίας- με το παρόν έγγραφό της και με αφορμή το σχέδιο 

νόμου ¨Οδηγώντας με ασφάλεια: Εκσυγχρονισμός πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης 

υποψήφιων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, διατάξεις 

σχετικά με την οδήγηση ατόμων με αναπηρία, ρυθμίσεις για την ταξινόμηση και την 

κυκλοφορία οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών¨ που έχει κατατεθεί στη Βουλή για συζήτηση και 

ψήφιση, σας καταθέτουμε τις προτάσεις μας και ζητάμε να κληθεί εκπρόσωπος της 

Ε.Σ.Α.μεΑ κατά τη συζήτησή του στην Επιτροπή, προκειμένου να σας αναπτύξουμε πιο 

διεξοδικά τις θέσεις της Συνομοσπονδίας. 

Λαμβάνοντας υπόψη:   
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• την παρ. 6 του Άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με την οποία 

«τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν 

την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, 

οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας», συνταγματικές επιταγές και απαιτήσεις της 

εθνικής μας νομοθεσίας, όπως :    

• τον ν.4488/2017, ο οποίος αναφέρει στο άρθρο 68 «Νομοπαραγωγική διαδικασία, 

ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων και παραγωγή επίσημων στατιστικών για τα ΑμεΑ» 

τα εξής: «1. Κατά το στάδιο της νομοπαραγωγικής διαδικασίας τα αρμόδια όργανα 

συνεκτιμούν τα δικαιώματα των ΑμεΑ, όπως αυτά περιγράφονται στη Σύμβαση και 

κατά τη διάρκεια της κατάρτισης σχεδίων νόμου, συνεργάζονται με το Συντονιστικό 

Μηχανισμό του άρθρου 69 και με το Κεντρικό Σημείο Αναφοράς του άρθρου 70 και 

τελούν σε διαβούλευση με αναγνωρισμένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του 

αναπηρικού κινήματος, με άτομα και με ομάδες ατόμων που έχουν εύλογο ενδιαφέρον 

για τα δικαιώματα των ΑμεΑ [...]» 

• τον ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), με τον οποίο η χώρα μας κύρωσε τη 

Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία μαζί με το προαιρετικό 

πρωτόκολλο που τη συνοδεύει, γεγονός που συνεπάγεται την εφαρμογή της σε 

ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, 

η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει και αιτείται ανά άρθρο του παρόντος σχεδίου νόμου τις 

ακόλουθες τροποποιήσεις και προσθήκες (βλ. έντονη γραμματοσειρά): 

Άρθρο 14 Διαδικασία πρακτικής δοκιμασίας υποψήφιων οδηγών και οδηγών 

Η παρ. 3 να συμπληρωθει  ως ακολου θως (βλ. ε ντονη γραμματοσειρα ): 

«[...] 

3. Η πρακτική δοκιμασία όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης διενεργείται από έναν 

εξεταστή, ο οποίος ορίζεται με απόφαση της αρμόδιας αρχής. Κατά τη διενέργεια πρακτικής 

δοκιμασίας υποψήφιων οδηγών και οδηγών αυτοκινήτων, παρίστανται μέσα στο όχημα ο 

εξεταστής, στη θέση του συνοδηγού, και ο εκπαιδευτής του υποψήφιου οδηγού, η θέση του 

οποίου βρίσκεται στο οπίσθιο τμήμα του οχήματος. Σε περίπτωση κωφού και βαρήκοου 

υποψήφιου οδηγού που έχει ζητήσει παρουσία διερμηνέα της ελληνικής 

νοηματικής γλώσσας, ο διερμηνέας μπορεί να παραβρίσκεται στο οπίσθιο τμήμα 

του οχήματος. Κατά τη διενέργεια πρακτικής δοκιμασίας υποψήφιων οδηγών και οδηγών 

φορτηγών και λεωφορείων, παρίστανται μέσα στο όχημα ο εξεταστής, η θέση του οποίου 

βρίσκεται στο μπροστινό τμήμα του οχήματος δίπλα στον οδηγό και ο οποίος έχει τον 

χειρισμό των ποδομοχλών, και ο εκπαιδευτής του υποψήφιου οδηγού, η θέση του οποίου 

βρίσκεται δίπλα στον εξεταστή. Η πρακτική δοκιμασία των υποψήφιων οδηγών και οδηγών 

μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων πραγματοποιείται με τον υποψήφιο να επιβαίνει μόνος 

του επί της εκπαιδευτικής μοτοσικλέτας ή του εκπαιδευτικού μοτοποδηλάτου, 

ακολουθούμενος από εκπαιδευτικό όχημα». 
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Άρθρο 17 Μητρώο Εξεταστών Πρακτικής Δοκιμασίας Υποψήφιων Οδηγών και 

Οδηγών 

Οι παρ. 5 και 6 να συμπληρωθου ν ως ακολου θως (βλ. ε ντονη γραμματοσειρα ): 

«[...]. 

5. Η εγγραφή στο Μητρώο Εξεταστών γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου. Για την 

οριστική ένταξη των προσώπων των περ. β) και γ) της παρ. 2 στο Μητρώο Εξεταστών 

απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση ειδικών επιμορφωτικών προγραμμάτων αρχικής 

κατάρτισης που διεξάγονται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. 

Στα επιμορφωτικά προγράμματα αρχικής κατάρτισης των εξεταστών 

περιλαμβάνεται και ενότητα σχετική με θέματα αναπηρίας που σχεδιάζεται και 

υλοποιείται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με 

Αναπηρία και χρόνιες παθήσεις (ΙΝ-Ε.Σ.Α.μεΑ.) 

6. Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εξεταστών, μετά από την οριστική ένταξή τους στο 

Μητρώο, υπόκεινται στις απαιτήσεις εξασφάλισης της ποιότητας και διαρκούς 

επιμόρφωσης σύμφωνα με το Παράρτημα IV του π.δ. 51/2012 (Α’ 101). Η τακτική 

περιοδική κατάρτιση των εξεταστών περιλαμβάνει και ενότητα σχετική με 

θέματα αναπηρίας που σχεδιάζεται και υλοποιείται σε συνεργασία με το 

Ινστιτούτο Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία και χρόνιες παθήσεις 

(ΙΝ-Ε.Σ.Α.μεΑ.) [...]» 

    

Άρθρο 19: Μητρώο Εποπτών 

Η παρ. 4 να συμπληρωθει  ως ακολου θως (βλ. ε ντονη γραμματοσειρα ): 

«4. Για την ένταξή τους στο Μητρώο Εποπτών οι υποψήφιοι επόπτες οφείλουν να 

ολοκληρώσουν επιτυχώς ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα κατάρτισης που διεξάγονται 

από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, μεταξύ των οποίων 

συμπεριλαμβάνεται ενότητα σχετική με θέματα αναπηρίας που σχεδιάζεται και 

υλοποιείται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με 

Αναπηρία και χρόνιες παθήσεις (ΙΝΕΣΑμεΑ). Η εγγραφή στο Μητρώο Εποπτών γίνεται 

με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών του Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών» 

  

Να συμπεριληφθεί νέα διάταξη: 

«Μεταξύ των ειδικοτήτων των ιατρών οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι με το 

Υπουργείο Μεταφορών για να εξετάζουν υποψήφιους οδηγούς, 

συμπεριλαμβάνεται και η ειδικότητα του φυσίατρου (ιατρός φυσικής και 

ιατρικής αποκατάστασης)» 

Άρθρο 30 Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

Η παρ. 16 να τροποποιηθεί ως ακολούθως (βλ. έντονη γραμματοσειρά): 

«16. Με προεδρικό διάταγμα Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται ύστερα από πρόταση 

των Υπουργών Υγείας και Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η 
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διαδικασία για την ίδρυση και λειτουργία των κέντρων αξιολόγησης ικανότητας και 

προετοιμασίας οδήγησης για άτομα με κινητικά προβλήματα του άρθρου 24, η διάρκεια 

ισχύος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, η διαδικασία χορήγησης του πορίσματος 

εξέτασης περί της εκτίμησης της ικανότητας οδήγησης σε άτομα με κινητικά προβλήματα 

ή ακρωτηριασμό άκρου – άκρων ή μικτού τύπου προβλήματα, οι όροι και οι προϋποθέσεις 

άσκησης των αρμοδιοτήτων των ιδιωτικών κέντρων από παρόχους υπηρεσιών υγείας και 

ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή 

του άρθρου 24». 

Ελπίζοντας ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στα δίκαια αιτήματά μας.  

Σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων. 

 

 

Με εκτίμηση 

Ο Πρόεδρος 

 
Ι. Βαρδακαστάνης 

Ο Γεν. Γραμματέας  

 

 

Β. Κούτσιανος 

 

Πίνακας Αποδεκτών: 

- Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας 

- Γραφείο Υπουργού Επικρατείας, κ. Γ. Γεραπετρίτη 

- Γραφείο Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Άκη Σκέρτσου 

- Γραφείο Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κ. Καραμανλή 

- Γραφείο Γ.Γ. Μεταφορών, κ. Ι. Ξιφαρά 

- Γεν. Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών & Οδικής Ασφάλειας, κ. Δ. 
Παπαγιαννίδη 

- Διοικητή Υπηρεσίας Οδικών Τελών, κ. Ι. Ανδρουλάκη 

- Οργανώσεις Μέλη ΕΣΑμεΑ  
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Προσβάσιμο αρχείο Microsoft Word (*.docx) 

Το παρόν αρχείο ελέγχθηκε με το εργαλείο Microsoft Accessibility 

Checker και δε βρέθηκαν θέματα προσβασιμότητας. Τα άτομα με 

αναπηρία δε θα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανάγνωσή του. 

 


