
ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ                NATIONAL FEDERATION OF 

ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ                MOBILITY  IMPAIRED PEOPLE 

   Ε.Ο.Κ.Α.                                -N.F.M.I.P.- 
   ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ                                 MEMBER OF NATIONAL 

ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  ΑΤΟΜΩΝ          CONFEDERATION OF DISABLED 

    ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ  Ε.Σ.Α.με.Α.                                     PEOPLE  N.C.D.P. 

     

     info@eoka.com.gr             www.eoka.com.gr                                                                             

                                                                                     

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 236                                                                                                       ELEYTHERIOY VENIZELOY 236  

      Τ.Κ. 16341 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ                                                                                                                  T.K. 16341 ILIOYPOLI 

        ΤΗΛ.: 210 5224974                                                                                                TEL.: +30210 5224974 

         ΦΑΞ:  210 5224974                                                                                                                       FAX: +30210 5224974 

                                                                                                                       

          Ηλιούπολη, 12/11/2019 
          Αρ.Πρωτ:   9309  
      

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ κ. ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 

Συνάντηση με τον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Ιωάννη Κεφαλογιάννη και τις 

συνεργάτιδές του κυρίες Α. Δημητρακοπούλου και Ειρ. Γιαννάκη, είχε τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου, 

αντιπροσωπεία της ΕΟΚΑ, αποτελούμενη από τους: κ. Χ. Γερώνυμο (Πρόεδρο), κα Κ. 

Θεοδωρακάκη (Γεν. Γραμματέα) και Μ. Κορωναίο (Ταμία). 

Στη συνάντηση μεταξύ άλλων συζητήθηκαν: 

1. Η δημιουργία κέντρων εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών, ανάλογα του ΗΝΙΟΧΟΥ, 

τουλάχιστον σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη, ώστε αφ’ ενός να αποσυμφορηθεί το μοναδικό 

κέντρο του λειτουργεί στην Αθήνα και αφ’ εταίρου να απαλλαγούν από το δυσβάσταχτο 

οικονομικό κόστος της μετάβασης και παραμονής στην Αθήνα, οι βαριά κινητικά 

ανάπηροι από την Περιφέρεια.  

Ο κ. Κεφαλογιάννης τοποθετήθηκε θετικά απέναντι στο πάγιο αυτό αίτημα της ΕΟΚΑ και 

δεσμεύτηκε ότι θα προωθήσει την πρότασή μας στα συναρμόδια υπουργεία.  

2. Η διασφάλιση της ικανότητας χρήσης/οδήγησης scooters, από βαριά κινητικά ανάπηρους, 

που επιλέγουν αυτό το μέσο για τη μετακίνησή τους.  

Ο κ. Κεφαλογιάννης είπε ότι το θέμα θα εξεταστεί στην υπό σύσταση επιτροπή 

Μικροκινητικότητας, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια του οδηγού και των υπόλοιπων 

οδηγών και πεζών, αλλά και να αποφεύγεται η ταλαιπωρία των δικαιούχων. 

3. Η εξέταση της δυνατότητας για την προσβασιμότητα ατόμων με βαριά κινητική αναπηρία 

στα υδατοδρόμια και στα υδροπλάνα, που όπως εξαγγέλθηκε θα προστεθούν στα γνωστά 

Μ.Μ.Μ. της χώρας.  

Ο κ. Κεφαλογιάννης είπε ότι θα θέσει το θέμα, ώστε να εξεταστεί κατά τη δημιουργία του 

θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία υδατοδρομίων και στη χώρα μας.   


