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Yπoψηφiων oδηγων>

o 1ρ6νoq που μαζ δiδετε για την κατ0θεoη πρoτdoεων εiναι oτην κυριoλεξiα ελ&μoτog για να
μπορ6ooυμε να καταθ6ooυμε προτdoειg 6oo τo δυνατ6 πληρ6oτερεq.

Παρ6λα αυτd θα oαq κdνουμε γvωoτ6g κιiπoιεq απ6 τιg απι6ψει9 μαg σχετικd με το θ6μα που αφορ6
6μεoα και τουζ Kινητικd, Aναπηρoυg.'Ενα απ6 τα ooβαρ6τερα επιτεr5γματα εiναι η δημιoυργiα τoυ
(HNΙoXoY>(κ6ντρo αξιoλ6γηoη9 oδηγiυν AμεΑ).

Πρooφ6ρει πdρα πoλιi oημαvτικ6 και υπεfΘυνo 6ργο πoυ αφoρ6, 6μ μ6νo την αoφdλεια των οδηγiον
AμεΑ, αλλd και την γενικ6τερη. Λειτoυργεi με δfο dτoμα, πoυ oiγoυρα δεν θα εiναι για πaντα εκεi, θα
πp€πετ αυτ6 τo κ6ντρo να oτελε1ωθεi ωoτε να εξαoφαλιoΘεi η λειτoυργiα τoυ και στo μ6λλoν.

'E1ει και την δυνατ6τητα να αναβαθμιoθεi προοφ6ρονταζ καθετoπoιημ6νη αντiληΨη τηζ ικαν6τητα9
τωv oδηγιbv ΑμεA, αν σε αυτ6 ενταoo6ταν δdoκαλog εκμdΘηoηg oδηγηoηq, φυoικd, με τoν αν6λoγο
εξοπλιoμ6. Σημερα οι Kινητικd, Aν6πηροι που θ6λoυν να μd,Θουν να οδηγοriν εiναι δ6oμιοι μερικiυν
ιδιωτικrbν ο1oλrilν που διαθ6τoυν τρoπoπoιημ6να o1ηματα.

Tθτοια αν6λoγα κ6ντρα σαν τov (HNΙoXo>> πρ€πετνα δημιoυργηΘoriν και στην περιφ6ρεια πoυ θα τα
λειτουργοriν εκπαιδευμ6νoι oτo αντικεiμενο αυτ6. Λειτουργor5ν β6βαια επιτpoπtc, κατd, νομ6, αλλd. απ6
εντελrilq ανεκπαiδευτoυζ στo αντικεfμενo, oυνηΘωg ιατροιig, oι oπoioι β6βαια δεν φ6ρoυν καμiα ευθfνη για τo
6ργo που πρooπαΘoιiν να επιτελ6ooυν, με απoτ6λεσμα να φτd,νουν οτα αυτιd μαg δι6φορα ευτρdπελα ωq
αφoρd την αντiληΨη τoυζ για την αναπηρiα των πρoζ αξιoλ6γηoη AμεA.

oι περιoo6τερoι απ6 τουg Kινητικ6 Aναπηρουζ πρoκειμ6νου να μποροιiν με αoφdλεια να οδηγηooυν,
πtpαν τoυ 6τι υπo1ρεοιivται εκ τηζ αναπηρiαg τoυg να πρoσφεr5γoυν oε αυτ6ματα αυτoκiνητα για να εiναι
δυνατη η μετατροπη oτο 16ρι (φρ6νo -γκdζι) 61ουν και τo πρ6βλημα τoυ δυoβdoτακτου κ6oτου9 τηζ μη
πιστοπoιημ6νη9 μετατροπηg. Eiναι μ6νιμo αfτημα μαζ η τoποθ6τηoη και η πιoτοπoiηοη αυτoδ τoυ
απλoιioτατoυ μηχα\,xσμoιi, απ6 υπεriθυνo φoρ6α. To θ6μα τη-c οδικηζ αoφdλειαζ πρ6πει να ειοαχθεi ωq

μdθημα oτα oχoλεiα για να δημιoυργηθεi η κατd,λληλη παιδεiα στoυζ ν6oυ9 για τo πωqπp6πε;'να
πρooτατεtioνται, αλλd και πωgπp€πει"να πρoστατειioυν 6λου9 6ooυ9 €1ουν δυoκoλiα oτην κivηoη η 61ουν
προβληματα εξ αιτiαg τηζ μoρφηζ τηq αναπηρiαg.
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