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     Προς:  - κ. Μ.Παπαδόπουλο,      

       Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων  

 

     Κοιν.: -κ. Μ.Χρυσοχοΐδη, 

      Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων  

      -κ.Ν.Σταθόπουλο, 

      Γενικό Γραμματέα Μεταφορών 

      -κ.Ν.Παπαθανάση, 

      Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΣΤΑΣΥ 

      -κ.Ι.Οικονόμου, 

      Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ΟΣΥ 

      -ΕΣΑμεΑ       

      -Φορείς –Μέλη ΕΟΚΑ 

 

 

 

Θέμα: Αποκλεισμός ατόμων με κινητική αναπηρία από τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. 

 

 
Κύριε Υφυπουργέ,  

 

Η Εθνική Ομοσπονδία Κινητικά Αναπήρων  είναι κοινωνικό-συνδικαλιστικός φορέας που σκοπό του  έχει 

την κοινωνική ένταξη των παραπληγικών και κινητικά αναπήρων και  την αλληλοαποδοχή τους από την 

κοινωνία. 

 Καθημερινά γινόμαστε αποδέκτες καταγγελιών από μέλη των φορέων μας, ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα 

όταν χρησιμοποιούν για τη μετακίνηση τους τα μέσα μαζικής μεταφοράς. 

 Αναφορικά με τα λεωφορεία του ΟΣΥ συνήθης δικαιολογία των οδηγών αποτελεί αφ’ ενός η μη λειτουργία 

της ράμπας πρόσβασης, αφ’ ετέρου το αστήριχτο επιχείρημα των οδηγών ότι δεν είναι στα καθήκοντα τους να 

βοηθούν τον επιβάτη με αναπηρία να επιβιβαστεί στο λεωφορείο όταν δεν υπάρχει συνοδός. 
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 Επιπρόσθετος αποτρεπτικός παράγοντας για τη χρήση των λεωφορείων από άτομα με κινητική αναπηρία 

αποτελεί η μη γνώση του προγράμματος δρομολογίων των προσβάσιμων λεωφορείων. 

  Επίσης από έγγραφες καταγγελίες παρατηρείται σοβαρή δυσλειτουργία σε σχέση με τα ειδικά οχήματα του 

ΟΣΥ, τα οποία πραγματοποιούν δρομολόγια κατόπιν προγραμματισμένων ραντεβού. 

 Η πρόσβαση δε των ατόμων με κινητική αναπηρία στους χώρους του ΗΣΑΠ, ΜΕΤΡΟ και ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ 

είναι τις περισσότερες φορές αδύνατη επειδή συνήθως οι ανελκυστήρες προς τις αποβάθρες επιβίβασης και 

αποβίβασης είναι εκτός λειτουργίας. 

 Εξαιτίας της βλάβης των ανελκυστήρων καλούνται από τα μεγάφωνα οι επιβάτες μειωμένης κινητικότητας ή 

οι χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων να μεταβούν στον πλησιέστερο σταθμό, προκειμένου να μπορέσουν να 

κάνουν χρήση των συρμών για να φτάσουν στον τελικό προορισμό τους. 

 Θεωρούμε ότι η επικρατούσα κατάσταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε ότι αφορά τα άτομα με αναπηρία 

αποτελεί κατάφορη παραβίαση των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους και των ανθρώπινων 

δικαιωμάτων τους, όπως αυτά υπαγορεύονται από τη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ(Ν’ 4074/12). 

  

Κύριε Υφυπουργέ,  

 Ζητούμε την προσωπική σας παρέμβαση για την άμεση λήψη μέτρων και προτείνουμε: 

1. Να γίνεται τακτική συντήρηση των ραμπών πρόσβασης. 

2. Να εκπαιδευτεί το προσωπικό των λεωφορείων στην εξυπηρέτηση των επιβατών με κινητικά 

προβλήματα και να μην αρνούνται να τους εξυπηρετούν όταν είναι χωρίς συνοδό. 

3. Την ανάρτηση του προγράμματος των προσβάσιμων λεωφορείων στον επίσημο ιστόχωρο(site) του 

Οργανισμού με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση των επιβατών με αναπηρία. 

4. Σε ότι αφορά την Ειδική Υπηρεσία Μεταφοράς ατόμων με αναπηρία είναι απαραίτητη η στελέχωση με 

περισσότερους και κατάλληλα εκπαιδευμένους οδηγούς προκειμένου να χρησιμοποιηθούν όλα τα 

ειδικά διασκευασμένα οχήματα για την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία. 

5. Η συντήρηση ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων να λαμβάνει χώρα όταν δεν είναι σε λειτουργία 

οι σταθμοί ΗΣΑΠ, ΜΕΤΡΟ, ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ. 

6. Να εφοδιαστούν οι σταθμοί ΗΣΑΠ, ΜΕΤΡΟ, ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ με χειροκίνητους ανυψωτικούς 

μηχανισμούς μεταφοράς αμαξιδίων( ενδεικτικού τύπου stairmate compact, S-max evacuation chair, 

Garaventa Stair-Trac, Portable Wheelchair Lift κ.λ.π.) για την εξυπηρέτηση των επιβατών αυτών σε 

περιπτώσεις μη λειτουργίας των ανελκυστήρων ή σε συνθήκες εκτάκτων αναγκών. 
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7. Να εκπαιδευτεί το προσωπικό ΗΣΑΠ, ΜΕΤΡΟ, ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ για να είναι σε θέση να εξυπηρετεί 

τα άτομα με κινητική αναπηρία με το σωστό τρόπο και χωρίς κίνδυνο τραυματισμού τους. 

 

 

 

Για το Δ.Σ της ΕΟΚΑ 

 

                 Η Πρόεδρος                                 Ο Γενικός Γραμματέας 

 

 

 

 

 

 

                        Κοντογεωργάκη Ευαγγελία                   Δεληγιάννης Παναγιώτης 


