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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 
Θέμα: «Απίστευτη αδιαφορία των υπευθύνων, αναφορικά με την επιβίβαση και 
αποβίβαση χρηστών αναπηρικού αμαξιδίου στις αμαξοστοιχίες του Ο.Σ.Ε.»  

   

Η Εθνική Ομοσπονδία Κινητικά Αναπήρων (Ε.Ο.Κ.Α.) εκφράζει την αγανάκτηση και τον 

αποτροπιασμό της, για την απαράδεκτη άρνηση επιβίβασης σε πολίτη που κινείται με αναπηρικό 

αμαξίδιο, προκειμένου να ταξιδέψει με τραίνο από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό της Θεσσαλονίκης 

στην Αθήνα. Αυτό συνέβη επειδή τα ειδικά ανυψωτικά μηχανήματα, που έχουν αγοραστεί εδώ και 

μήνες, ακόμη δεν λειτουργούν. Δυστυχώς για άλλη μία φορά αποδείχθηκε η ¨ευαισθησία¨ τους 

και το πόσο υπολογίζουν τα άτομα με κινητική αναπηρία, οι υπεύθυνοι του Υπουργείου 

Υποδομών, του ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στη Χώρα μας.  

Τον Οκτώβριο του 2017, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ παρουσίασε το νέο μηχανισμό επιβίβασης- αποβίβασης 
στα τραίνα,  για τους κινητικά αναπήρους και κυρίως για τους αναπήρους που κινούνται με 
αμαξίδιο.  Στην παρουσίαση-δοκιμή  παρέστησαν: ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων κ.Ν.Μαυραγάνης, εκπρόσωποι από την  ΕΣΑμεΑ, την Ε.Ο.Κ.Α. και φορέων-μελών της 
Ε.Ο.Κ.Α.   
Οι υπεύθυνοι κατά την παρουσίαση μας διαβεβαίωσαν ότι ο συγκεκριμένος ανυψωτικός 
μηχανισμός θα τοποθετηθεί αρχικά σε Αθήνα-Λάρισα και Θεσσαλονίκη. Η Ε.Ο.Κ.Α. τόνισε την 
ανάγκη να τοποθετηθούν αντίστοιχοι μηχανισμοί  και στους σταθμούς Αλεξανδρούπολης, 
Σερρών, Λαμίας και Πατρών.  
Ήδη το θέμα είχε τεθεί από την Ομοσπονδία στον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 
με έγγραφό της από τις 17/06/2015.  Στο έγγραφο τονίστηκε ότι η ανάγκη χρήσης ανυψωτικού 
μηχανισμού αποτελεί πάγιο αίτημά της, ώστε να δοθεί επιτέλους διακριτική, ακίνδυνη και 
αξιοπρεπής λύση, στην επιβίβαση-αποβίβαση των βαριά κινητικά αναπήρων στους συρμούς. 
Είναι ένα σοβαρό πρόβλημα που ταλανίζει χρόνια το χώρο της βαριάς κινητικής αναπηρίας, 
χωρίς να έχει λυθεί ακόμη και οφείλεται κυρίως στην αδιαφορία και τα γραφειοκρατικά κολλήματα 
των υπεύθυνων υπηρεσιών.  

Τονίζουμε ότι με τη συγκεκριμένη πράξη των υπευθύνων στην Θεσσαλονίκη καταστρατηγούνται 
οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί, και το δικαίωμα στην ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών.   
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Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στα άρθρα 10 και 11 του Κανονισμού 1371/2007 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για τις μετακινήσεις μέσω τραίνων, το Ελληνικό Σύνταγμα, τον νόμο 4488/2017 για 
την υλοποίηση της Σύμβασης του ΟΗΕ αναφορικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία 
που ορίζουν το αναφαίρετο δικαίωμά τους στο να μπορούν να ταξιδεύουν ισότιμα με όλους τους 
πολίτες.  

Η Ε.Ο.Κ.Α. απαιτεί να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα των ατόμων με κινητική αναπηρία και οι 
αρμόδιοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους, ώστε να δοθεί άμεσα αξιοπρεπής λύση και να 
σταματήσει η ταλαιπωρία και η άνιση μεταχείριση των συμπολιτών μας με αναπηρία που θέλουν 
να ταξιδέψουν με το τραίνο.  

 

 
 
                                         

 
 

 
 


