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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Λύθηκε ένα χρονίζον πρόβλημα με ηη διέλευζη ηων 
αναπηρικών ΙΦ από ηα διόδια   

Επηηέινπο ε δηαξθήο πίεζε ηεο ΕΣΑκεΑ ζην ππ. Μεηαθνξώλ γηα ην θξίζηκν ζέκα ηεο δσξεάλ δηέιεπζεο 

νρεκάησλ αηόκσλ κε αλαπεξία από ηνπο ζηαζκνύο δηνδίσλ ΜΕ ή ΧΩΡΙΣ ηελ παξνπζία ηνπ αηόκνπ 

ζην όρεκα έθεξε απνηειέζκαηα. Με ηελ ςήθηζε ηνπ λ. 4903/2022 άξζξν 17, ην όρεκα έρεη απαιιαγή 

αθόκε θαη αλ ν δηθαηνύρνο δελ επηβαίλεη ζε απηό, ζε πεξίπησζε πνπ ε κεηαθίλεζε γίλεηαη πξνο 

εμππεξέηεζε απηνύ.      

Ήδε από ην ζηάδην ηεο δηαβνύιεπζεο ηνπ ςεθηζζέληνο πιένλ λ. 4782/2021 ε ΕΣΑκεΑ είρε εθθξάζεη 

ηελ αλάγθε θαζηέξσζεο ηνπ εληαίνπ e-pass ζε όινπο ηνπο νδηθνύο άμνλεο, κε ζηόρν ηελ νξηζηηθή 

δηεπζέηεζε ηεο ειεύζεξεο δηέιεπζεο ησλ αλαπεξηθώλ νρεκάησλ από ηνπο ζηαζκνύο δηνδίσλ όισλ ησλ 

απηνθηλεηόδξνκσλ ηεο ρώξαο κε εληαίν ηξόπν,  αλεμάξηεηα από ηελ παξνπζία ή κε ηνπ αηόκνπ κε 

αλαπεξία ζε απηά, ώζηε λα δνζεί νξηζηηθή ιύζε ζε έλα ρξόλην πξόβιεκα θαη λα δηαζθαιηζηεί ε 

ηζόηηκε θηλεηηθόηεηα ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία θαη’ επηηαγή ηεο Σύκβαζεο γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ 

αηόκσλ κε αλαπεξία (λ.4074/2012).  

Η ΕΣΑκεΑ είρε θαη’ επαλάιεςε εμεγήζεη, ζε πνιιέο ζπλαληήζεηο θαη ζε αθόκε πεξηζζόηεξεο 

επηζηνιέο, όηη νη πνιίηεο κε αλαπεξία αλαγθάδνληαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο 

πιεηνςεθία ηδησηηθά απηνθίλεηα γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο, ιόγσ ηεο απνπζίαο πξνζβάζηκσλ αζηηθώλ 

κεηαθνξηθώλ ζπζηεκάησλ ζηελ πιεηνςεθία ησλ ειιεληθώλ πόιεσλ, παξά ηηο απαηηήζεηο ησλ 

Επξσπατθώλ Καλνληζκώλ γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ επηβαηώλ. Οη δε νηθείνη ηνπο ζπλήζσο εθηεινύλ ρξέε 

νδεγνύ/ κεηαθνξέα, κεηαθέξνληαο απηνύο ζε δηάθνξεο δνκέο όπνπ ρξεηάδεηαη λα κεηαβνύλ (π.ρ. 

λνζνθνκεία, ζεξαπεπηήξηα, εξγαζία, ρώξνπο ςπραγσγίαο/άζιεζεο, εθπαίδεπζεο, δεκηνπξγηθήο 

απαζρόιεζεο θ.ιπ.) θαη λα παξακείλνπλ γηα λα ιάβνπλ αγσγή ή εθπαίδεπζε ή λα εξγαζηνύλ ή λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζε δξώκελα. Σηηο πεξηπηώζεηο απηέο, ζπλήζσο νη νηθείνη ηνπο, ηνπο αθήλνπλ ζηνλ ηόπν 

πξννξηζκνύ θαη επηζηξέθνπλ λα ηνπο παξαιάβνπλ ώξεο αξγόηεξα γηα λα επηζηξέςνπλ ζηελ θαηνηθία 

ηνπο. Οπόηε, αλ θαη ην αλαπεξηθό απηνθίλεην θπθινθνξεί πξνο εμππεξέηεζε ηνπ αηόκνπ κε αλαπεξία, 

ην άηνκν δελ βξίζθεηαη εληόο απηνύ.  

Ο λ. 4782/2021 πνπ ςεθίζηεθε θαζηέξσζε εληαίν e-pass ζε όινπο ηνπο νδηθνύο άμνλεο, γηα ηελ 

νξηζηηθή δηεπζέηεζε ηεο ειεύζεξεο δηέιεπζεο ησλ αλαπεξηθώλ νρεκάησλ από ηνπο ζηαζκνύο δηνδίσλ 

όισλ ησλ απηνθηλεηόδξνκσλ ηεο ρώξαο κε εληαίν ηξόπν, αιιά κε ηελ ππνρξεσηηθή παξνπζία ηνπ 

αηόκνπ κε αλαπεξία κέζα ζε απηό. Με ηνλ λ.4903/2022 θαη ην άξζξν 17, ην όρεκα έρεη απαιιαγή 

αθόκε θαη αλ ν δηθαηνύρνο δελ επηβαίλεη ζε απηό, ζε πεξίπησζε πνπ ε κεηαθίλεζε γίλεηαη πξνο 

εμππεξέηεζε απηνύ.      
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