
 
Διαδικασία Αξιολόγησης Ικανότητας και Προετοιμασίας Οδήγησης για άτομα με κινητικά 
προβλήματα (ορθοπεδικά-νευρολογικά).  

 
Απευθύνεται σε: 

 Υποψήφιους οδηγούς που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα και πρόκειται να 
βγάλουν πρώτη φορά δίπλωμα οδήγησης. 

 Οδηγούς που κατέχουν ήδη δίπλωμα οδήγησης και κατά τη διάρκεια της ζωής τους 
απέκτησαν κινητικά προβλήματα. 

Το Κέντρο διαθέτοντας κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή (ειδ. διασκ. οχήματα) καθώς 
και  εξειδικευμένο και άρτια επιστημονικά καταρτισμένο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, 
παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες: 

 Εξατομικευμένη εκτίμηση της ικανότητας οδήγησης ατόμων με κινητικά προβλήματα, 
προκειμένου να καταστούν ικανοί και ασφαλείς οδηγοί, με τη βοήθεια τεχνικών 

βοηθημάτων και διασκευών των αυτοκινήτων τους, κατά περίπτωση, μετά από 
ολοκληρωμένη διαδικασία ιατρικής αξιολόγησης και δοκιμασίας οδήγησης σε 

κατάλληλα διασκευασμένα οχήματα του Κέντρου. 
 Υπόδειξη των απαιτούμενων ειδικών Τεχνικών Βοηθητικών μέσων με τις αντίστοιχες 

κωδικοποιημένες διασκευές (προσαρμογές) στα αυτοκίνητα ΑμεΑ, προκειμένου να είναι 
σε θέση να οδηγούν με ασφάλεια και άνεση. 

 Χορήγηση στους υποψήφιους οδηγούς ή οδηγούς με κινητικά προβλήματα «Πόρισμα 
Εξέτασης» περί της εκτίμησης της ικανότητας οδήγησής τους (Ν. 4413/2016, Άρθρο 74, 

ΦΕΚ 148/τ. Α’/08-08-2016) το οποίο στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι το καταθέτουν στις 
οικείες υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών, μαζί με τα πιστοποιητικά υγείας 
Πρωτοβάθμιας Ιατρικής Εξέτασης (παθολόγο και οφθαλμίατρο ή άλλη ειδικότητα κατά 
περίπτωση). Η ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης της ικανότητας οδήγησης των 
ατόμων με κινητικά προβλήματα διενεργείται από Ειδική Επιτροπή Μηχανολόγων (της 
οικείας Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών) σε διασκευασμένο όχημα. 

 Η αξιολόγηση ικανότητας οδήγησης γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού. 
 Το κόστος της εξέτασης δεν καλύπτεται από τα ασφαλιστικά ταμεία και τα εξέταστρα για 

την αξιολόγηση ικανότητας οδήγησης ατόμων με κινητικά προβλήματα καταβάλλεται 
απευθείας στο Νοσοκομείο από τον ενδιαφερόμενο. 

 Ο μέσος απαιτούμενος χρόνος αξιολόγησης της ικανότητας οδήγησης ατόμων με 
κινητικά προβλήματα στο Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ/ΕΚΑ, είναι περίπου 1 ½ ώρα, κατά 
περίπτωση. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και προγραμματισμό για την αξιολόγηση ικανότητας 
οδήγησης,  

 τηλέφωνα 213-20.15.109, 213-20.15.284 
 E-mail: ekainioxos@eka-hosp.gr 

mailto:ekainioxos@eka-hosp.gr

