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ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

 

Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε                                         Παπάγου, 31.10.2019         

2019 

101 91 Παπάγου                                                                                              Αρ. Πρωτ.:   Β - 1298 

τηλ. 210 6508338, 8326, 8120                                     

δ/νση ηλ. ταχυδρομείου: tkvel@yme.gov.gr                                                                                                                                  

       Προς  
        τη Βουλή των Ελλήνων 
 Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 
 Τμήμα Ερωτήσεων  
  
 Κοινοποίηση: 
 Ως Πίνακα Κοινοποιήσεων 
                                                                                    Δια της βουλής των Ελλήνων 

 
Θέμα:  «Απουσία θεσμικού πλαισίου για την κυκλοφορία των ηλεκτρικών πατινιών και την εν 

γένει προστασία των πολιτών και του δημοσίου χώρου από την χρήση μέσων μικρο-
κινητικότητας» 

 
Σχετ:  Η Ερώτηση 774/19.09.2019 Ομάδας Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ 

 

Τα ηλεκτρικά πατίνια συμπεριλαμβάνονται στα μεταφορικά μέσα που παρέχουν υπηρεσίες 

μικρο-κινητικότητας, τόσο σε ευρωπαϊκές πόλεις όσο και σε μεγάλες ελληνικές πόλεις, σχετικά 

με την εξυπηρέτηση των πολιτών για τη διάνυση αστικών μετακινήσεων μικρών αποστάσεων. 

 

Σε ό,τι αφορά το θεσμικό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια αλλά και τη δυνατότητα ασφαλούς 

κυκλοφορίας αυτών στο αστικό οδικό δίκτυο αλλά και στους λοιπούς χώρους που 

χρησιμοποιούνται για δημόσια κυκλοφορία πεζών και ζώων, λεκτέα είναι τα κάτωθι: 

Α. Υπάρχει περιορισμένη διεθνής και εθνική ερευνητική εμπειρία σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες 

μικρο-κινητικότητας (micro-mobility) 

Β. Τόσο ευρωπαϊκά αλλά και εθνικά σε κράτη-μέλη της ΕΕ και στην Ελλάδα δεν υφίσταται 

σαφές θεσμικό πλαίσιο που να θεσπίζει όρους και προϋποθέσεις για τη νόμιμη κυκλοφορία των 

ηλεκτρικών πατινιών αλλά και την οδήγησή τους (ηλικία οδηγού, εξοπλισμός οδηγού, χώροι 

κυκλοφορίας). 
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Από πλευράς του Υπουργείου μας, δεν έχει εκδοθεί οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο για τη 

δυνατότητα ελεύθερης κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών σε οδούς και λοιπούς χώρους που 

χρησιμοποιούνται για δημόσια κυκλοφορία πεζών και ζώων. 

 

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας είναι το βασικό νομικό εργαλείο οδικής ασφάλειας. Ενόψει 

αρμοδιότητας του Υπουργείου μας στη διαμόρφωση των διατάξεων του ΚΟΚ, εξετάζεται η 

δυνατότητα συνύπαρξης των ηλεκτρικών πατινιών με τους άλλους χρήστες των οδών και των 

χώρων δημόσιας κυκλοφορίας αλλά και η έκδοση σχετικού ρυθμιστικού πλαισίου για τα οχήματα 

αυτά. 

 

Ως αναφέρθηκε και κατά τη συζήτηση παρεμφερούς επίκαιρης ερώτησης στην Ολομέλεια της 

Βουλής, στις 4-10-2019, είναι σε εξέλιξη η συγκρότηση Oμάδας Εργασίας, με αρμοδιότητες –

μεταξύ άλλων - την αξιολόγηση και εισήγηση για τυχόν λήψη προσωρινών μέτρων έως την 

καθιέρωση οριστικού θεσμικού πλαισίου, την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης εντός 

της Χώρας αλλά και στα λοιπά κράτη-μέλη της ΕΕ, τη σύνταξη και εισήγηση κανονιστικού 

πλαισίου σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των οχημάτων αυτών, τη δυνατότητα 

εξακρίβωσής τους, τους χώρους και οδούς χρήσης τους αλλά και τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη 

χρήση τους από τους οδηγούς (π.χ. κράνος, φώτα), καθώς και τη σύνταξη και εισήγηση 

κανονιστικού πλαισίου για το σύστημα εποπτείας της αγοράς των οχημάτων αυτών, ώστε να 

εξασφαλίζεται και η ασφάλεια κυκλοφορίας αυτών και η οδική ασφάλεια εν γένει. Σε ό,τι αφορά 

δε το χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης των εργασιών της είναι τέσσερις μήνες από τη 

συγκρότησή της. 

 

Συμπληρωματικά σας επισυνάπτουμε το με Αρ. Πρωτ. Δ8/70205/8534/27.09.2019 σχετικό 

έγγραφο της Δ/νσης Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας και το με Αρ. Πρωτ. 492/26.09.2019 

σχετικό έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Οχημάτων και Εγκαταστάσεων με τα συνημμένα σε αυτό 

έγγραφα. 

 
 

 
 

 
 

Συνημμένα: (2) 
 

                       
Ο Υφυπουργός 

                           
Ιωάννης Κεφαλογιάννης  

                      
           Ακριβές αντίγραφο  
            Αρετή Κονταρίνη              

Εσωτ. Διανομή:                                                                           
Πολιτικό Γραφείο 

Υφυπουργού Υποδομών & Μεταφορών   
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       Πίνακας Κοινοποιήσεων 
 

1) Βουλευτή κ. Μαμουλάκη Χάρη 
2) Βουλευτή κ. Αβραμάκη Λευτέρη 
3) Βουλευτή κ. Αγαθοπούλου Ειρήνη 
4) Βουλευτή κ. Αλεξιάδη Τρύφωνα 
5) Βουλευτή κ. Αυγέρη Θεοδώρα 
6) Βουλευτή κ. Βαρδάκη Σωκράτη 
7) Βουλευτή κ. Βασιλικό Βασίλη 
8) Βουλευτή κ. Βέττα Καλλιόπη 
9) Βουλευτή κ. Γιαννούλη Χρήστο 
10) Βουλευτή κ. Γκιόλα Γιάννη 
11) Βουλευτή κ. Δρίτσα Θοδωρή 
12) Βουλευτή κ. Ελευθεριάδου Σουλτάνα 
13) Βουλευτή κ. Ζαχαριάδη Κώστα 
14) Βουλευτή κ. Ζεϊμπέκ Χουσεϊν 
15) Βουλευτή κ. Ηγουμενίδη Νίκο 
16) Βουλευτή κ. Θραψανιώτη Εμμανουήλ 
17) Βουλευτή κ. Καρασαρλίδου Φρόσω 
18) Βουλευτή κ. Κασιμάτη Νίνα 
19) Βουλευτή κ. Καφαντάρη Χαρά 
20) Βουλευτή κ. Μάρκου Κώστα 
21) Βουλευτή κ. Μεϊκόπουλο Αλέξανδρο 
22) Βουλευτή κ. Νοτοπούλου Κατερίνα 
23) Βουλευτή κ. Πέρκα Πέτη 
24) Βουλευτή κ. Σκουρλέτη Πάνο 
25) Βουλευτή κ. Σκουρολιάκο Πάνο 
26) Βουλευτή κ. Σκούφα Μπέττυ 
27) Βουλευτή κ. Τζούφη Μερόπη 
28) Βουλευτή κ. Τριανταφυλλίδη Αλέξανδρο 
29) Βουλευτή κ. Φάμελλο Σωκράτη 
30) Βουλευτή κ. Φίλη Νίκο 
31) Βουλευτή κ. Φωτίου Θεανώ 
32) Βουλευτή κ. Χατζηγιαννάκη Μίλτο 
33) Βουλευτή κ. Χρηστίδου Ραλλία 
34) Βουλευτή κ. Ψυχογιό Γιώργο 
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