
ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ                NATIONAL FEDERATION OF 

ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ                MOBILITY  IMPAIRED PEOPLE 

   Ε.Ο.Κ.Α.                                -N.F.M.I.P.- 
   ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ                                 MEMBER OF NATIONAL 

ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  ΑΤΟΜΩΝ          CONFEDERATION OF DISABLED 

    ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ  Ε.Σ.Α.με.Α.                                     PEOPLE  N.C.D.P. 

     

     info@eoka.com.gr             www.eoka.com.gr                                                                             

                                                                                     

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 236                                                                                                       ELEYTHERIOY VENIZELOY 236  

      Τ.Κ. 16341 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ                                                                                                                  T.K. 16341 ILIOYPOLI 

        ΤΗΛ.: 210 5224974                                                                                                TEL.: +30210 5224974 

         ΦΑΞ:  210 5224974                                                                                                                       FAX: +30210 5224974 

                                                                                                                       

          Ηλιούπολη, 29/10/2019 
          Αρ.Πρωτ:   9296  
      

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Συνάντηση με τον διευθυντή του πολιτικού γραφείου του Δημάρχου Αθηναίων, κ. Επαμεινώνδα 

Μούσιο, είχε η Γεν. Γραμματέας της ΕΟΚΑ κ. Κορίνα Θεοδωρακάκη, την Παρασκευή 26 

Οκτωβρίου. 

Στη συνάντηση συζητήθηκαν διεξοδικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι βαριά κινητικά 

ανάπηροι που διαμένουν στο Δήμο, αλλά και οι επισκέπτες, με κυρίαρχο αυτό της 

προσβασιμότητας στα δημοτικά κτίρια, αλλά και σε πεζοδρόμια και πλατείες. 

Επισημάνθηκαν μεταξύ άλλων: 

- Η έλλειψη προσβασιμότητας σε πολλά δημοτικά κτίρια συναλλαγής κοινού. 

- Η έλλειψη W.C.  ΑμεΑ τόσο σε κτίρια, όσο και σε δημόσιους χώρους του Δήμου.  

- Η έλλειψη ραμπών σε πολλά πεζοδρόμια.  

- Η κατάληψη πεζοδρομίων από τραπεζοκαθίσματα, διαφημιστικές πινακίδες, γλάστρες 

κ.λπ. εμπόδια. 

- Η παντελής έλλειψη δημόσιων θέσεων στάθμευσης αναπηρικών οχημάτων έξω από 

υπηρεσίες του Δήμου (ΚΕΠ, Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας, Τεχνικές υπηρεσίες κ.α.), 

έξω από Νοσοκομεία, μουσεία και άλλα δημόσια κτίρια, αλλά και σε πολυσύχναστα 

σημεία της πόλης (Σύνταγμα, Ομόνοια, Μοναστηράκι  κ.λπ.)  

- Η έλλειψη αστυνόμευσης που θα απέτρεπε το παρκάρισμα σε θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ, 

μπροστά σε ράμπες πεζοδρομίων, αλλά και σε ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης 

(παραχωρημένους από το Δήμο) έξω από κατοικίες βαριά κινητικά αναπήρων ΑμεΑ. 

- Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι βαριά κινητικά ανάπηροι στις συναλλαγές τους με 

υπηρεσίες του Δήμου (έλλειψη κατανόησης των δυσκολιών που έχουν οι βαριά κινητικά 
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ανάπηροι, κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση, δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας και 

εξυπηρέτησης) κ.α. 

- Η επέκταση των υπηρεσιών που προσφέρει το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» με 

συμπερίληψη και άλλων ειδικοτήτων στους εργαζόμενους, όπως φυσιοθεραπευτών, ώστε 

να καλύπτονται οι ιδιαίτερες ανάγκες των βαριά κινητικά αναπήρων δικαιούχων. 

- Η ανάγκη καταγραφής των βαριά κινητικά αναπήρων που διαμένουν μόνιμα εντός των 

ορίων του Δήμου, ώστε σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες (πολιτική Προστασία, 

Πυροσβεστική κ.α.) να μπορεί να τους παρασχεθεί άμεσα βοήθεια σε περιπτώσεις 

φυσικών καταστροφών και άλλων εκτάκτων περιπτώσεων.  

Ο κ. Μούσιος δεσμεύτηκε ότι θα εξεταστούν όλα αυτά τα θέματα και με την δεδομένη 

ευαισθησία του κ. Μπακογιάννη, θα αναζητηθούν λύσεις άμεσα. 


