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Προς: κ. Κ. Μπακογιάννη, 

                       Δήμαρχο Αθηναίων 
          

Κοινοποίηση: Πίνακας αποδεκτών 
 
Θέμα: «Εξαίρεση των Ι.Χ. αναπηρικών αυτοκινήτων και των ειδικά διαμορφωμένων για την 
μεταφορά βαριά κινητικά αναπήρων Δ.Χ. ταξί, από τα προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα, στην 
περιοχή του Κέντρου της Αθήνας και ειδικότερα επί των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου 
(Πανεπιστημίου), Φιλελλήνων, Βασιλίσσης Όλγας, Ηρώδου Αττικού και Σταδίου (από την οδό 
Καραγιώργη Σερβίας έως την οδό Μητροπόλεως)» 
 
Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, 
 
Η Εθνική Ομοσπονδία Κινητικά Αναπήρων (Ε.Ο.Κ.Α.) είναι ο μοναδικός δευτεροβάθμιος κοινωνικο-
συνδικαλιστικός φορέας, μέλος της ΕΣΑμεΑ, που εκπροσωπεί τους κινητικά αναπήρους σε εθνικό 
επίπεδο και αγωνίζεται για τη διασφάλιση και προώθηση των δικαιωμάτων τους, στοχεύοντας  
στην ισότιμη συμμετοχή τους  στην κοινωνική, οικονομική, και πολιτιστική ζωή της Χώρας, όπως 
άλλωστε η εθνική μας νομοθεσία, το σύνταγμα της χώρας και η Διεθνής Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες επιτάσσουν. 

 
Με μεγάλη έκπληξη διαπιστώσαμε ότι στο ΦΕΚ 1970, 21/5/20, «Επιβολή προσωρινών 
κυκλοφοριακών μέτρων και ρυθμίσεων στην περιοχή του Κέντρου της Αθήνας προς αντιμετώπιση 
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»,  δεν περιλαμβάνονται τα αναπηρικά 
αυτοκίνητα, στις κατηγορίες των αυτοκινήτων που εξαιρούνται της απαγόρευσης και μπορούν να 
κυκλοφορούν ελεύθερα στους αναφερόμενους δρόμους.  
 
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ακόμα και υπό κανονικές συνθήκες, τα ΜΜΜ, πλην ίσως των συρμών 
Ηλεκτρικού και Μετρό, αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τους βαριά κινητικά ανάπηρους, ιδιαίτερα 
όσες και όσους κινούνται με αναπηρικό αμαξίδιο.  
Υπό τις πρωτόγνωρες συνθήκες που ζούμε λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, όλα τα ΜΜΜ, είναι 
απολύτως απαγορευμένα για τους βαριά κινητικά ανάπηρους, αλλά και κυρίως για όσες και όσους 
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χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο, λόγω της ιδιαίτερης δυσκολίας προφύλαξής τους, από την 
διάδοση του COVID-19.  
 
Με την απαγόρευση κυκλοφορίας των αναπηρικών οχημάτων, με την απαγορευτική για την 
προφύλαξή τους από την διάδοση του κορωνοϊού κυκλοφορία με ΜΜΜ και με την αδυναμία τους 
να κυκλοφορήσουν σε μεγάλες αποστάσεις με αναπηρικό αμαξίδιο ή με τεχνητά μέλη ή με 
βοηθητικές βακτηρίες, ουσιαστικά οι άνθρωποι αυτοί καταδικάζονται να μην μπορούν να 
κυκλοφορήσουν. Να μην μπορούν να κάνουν τις απαραίτητες δουλειές τους, να ψωνίσουν ή να 
ψυχαγωγηθούν, εφόσον τα σημεία ενδιαφέροντός τους βρίσκονται μέσα στην περιοχή 
απαγόρευσης κυκλοφορίας Ι.Χ. οχημάτων.  
 
 
Κύριε Δήμαρχε, 
 
Με δεδομένη την ευαισθησία σας απέναντί μας, αναμένουμε την άμεση παρέμβασή σας, ώστε τα 
αναπηρικά Ι.Χ. αυτοκίνητα, αλλά και τα ειδικά διαμορφωμένα για την εξυπηρέτηση βαριά κινητικά 
αναπήρων Δ.Χ. ταξί, να εξαιρεθούν από την απαγόρευση κυκλοφορίας.  

 
 

Για την ΕΟΚΑ 

 

Ο Πρόεδρος        Η Γ. Γραμματέας 

    
  

 
Χ. ΓΕΡΩΝΥΜΟΣ       Κ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗ 

 
 

Τηλέφωνα επικοινωνίας  
 
Γερώνυμος Χαράλαμπος (Πρόεδρος ): 6978440079 
Θεοδωρακάκη Κορίνα (Γεν.Γραμματέας ): 6977203290 

 
 

Πίνακας αποδεκτών 
- Γραφείο Υπουργού Επικρατείας  κ. Γ. Γεραπετρίτη 
- Γραφείο Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ. Μ. Χρυσοχοίδη 
- Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών, κ. Π. Θεοδωρικάκου 
- Γραφείο Υπουργού Υγείας, κ. Β. Κικίλια 
- Γραφείο Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κ. Ι. Κεφαλογιάννη 
- Γραφείο Αντιδημάρχου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων, κας Αλ.  Έβερτ 
- ΕΣΑμεΑ 


