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         Ηλιούπολη 16-03-2012 

         Αρ. Πρωτ.: 6419   

   
 

 

 
Προς:  Περιφερειάρχη Πελοποννήσου   
           κ.Π.Τατούλη και το Περιφερειακό Συμβούλιο  
 
            
 Θέμα: Προσβασιμότητα στις παραλίες      
 

 

Κύριε Περιφερειάρχη, 

 
Η Εθνική Ομοσπονδία Κινητικά Αναπήρων  είναι κοινωνικό-συνδικαλιστικός φορέας που σκοπό 

του  έχει την κοινωνική ένταξη των παραπληγικών και κινητικά αναπήρων και  την 

αλληλοαποδοχή τους από την κοινωνία. 

    Μέλη φορέων της Ομοσπονδίας  μας που κατοικούν στην Πελοπόννησο  και επισκέπτονται τις 

παραλίες της , διαμαρτύρονται για την έλλειψη προσβάσιμων παραλιών. 

   Το Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών του 

Πανεπιστημίου Πατρών κατασκεύασε μια ειδική διάταξη,(σχέδιο της οποίας και σας 

επισυνάπτουμε), η οποία περιλαμβάνει ένα κάθισμα που έχει την δυνατότητα να κινείται μέσω 

ηλεκτροκίνητου μηχανισμού πάνω σε μια σταθερή διαδρομή και καταλήγει μέσα στην θάλασσα, 

δίνοντας την δυνατότητα σε χρήστες  με κινητικά προβλήματα στα κάτω άκρα να μπαίνουν στην 

θάλασσα χωρίς την βοήθεια του συνοδού. 

   Για την διάταξη δε αυτή εκκρεμεί η έγκριση για Διεθνές Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας. 

   Το κόστος της προαναφερόμενης ειδικής διάταξης ανέρχεται στα 30.000,00ευρώ περίπου. 
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Κύριε Περιφερειάρχη,   

 

   Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Ομοσπονδίας Κινητικά Αναπήρων  ζητεί να εγκρίνετε 

οικονομική δαπάνη για την τοποθέτηση δύο ειδικών μηχανισμών. 

Ο ένας εξ’ αυτών να τοποθετηθεί σε παραλία της Μεσσηνίας και ο άλλος στην παραλία της 

Νεάπολης Λακωνίας, όπου υπάρχουν κατασκηνώσεις που το καλοκαίρι φιλοξενούν παιδιά που 

διαμένουν σε Ίδρυμα της Ιεράς Μητρόπολης-Μονεμβασιάς-Σπάρτης. 

 Επιπροσθέτως το έργο θα ενισχύσει τη τουριστική ανάπτυξη που είναι ο βασικός πυλώνας της 

οικονομίας. 

      Αναμένοντας τη θετική σας ανταπόκριση σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.              

      

 

 

 

Με εκτίμηση για το Δ.Σ. της ΕΟΚΑ 

 

 
             Η Πρόεδρος                                 Ο Γενικός Γραμματέας 

 

 

Κοντογεωργάκη Ευαγγελία              Δεληγιάννης Παναγιώτης 

 

 


