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Θέμα: Προσβασιμότητα σε δομημένο περιβάλλον, βελτίωση πρόσβασης στα μέσα μαζικής μεταφοράς. 

 

Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, 

 

 Η Εθνική Ομοσπονδία Κινητικά Αναπήρων (ΕΟΚΑ) αποτελεί τον δευτεροβάθμιο κοινωνικό-

συνδικαλιστικό φορέα  που σκοπό  έχει την προάσπιση των δικαιωμάτων καθώς και την κοινωνική ένταξη 

των κινητικά αναπήρων ως ισότιμα μέλη στην κοινωνία. Όπως γνωρίζετε τα άτομα με αναπηρίες έχουν 

πληγεί περισσότερο από κάθε άλλη κοινωνική  ομάδα από την κρίση που διέρχεται η χώρα μας.                                                       

  Ιδιαίτερα τα άτομα με κινητικές αναπηρίες βιώνουν διπλά την κρίση αφού είναι άμεσα εξαρτημένα 

από την ύπαρξη ή μη, της προσβασιμότητας στο δομημένο και φυσικό περιβάλλον, που στην χώρα μας 

παραμένει ακόμη ως ζητούμενο.                            

 Εμείς ως Εκτελεστική Γραμματεία, σας καταθέτουμε τις προτάσεις μας και ελπίζουμε με την 

πρωτοβουλία και την παρέμβασή σας να δώσετε διέξοδο στις καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. 

 

1. Η δυνατότητα χορήγησης και χρήσης ετήσιας κάρτας απεριορίστων διαδρομών στην Περιφέρεια 

Αττικής, με επέκταση για όλη την Επικράτεια σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα Υπουργεία. Πολλές 

φορές τα άτομα με κινητική αναπηρία βρίσκονται προ εκπλήξεως όταν οι κάρτες ή τα δελτία 

μετακίνησής τους δεν γίνονται δεκτά από συγκοινωνιακά μέσα μεταφοράς πέραν του τόπου 

διαμονής τους. Σίγουρα η αναπηρία αυτών των ατόμων δεν αλλάζει με την απομάκρυνση από τον  

τόπο κατοικίας τους.  
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 Ζητάμε από την Περιφέρεια Αττικής να μεριμνήσει ώστε να γίνονται δεκτές οι κάρτες μετακίνησης 

ΑμεΑ όλων των περιφερειών της χώρας. Είναι γνωστό ότι τα άτομα με κινητική αναπηρία από όλη 

την Ελλάδα μετακινούνται για λόγους αντιμετώπισης προβλημάτων της υγείας τους στην 

Πρωτεύουσα. 

2. Παρά την ύπαρξη νομοθετικού πλαισίου για την προσβασιμότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς η 

μετακίνηση των κινητικά αναπήρων είναι τις περισσότερες φορές δυσχερής ή αδύνατη, λόγω 

έλλειψης προσβάσιμων συγκοινωνιακών μέσων. Θεωρούμε αυτονόητο ότι η τήρηση της κείμενης 

νομοθεσίας είναι επιβεβλημένη. 

 

3. Συντήρηση, επισκευή και τροποποίηση πεζοδρομίων στην Περιφέρειά σας, και χρήση 

αντιολισθητικών ταπήτων.  Πολλά από τα πεζοδρόμια είτε δεν διαθέτουν ράμπες πρόσβασης, 

είτε εάν αυτές υπάρχουν είναι από την κατασκευή τους απροσπέλαστες για τα αναπηρικά 

αμαξίδια, και χρήζουν άμεσης επισκευής τόσο στο λιθόστρωτο του πεζοδρομίου όσο και στο 

εφαπτόμενο οδόστρωμα. Επίσης οι κλίσεις που διέπουν τις ράμπες πρόσβασης είναι πολλές 

φορές ακατάλληλες και επικίνδυνες για τους πεζούς και τα αναπηρικά αμαξίδια. 

 

4. Αύξηση των Αναπηρικών θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων, καθώς και η υποχρεωτική ύπαρξη 

τέτοιων θέσεων στάθμευσης σε όλες ανεξαιρέτως τις Υπηρεσίες, Δημόσιες ΝΠΔΔ, Ιδιωτικές και 

ιδιαίτερα στα νοσοκομεία. 

 

5. Επέκταση του προγράμματος  «Βοήθεια στο σπίτι» και παράλληλη ενίσχυση της υπηρεσίας με 

επιπλέον ειδικότητες προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί και στις ανάγκες των ατόμων με 

κινητικές αναπηρίες. 

 

6. Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε υπηρεσίες και δομές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  για άτομα 

με κινητική αναπηρία, και η πρόσληψη τους  μέσω του ΟΑΕΔ και του ΕΣΠΑ πέραν του 

Ν.2643/98. Ένταξη των ΑμεΑ στα εποχικά επαγγέλματα (συμβάσεις ορισμένου χρόνου.) 

 

7. Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 6 του Συντάγματός μας αλλά και με τον νόμο 4074/ΦΕΚ/τ.Α΄/ 

88/11-04-2012 με την κύρωση της Σύμβασης του ΟΗΕ από το Ελληνικό Κοινοβούλιο  τα άτομα 

με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία τους.                                                 

   Ζητάμε την άμεση εφαρμογή του Ν.4067/2012 άρθρο 26 για την προσβασιμότητα των κτηρίων 

και της εγκυκλίου αρ.6/ 8-2-2008 με αρ.πρωτ.8303 του Υπουργείου Εσωτερικών προς όλες τις 

Περιφέρειες της χώρας, σχετικά με την προσβασιμότητα των ΑμεΑ στους κοινόχρηστους 

χώρους. 

 

8. Να διατεθούν κονδύλια για την ανάπτυξη του Προσβάσιμου Τουρισμού με παράλληλη 

υποχρέωση από τις  τοπικές Αυτοδιοικήσεις να προβούν άμεσα στην υιοθέτηση της ΚΥΑ των 

υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών, υπ΄αριθ.1038460/2439/Β0010/15-4-2009 (ΦΕΚ 

792/29-4-2009 τ.Β΄) άρθρο 7 σχετικά με την προσβασιμότητα των παραλιών στα άτομα με 

κινητικές αναπηρίες. 
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Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, 

 

Ελπίζοντας ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στις προτάσεις μας προσβλέπουμε στην αγαστή 

συνεργασία μαζί σας προς όφελος των ατόμων με κινητικές αναπηρίες και των οικογενειών 

τους.                                                            

 Παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση. 

 

 

 

 

Για την ΕΟΚΑ 

 

 

       Ο Πρόεδρος                                     Ο Γενικός Γραμματέας 

 

 

 

 

 

 

   Κορωναίος Μιχάλης                             Γερώνυμος Χαράλαμπος 
 

 
                                                                                                                                                     
                                                                 

   


