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Θέμα: « Προσβασιμότητα στις παραλίες για τα άτομα με αναπηρίες» 

 

Αξιότιμοι κ. Υπουργοί,  

Η Εθνική Ομοσπονδία Κινητικά Αναπήρων (ΕΟΚΑ),  αποτελεί τον μοναδικό δευτεροβάθμιο 
κοινωνικο-συνδικαλιστικό φορέα εκπροσώπησης των πολιτών με κινητικές αναπηρίες, είναι 
μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες (ΕΣΑμεΑ) και έχει σαν βασικό στόχο τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη ισότιμη συμμετοχή τους στις κοινωνικές και οικονομικές 
δραστηριότητες.                                            

Με την παρούσα επιστολή της επιθυμεί να θέσει υπόψη σας ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα 
που άπτεται άμεσα των στόχων της αλλά και της οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης της 
χώρας μας. 

Με την με αριθ. 1052758/1451/Β0010 (ΦΕΚ 1411 Β’/ 30.04.2012) κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα «Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 
1038460/2439/Β0010/15−4−2009 (ΦΕΚ 792/29−4−2009 τ.Β΄)» προστέθηκε στην παραπάνω 
προϊσχύουσα απόφαση παράγραφος, όπως ακολουθεί, με την οποία ορίστηκε ότι: 
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«Σε μία (1) τουλάχιστον ανά Δημοτική Ενότητα από τους παραχωρηθέντες κοινόχρηστους 
χώρους αιγιαλού, παραλίας, κ.λπ., καθώς και όπου υφίστανται λουτρικές εγκαταστάσεις της 
προηγουμένης παραγράφου, οι Ο. Τ. Α. υποχρεούνται επίσης, να προβούν στη τοποθέτηση ενός 
(1) διαδρόμου, κάθετα προς την ακτογραμμή, ο οποίος θα επιτρέπει την είσοδο στο νερό στους 
χρήστες των  αναπηρικών αμαξιδίων και θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την 
εξυπηρέτηση Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)», θα φέρει δε συγκεκριμένες και οριζόμενες με την 
παραπάνω απόφαση τεχνικές προδιαγραφές.  

Η παραπάνω απόφαση αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων 
με αναπηρία (Ν.4074/2012 ΦΕΚ 88 Α’ / 11.04.2012) ικανοποιώντας ένα από τα παλαιότερα 
αιτήματα του αναπηρικού κινήματος, ενώ παράλληλα έθεσε ουσιαστικό θεμέλιο για την 
ανάπτυξη του τουρισμού ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ), ενός ιδιαίτερα δυναμικού κλάδου της 
ευρωπαϊκής και διεθνούς τουριστικής αγοράς, που στοχεύει μόνο στην Ευρώπη, σε προσέλκυση 
τουλάχιστον 80.000.000 δυνητικών τουριστών με αναπηρία, χωρίς να υπολογίσουμε τους 
συνοδούς τους οι οποίοι αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,8  ανά άτομο με αναπηρία.  Στο πλαίσιο της 
απόφασης αυτής αποκαταστάθηκε ήδη η προσβασιμότητα κάποιων παραλιών της χώρας από 
τους αντίστοιχους Ο.Τ.Α. ενώ αρκετές Περιφέρειες αξιολογώντας τις πρώτες θετικές επιπτώσεις 
αυτού του μέτρου στις τοπικές οικονομίες και μάλιστα στον τομέα του τοπικού τουρισμού, 
συμπεριέλαβαν σχετικά μέτρα στα νέα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα 2014-2020. 

Δυστυχώς όμως, όπως πληροφορηθήκαμε, το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) έκρινε 
παράνομη την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας στους Ο.Τ.Α., γεγονός το οποίο θα 
οδηγήσει με βεβαιότητα στην εγκατάλειψη αυτών και τη μεταξύ άλλων σταδιακή απαξίωση 
των όποιων κατασκευών προς εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία έχουν ήδη υλοποιηθεί. 

Κύριοι Υπουργοί, 

Όπως γνωρίζετε οι πολίτες με αναπηρία της χώρας και ειδικά οι πολίτες με κινητικές αναπηρίες 
βιώνουν καθημερινά έντονες διακρίσεις και αποκλεισμούς από σειρά δραστηριοτήτων λόγω της 
απουσίας προσβάσιμων υποδομών και υπηρεσιών.  

Η πρόσβαση των κινητικά αναπήρων στις παραλίες αποτελεί γι’ αυτούς ιδιαίτερα σημαντικό 
παράγοντα κοινωνικοποίησης και συμμετοχής στις δραστηριότητες των οικογενειών τους. 
Παράλληλα, δεν νοείται μία χώρα που στηρίζει την οικονομική επιβίωσή της κυρίως στις 
τουριστικές υπηρεσίες, να αποκλείει μια μεγάλη ομάδα δυνητικών τουριστών, όπως τα άτομα με 
κινητική αναπηρία.  

Για το λόγο αυτό θεωρούμε απόλυτα αναγκαία την ακύρωση της 646/2015 απόφασης του Ε΄ 
Τμήματος του ΣτΕ με την οποία έκρινε παράνομη την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας 
στους Ο.Τ.Α. και την ψήφιση νομοθετικής ρύθμισης έτσι ώστε η χρήση και διαχείριση των 
ακτών να παραμείνει στους δήμους, όπως ήδη έχει  αιτηθεί και η ΚΕΔΕ. 

Επίσης ανοιχτό παραμένει το ερώτημα της αξιοποίησης, της προστασίας και της φύλαξης των 
παραλιών από τους καταπατητές κάθε είδους, οι οποίοι μας στερούν το δικαίωμα κάθε 
πρόσβασης σε αυτές. 
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Σε συνέχεια των παραπάνω ελπίζουμε ότι θα λάβετε σοβαρά υπόψη το αίτημά μας και η νέα 
«διοικητική ανασυγκρότηση», στην οποία οι πολίτες με κινητικές αναπηρίες βασίζουν τις 
ελπίδες τους σε ένα κράτος πραγματικής ισοτιμίας, δε θα δημιουργήσει νέα εμπόδια γι’ αυτούς,  
απαξιώνοντας μάλιστα τα όποια λίγα θετικά μέτρα έχουν ήδη ληφθεί στην κατεύθυνση της 
κοινωνικής ένταξής τους. 

   
 
 
 
 
 

Με εκτίμηση για την Ε.Γ. της ΕΟΚΑ 
 
 

Ο Πρόεδρος     Ο Γ. Γραμματέας 
 
                

     
         Μ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ                                                   Χ.ΓΕΡΩΝΥΜΟΣ                       

 
 
 
 
 
 

Τηλέφωνο επικοινωνίας Προέδρου ΕΟΚΑ: 6938126900   

 
 
 
 
Πίνακας Αποδεκτών: 
 
 - ΕΣΑμεΑ     
 - Γραφείο Πρωθυπουργού κου  Α. Τσίπρα 
-  κ. Δ. Κλούρα, Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας                                                                            
-  Γραφείο   Υπουργού Επικρατείας, κ. Αλ. Φλαμπουράρη                                                                                                                                              
-  Γραφείο  Υπουργού Επικρατείας, κ. Ν. Παππά          
-  Πρόεδρο και Δ.Σ. της ΚΕΔΕ  
-  Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου                                                                                                                                                                      
-  Φορείς – Μέλη Ε.Ο.Κ.Α.    
  


