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 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Θέμα: Συνάντηση της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΕΟΚΑ, με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ,  
κ. Γ. Πατούλη. 

 
Συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ και Δήμαρχο Αμαρουσίου, κ. Πατούλη, είχε αντιπροσωπεία 
της Εκτελεστικής Γραμματείας της Εθνικής Ομοσπονδίας Κινητικά Αναπήρων (ΕΟΚΑ), 
αποτελούμενη από τον Πρόεδρο κ. Μ. Κορωναίο, τον Γ. Γραμματέα κ. Χ. Γερώνυμο και την 
Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων κα. Κ. Θεοδωρακάκη, την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2016.  
 

Οι εκπρόσωποι της ΕΟΚΑ, έθεσαν υπ’ όψιν του κ. Πατούλη, ότι τα άτομα με κινητική 
αναπηρία είναι άμεσα εξαρτημένα από την έλλειψη προσβασιμότητας στο δομημένο και φυσικό 
περιβάλλον, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα στην καθημερινότητά 
τους. Ζήτησαν την συμπαράσταση και την παρέμβαση των δημοτικών αρχών, ώστε να 
εξασφαλιστεί το δικαίωμα για την ισότιμη συμμετοχή των κινητικά αναπήρων στην κοινωνική, 
οικονομική, πολιτική και πολιτιστική ζωή της χώρας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 21 παρ. 6 
του Ελληνικού Συντάγματος και την Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, που 
κυρώθηκε από το ελληνικό κράτος με τον ν.4074/2012 (άρθρο 9 προσβασιμότητα).  

 
Παράλληλα ζήτησαν:  

• Την εφαρμογή από όλους τους Δήμους, του ν.3463/2006, άρθρο 202, παρ.3, και του 
ν.4368/2016, άρθρο 13,  σχετικά με την απαλλαγή των ΑμεΑ από τα δημοτικά τέλη.  

• Τόνισαν την ανάγκη οι ΟΤΑ να προχωρήσουν στην πρόσληψη κινητικά αναπήρων σε 
υπηρεσίες και δομές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόσο σε μόνιμες, όσο και σε εποχικές 
θέσεις, πέραν του ν. 2643/1998, και μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ και του ΕΣΠΑ.  
Είναι πάγιο αίτημα της Ε.Ο.Κ.Α., που θα ανακουφίσει εν μέρει τα άτομα με κινητική 
αναπηρία και τις οικογένειές τους, που πλήττονται στον μέγιστο βαθμό από την ανεργία 
και την οικονομική κρίση.  

• Την συμμετοχή εκπροσώπων της ΕΟΚΑ σε επιτροπές προσβασιμότητας, ώστε να 
εξασφαλίζεται η καταλληλότητα των συγκεκριμένων έργων.  
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• Την επέκταση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και την ενίσχυση των 
προσφερόμενων υπηρεσιών  με επιπλέον ειδικότητες (π.χ. φυσιοθεραπευτές) που θα 
ανακουφίσουν τις ανάγκες των κινητικά αναπήρων. 

• Την δημιουργία σε κάθε ΚΕΠ, γραφείου εξυπηρέτησης ΑμεΑ, που σκοπό θα έχει την 
καταγραφή τους, την ενημέρωσή τους για τα δικαιώματά τους και την καταγραφή των 
ιδιαίτερων αναγκών τους. 

• Την παρέμβαση των Δήμων, για τη διαμόρφωση των πεζοδρομίων έξω από κατοικίες 
ατόμων με κινητικά προβλήματα που ζητούν πρόσβαση και την ανάληψη από τις τεχνικές 
υπηρεσίες των Δήμων, των χρονοβόρων διαδικασιών αδειοδότησης από την Πολεοδομία 
για δημιουργία ραμπών πρόσβασης. 
.   

Ειδικότερα σχετικά με την προσβασιμότητα ζητήθηκαν: 
1. Η εξασφάλιση προσβασιμότητας των κινητικά αναπήρων σε υφιστάμενα και νέα κτίρια 

του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, χώρους εστίασης και πολιτισμού σύμφωνα με τον Νέο 

Οικοδομικό Κανονισμό (άρθρο 26 του ν.4067/2012).  

2. Η επισκευή των υφιστάμενων ραμπών και η δημιουργία νέων, ώστε να εξασφαλίζεται η 

απρόσκοπτη κίνηση των κινούμενων με αμαξίδιο και γενικότερα των εμποδιζόμενων 

ατόμων.  

3. Η δημιουργία ραμπών στις υπερυψωμένες στάσεις λεωφορείων, με τρόπο που να 

διασφαλίζεται ότι θα μένουν ελεύθερες.  

4. Η αύξηση των θέσεων parking  ΑμεΑ, στα δημόσια και δημοτικά κτήρια,  σε ζωτικά σημεία 

των πόλεων και σε χώρους πολιτισμού.  

5. Η δημιουργία WC ΑμεΑ σε δημόσια κτίρια και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 

και η τοποθέτηση WC ΑμεΑ, σε πλατείες, παραλίες, χώρους πολιτισμού, κ.λ.π.  

6. Η υποχρεωτική δημιουργία συνθηκών πρόσβασης ατόμων με κινητική αναπηρία 

τουλάχιστον σε μία παραλία ανά δημοτικό διαμέρισμα, με την τοποθέτηση διαδρόμων, 

μηχανισμών μεταφοράς ΑμεΑ στην θάλασσα, θέσεων parking, αποδυτηρίων, σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία για την παραχώρηση δικαιωμάτων απλής χρήσης επί του 

αιγιαλού και της παραλίας, στους πρωτοβάθμιους Ο.Τ.Α. για την άσκηση 

δραστηριοτήτων, ήπιων και συμβατών με το φυσικό περιβάλλον. 

 

Ο κ. Πατούλης κατανόησε απόλυτα την ανάγκη και την υποχρέωση, επίλυσης των οξυμένων 

προβλημάτων προσβασιμότητας, τονίζοντας ότι «είναι αντικειμενικώς αποδεκτά και ότι δεν 

νοείται Ευρωπαϊκή χώρα που να μην τα εξασφαλίζει». Τόνισε ότι το 20% του συνόλου των έργων 

πρέπει να αφορά την προσβασιμότητα προκειμένου να υπάρξει ποιότητα ζωής για τα ΑμεΑ στην 

χώρα μας. Επισήμανε ωστόσο ότι εμπόδιο στην επίλυση, αποτελεί η έλλειψη οικονομικών 

πόρων.  
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Στην κατεύθυνση της δημιουργίας πόλεων φιλικών προς όλους, τόνισε ότι «είναι απαραίτητο να 

υπάρχουν ανοιχτοί διάδρομοι συνεργασίας της Ε.Ο.Κ.Α. με υπηρεσιακούς παράγοντες της ΚΕΔΕ, 

ώστε να διαμορφώνεται κοινό μέτωπο για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων».   

Ως πρώτο βήμα πρότεινε την ένταξη μιας ενότητας που θα αφορά τα προβλήματα 

προσβασιμότητας των κινητικά αναπήρων στο επικείμενο συνέδριο της ΚΕΔΕ. 

 
Συνάδελφοι η προσπάθεια συνεχίζεται. 

 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
                                         

 
  
 

 
 

 
 


