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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μετά από επίσημη πρόσκληση της Κ.Ε.Δ.Ε. και του Προέδρου της κ. Πατούλη προς την Ε.Ο.Κ.Α.
η αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας αποτελούμενη από τους κ. Γερώνυμο Χαράλαμπο
(Γ.Γραμματέα) και την κα. Θεοδωρακάκη Κορίνα (Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων), έλαβε μέρος
στο συνέδριο της ΚΕΔΕ που έγινε στην Θεσσαλονίκη στις 1,2 και 3 Δεκεμβρίου 2016.
Στις 03/12/2016 ημέρα των Παγκόσμια ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, οι εκπρόσωποι της
ΕΟΚΑ παρουσίασαν στην ολομέλεια της ΚΕΔΕ, τα προβλήματά τους που εμπίπτουν στους τομείς
δικαιοδοσίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις προτάσεις τους για τη λύση τους.
Ειδικότερα αναφέρθηκαν στα θέματα προσβασιμότητας, στο δομημένο περιβάλλον ζητώντας την
εφαρμογή του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν.Ο.Κ.), τόσο στα υπάρχοντα κτίρια, όσο και στα
νέα.
Ζητήθηκε η αύξηση των προσπελάσιμων παραλιών, δημιουργώντας αλυσίδα προσβασιμότητας για
την μετακίνηση των ατόμων με κινητική αναπηρία ως στην θάλασσα, μέσω της τοποθέτησης
ειδικών μηχανισμών πρόσβασης.
Επιπλέον έγιναν αιτήματα που αφορούσαν:
- την αύξηση των αναπηρικών θέσεων στάθμευσης στον κεντρικό ιστό των πόλεων,
- την κατασκευή WC ΑμεΑ σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και σε
Δημοτικά κτήρια και Υπηρεσίες
- την τοποθέτηση φορητών WC σε κοινόχρηστους χώρους (πλατείες, χώρους πολιτισμού
κλ.π).
- τη δημιουργία στα ΚΕΠ γραφείων εξυπηρέτησης ΑμεΑ
- την εφαρμογή από όλους τους Δήμους του νόμου περί απαλλαγής των ατόμων με αναπηρία από
τα δημοτικά τέλη.
Στα σημαντικά θέματα που τέθηκαν ήταν επίσης:
- η ανάγκη δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για τα άτομα με κινητική αναπηρία,
- η ανάγκη ενίσχυσης του προγράμματος βοήθειας στο σπίτι με την παρουσία Φυσικοθεραπευτών
και
- η δωρεάν παραχώρηση Δημοτικών χώρων σε Συλλόγους Κινητικά Αναπήρων, που είναι Φορείς
Μέλη της Ε.Ο.Κ.Α, για την στέγασή τους αλλά και την παρουσίαση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
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Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΕΟΚΑ προσκλήθηκε για πρώτη φορά να συμμετάσχει σε ετήσιο
συνέδριο της ΚΕΔΕ. Η πρόσκληση προέκυψε μετά την παρουσίαση των προβλημάτων των
κινητικά αναπήρων στον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, κ. Πατούλη, σε πρόσφατη συνάντηση που είχε η
Ομοσπονδία μαζί του.
Το σημαντικό όφελος για την Ομοσπονδία μας, από την παρουσία μας στο συνέδριο είναι ότι οι
τοποθετήσεις μας, καταγράφηκαν στα πρακτικά του συνεδρίου και θα φτάσουν σε όλους τους
Δήμους.
Τέλος στο περιθώριο του συνεδρίου έγιναν επαφές με πολλούς Δημάρχους, μεταξύ αυτών και με
τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. Μπουτάρη, αλλά και με τον υπουργό Ναυτιλίας κ. Κουρουμπλή
και συμφωνήθηκαν συναντήσεις, για περεταίρω ενημέρωσή τους.
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