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   Προς: κ. Δ. Παπαστεργίου,  
 Πρόεδρο ΚΕΔΕ 

  Κοιν.: Πίνακας αποδεκτών 

 

Θέμα: «Εφαρμογή του ν. 4784, 16/3/21 και ειδικότερα του άρθρου 34,  αναφορικά με την 

απαγόρευση στάθμευσης, σε απόσταση μικρότερη των 0,50 μ. από τις ράμπες διάβασης ατόμων 

με αναπηρία» 

 

Κύριε Πρόεδρε, 

Όπως γνωρίζετε σύμφωνα με τον ν. 4784, 16/3/21, Αρ. Φύλλου 40, που αφορά την «Βιώσιμη 

Αστική Κινητικότητα – Μικροκινητικότητα»,   ορίζεται  μεταξύ άλλων, στο Αρ.34, 2. ιστ), η 

απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων,  σε απόσταση 0,50 μ. εκατέρωθεν των ραμπών  διάβασης 

ατόμων με αναπηρία.  

Ειδικότερα: «NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4784,  16 Μαρτίου 2021,  Αρ. Φύλλου 40 

Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα - Μικροκινητικότητα - Ρυθμίσεις για τον 

εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών και άλλες διατάξεις.  

«Άρθρο 34 Στάση και στάθμευση 

2. Η στάση ή στάθμευση οχήματος απαγορεύεται: 

ιστ) σε θέση όπου βρίσκεται κεκλιμένο επίπεδο (ράμπα) διάβασης ατόμων με αναπηρία ή/και 

οδηγός τυφλών και σε απόσταση μικρότερη από 0,50 μ. εκατέρωθεν αυτών» 
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Με δεδομένο τον νόμο όλοι οι Δήμοι οφείλουν να προχωρήσουν στην άμεση εφαρμογή του ως 

εξής: 

Α) τοποθετώντας σήμανση στα όρια των ραμπών όσο και σε απόσταση  0,50 μ. εκατέρωθεν 

αυτών, προκειμένου να εκπαιδευτούν οι οδηγοί στη νέα αυτή πρόβλεψη του Κ.Ο.Κ. 

Β) μεταφέροντας τα όρια των υπαρχουσών οριοθετημένων σε πολλούς Δήμους, θέσεων 

στάθμευσης σε απόσταση 0,50 μ. από τα όρια των ραμπών. Οι υπάρχουσες σηματοδοτημένες 

θέσεις στάθμευσης  «ακουμπάνε» τα όρια των ραμπών. 

Κύριε Πρόεδρε, 

Θεωρούμε ότι το θέμα είναι πολύ σοβαρό και θα πρέπει η εφαρμογή του νόμου να απασχολήσει 

άμεσα την ΚΕΔΕ, ώστε  να διασφαλιστεί επιτέλους  ότι οι ράμπες θα παραμένουν ελεύθερες, για 

την κίνηση των ατόμων που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο, αλλά και γενικότερα των 

εμποδιζόμενων ατόμων, όπως των ατόμων της τρίτης ηλικίας, των προσωρινά πασχόντων και για 

τις μητέρες που μεταφέρουν το μωρό τους με καροτσάκι.  

Παράλληλα με τη σήμανση, θα πρέπει να υπάρχει και εποπτεία της δημοτικής αστυνομίας, ώστε 

να ελέγχεται η εφαρμογή του νόμου. 

Γνωρίζοντας την ευαισθησία σας απέναντι στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, 

αναμένουμε άμεσα τις ενέργειές σας, ώστε να εφαρμοστεί ο νόμος σε όλους τους Δήμους της 

χώρας. 

 
 
Με εκτίμηση για την Ε.Γ. της ΕΟΚΑ 

 
Ο Πρόεδρος        Η Γ. Γραμματέας 

    
  

 
Χ. ΓΕΡΩΝΥΜΟΣ       Κ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗ 

 
 

Πίνακας αποδεκτών 

- ΕΣΑμεΑ 

- Γ.Σ. και Φορείς μέλη ΕΟΚΑ 


