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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Απόφαση σταθμός του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, για την οριοθέτηση των ραμπών διάβασης ΑμεΑ και 

απαγόρευση στάθμευσης σε απόσταση 0,50 μ. εκατέρωθεν αυτών 

Συνάδελφοι, 

Μια «απόφαση σταθμός» εκδόθηκε από την ΚΕΔΕ, αναφορικά με τη σήμανση των ραμπών 

διάβασης ΑμεΑ και την σήμανση απαγόρευσης στάθμευσης σε απόσταση 0,50 μ. εκατέρωθεν των 

ραμπών. Η απόφαση πάρθηκε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, στις 19 Μαΐου. 

Όπως ήδη σας έχουμε ενημερώσει η ΕΟΚΑ, με παρέμβασή της κατόρθωσε να περιληφθεί στο Ν. 

4784/2021 η πρότασή της για απαγόρευση στάθμευσης σε απόσταση 0,50 εκ. εκατέρωθεν των 

ραμπών διάβασης ΑμεΑ. Σε συνέχεια αυτής της πρωτοβουλίας μας και αφού η πρότασή μας 

συμπεριλήφθηκε στον εν λόγω νόμο, με έγγραφό μας ζητήσαμε από την ΚΕΔΕ, να μεριμνήσει για την 

εφαρμογή του νόμου, με σήμανση των ραμπών αλλά και της απόστασης 0,50 μ. εκατέρωθεν αυτών.  

Με αφορμή το σχετικό έγγραφό μας, στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, αναφέρεται: 

«αφού έλαβε γνώση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1634/10.05.21 επιστολής της Εθνικής Ομοσπονδίας 

Κινητικά Αναπήρων (ΕΟΚΑ) με την οποία ζητά να εφαρμοστεί η διάταξη του αρ. 34 του Ν. 

4784/2021 η οποία έχει ως εξής:  

«Άρθρο 34 – Στάση και Στάθμευση  

2. Η στάση και στάθμευση οχήματος απαγορεύεται:  

ιστ) σε θέση που 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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Ύστερα από διαλογική συζήτηση 

Αποφασίζει ομόφωνα: 

Ζητά: 

1. Την εφαρμογή του aρ. 34 του Ν. 4784/2021 που αφορά στην απαγόρευση στάθμευσης, σε 

απόσταση μικρότερη των 0,50 μ. από τις ράμπες διάβασης ατόμων με αναπηρία, από το 

σύνολο των Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών της Επικράτειας.  

2. Την τοποθέτηση σήμανσης στα όρια των ραμπών και σε απόσταση 0,50 μ. εκατέρωθεν 

αυτών. 

3. Τη συνεργασία των αρμόδιων αρχών, της εκάστοτε Αστυνομικής Διεύθυνσης (ειδικά για τις 

Διευθύνσεις ή Τμήματα Τροχαίας) και των Διευθύνσεων Δημοτικής Αστυνομίας, ή των 

Τμημάτων Ελέγχου κοινόχρηστων χώρων για την εποπτεία και εφαρμογή του νόμου. 

4. Τις επιτόπιες αυτοψίες και τις απαραίτητες τεχνικές παρεμβάσεις για την εφαρμογή του 

νόμου από τις Διευθύνσεις Πολεοδομικού Σχεδιασμού, κατόπιν αποφάσεων των Επιτροπών 

Ποιότητας Ζωής, για την εξασφάλιση της σκοπιμότητας και της νομιμότητάς τους. Και την 

κατά τόπους συνεργασία τους με τους φορείς ΑμεΑ για την υποβοήθηση και κατανόηση των 

παρεμβάσεων» 

Συνάδελφοι, 

Κατόπιν της λήψης αυτής της «απόφασης σταθμού» για όλους εμάς, η ΕΟΚΑ εκφράζει την 

ικανοποίησή της και προσκαλεί όλους τους Φορείς Μέλη της να συνεργαστούν με τις κατά τόπους 

αρμόδιες αρχές, ώστε αυτή απόφαση να υλοποιηθεί. Η εφαρμογή του Ν. 4784/2021 και της 

απόφασης της ΚΕΔΕ, δεν θα είναι εύκολη υπόθεση, αλλά θεωρούμε ότι έγινε ένα πρώτο σημαντικό 

βήμα για την ελεύθερη κίνησή μας. 

Σημ.: Δείτε ολόκληρη την απόφαση στο site της ΕΟΚΑ, στην κατηγορία ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, με τίτλο: 

«19/05/21  Απόφαση ΚΕΔΕ για σηματοδότηση ραμπών και απαγόρευση στάθμευσης σε απόσταση 

0,50 μ. εκατέρωθεν αυτών». 

 

 


