
Προσπάθεια του Συνδέσμου μας, για προσβασιμότητα των Ατόμων με Αναπηρία 
στις Εκκλησίες της επικράτειας 

 
Ο Σύνδεσμός μας, στην προσπάθεια του να καταστούν προσβάσιμοι οι Ιεροί Ναοί και οι Ιερές μονές, 
προς διευκόλυνση των Ατόμων με Αναπηρία, απευθύνθηκε με έγγραφό του στην Ιερά Αρχιεπισκοπή 
Αθηνών και έπειτα ακολούθησε συνάντηση για το συγκεκριμένο θέμα. Προς ενημέρωσή σας, σας 
παραθέτουμε μέρος του εγγράφου μας, καθώς και την απάντηση της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. 
 

 
Μοσχάτο, 25 Νοεμβρίου 2013 
Αρ. Πρωτ: 9992 

Προς: Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο  
Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο Β’ 

 
Θέμα: Προσβασιμότητα Ατόμων με Βαριές Κινητικές Αναπηρίες, στις Εκκλησίες της Ελληνικής Επικράτειας. 

 
Με την παρούσα επιστολή μας, θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι παρόλο που η Εκκλησία είναι τόπος έκφρασης της πίστης των 
Χριστιανών, υπάρχει μια μερίδα των πολιτών – (Παρα-Τετραπληγικοί), που δυστυχώς δεν μπορούν να προσέλθουν στην 
πλησιέστερη εκκλησία τους, όχι λόγω έλλειψης επιθυμίας ή πίστης εκ μέρους τους, αλλά λόγω έλλειψης προσβασιμότητας, των 
συγκεκριμένων εκκλησιών………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Η Αρχιεπισκοπή πρέπει να δώσει εκ νέου εντολή στις Μητροπόλεις της Ελληνικής Επικράτειας για τη δημιουργία της σωστής 
προσβασιμότητας των εκκλησιών και να ελέγξει το «εντέλλεσθε», ώστε να λυθεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα μέλη μας.  
 

Δυστυχώς, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στη σημερινή εποχή, είναι πολλά και το κυριότερο είναι η αύξηση του 
αποκλεισμού μας, από τη συμμετοχή μας στα κοινωνικά δρώμενα της ζωής της Χώρας.  
 

Η Εκκλησία μας, πιστεύουμε ότι είναι η μόνη που θα μπορούσε να βοηθήσει οργανώνοντας τις εθελοντικές της ομάδες, ώστε να 
υπάρχει μια καθημερινή επαφή με ανθρώπους με βαριές παραπληγίες – τετραπληγίες, έτσι ώστε να τους προσφέρεται η 
απαραίτητη βοήθεια στο σπίτι αλλά και να παροτρύνει τα Άτομα με Αναπηρία, να συμμετέχουν σε έργα και δράσεις της 
Εκκλησίας.  
 

Για όλους τους παραπάνω λόγους και γνωρίζοντας την ευαισθησία σας, όσον αφορά στα θέματα που απασχολούν τα Άτομα με 
Αναπηρία,  θα επιθυμούσαμε όπως: μας ορίσετε μια συνάντηση προκειμένου να σας εκθέσουμε από κοντά τα θέματα που μας 
απασχολούν και να τα συζητήσουμε με απώτερο σκοπό την επίλυσή τους. 
 

Μετά Πάσης Τιμής 
 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 
Πρωτ.: 5030 
Αρ. Διεκπ.: 2428 

Αθήνησι 18η Δεκεμβρίου 2013 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 
Προς Την Ιεράν Αρχιεπισκοπήν Αθηνών και Τας Ιεράς Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος 
 

ΘΕΜΑ: «Υπενθύμισις Εγκυκλίων Σημειωμάτων περί διευκολύνσεως της προσβασιμότητος εις τους Ιερούς Ναούς και τας Ιεράς 
Μονάς προσώπων περιορισμένης κινητικότητος» 

 

Εκ Συνοδικής Αποφάσεως, ληφθείσης εν τη Συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της 11ης μηνός Δεκεμβρίου ε.ε., και κατόπιν 
του υπ’ αριθμ. Πρωτ. 9992/25.11.2013 εγγράφου του Πανελλαδικού Συνδέσμου Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων, δι’ ου 
υποβάλλεται αίτημα αυτού επί του θέματος: «Προσβασιμότης ατόμων μετά βαρέων κινητικών αναπηριών εις τους Ιερούς Ναούς 
της Επικρατείας», γνωρίζομεν υμίν, ότι η διαρκής Ιερά Σύνοδος, εν τη ρηθείση Συνεδρία Αυτής, απεφάσισεν όπως ένθεν , μεν 
υπενθυμίσει τα προηγούμενα υπ’ αριθμ. 1190/568/20.3.2003 και 1850/933/5.5.2003 σχετικά μετά του ως άνω θέματος Εγκύκλια 
Αυτής Σημειώματα, ενθεν δε παραγγείλει όπως ελεγθεί η εφαρμογή των ως άνω Εγκυκλίων Σημειωμάτων και διαπιστώθει η 
σωστή προσβασιμότης των Ιερών Ναών και των Ιερών Μονών υπό προσώπων μετά βαρέων κινητικών αναπηριών, μερίμνη των 
εκασταχού Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών. 
 

Εντολή της Ιεράς Συνόδου 
Ο Αρχιγραμματεύς 

Ο Διαυλείας Γαβριήλ 


