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Προσ: κον Κώςτα Μπακογιϊννη  
Δόμαρχο Αθηναύων 

 

Θϋμα: «Προτϊςεισ του Πανελλαδικού Συνδϋςμου Παραπληγικών και Κινητικϊ Αναπόρων, 
ςχετικϊ με την προςβαςιμότητα των Ατόμων με Κινητικό Αναπηρύα, ςτουσ χώρουσ δημόςιασ 
και ιδιωτικόσ ςυνϊθροιςησ και κυκλοφορύασ, που ϊπτονται των αρμοδιοτότων ςασ». 

 
Αξιότιμε κύριε Δόμαρχε,  
 

Ο Πανελλαδικόσ Σύνδεςμοσ Παραπληγικών και Κινητικϊ Αναπόρων εύναι ϋνα ςωματεύο, μη 
Κερδοςκοπικού Χαρακτόρα, που αγωνύζεται για την κατϊκτηςη και κατοχύρωςη των δικαιωμϊτων 
των Ατόμων με Αναπηρύα και παρϊλληλα εύναι ο φορϋασ που δύνει την ευκαιρύα ςτα ϊτομα με κινητικϋσ 
αναπηρύεσ, και όχι μόνο να αναδεύξουν τισ δημιουργικϋσ δυνατότητϋσ  τουσ. Επύςησ, μεριμνϊ για την 
ψυχικό και πνευματικό τουσ υγεύα, την επιμόρφωςό τουσ και γενικότερα τη βελτύωςη τησ ποιότητασ 
τησ ζωόσ τουσ. 

 
Με την παρούςα επιςτολό μασ, θα θϋλαμε να ςασ ςυγχαρούμε για ϊλλη μια φορϊ για την πανϊξια 

εκλογό ςασ, ωσ Δόμαρχοσ Αθηναύων. 
 

Παρϊλληλα θϋλουμε να ςασ επιςημϊνουμε ότι ϋνα από τα μεγαλύτερα θϋματα – προβλόματα του 
Δόμου ςασ, ο οπούοσ εύναι από τουσ μεγαλύτερουσ Δόμουσ τησ χώρασ μασ και φιλοξενεύ μεγϊλο αριθμό 
ατόμων με κινητικϊ προβλόματα και το οπούο θα πρϋπει να ςασ απαςχολόςει ιδιαύτερα ώςτε επιτϋλουσ 
να δοθούν λύςεισ, αφορϊ ςτην προςβαςιμότητα των δημόςιων και ιδιωτικών χώρων 
ςυνϊθροιςησ και κυκλοφορύασ, ςτουσ ελεύθερουσ χώρουσ και τισ κυκλοφοριακϋσ οδούσ. 
Υπενθυμύζουμε ότι η εξαςφϊλιςη προςβαςιμότητασ ορύζεται ωσ υποχρϋωςη τησ πολιτεύασ, από το Ν. 
2831/2000, ϊρθρο 28 (ΦΕΚ 140Α), ο Ν. 3057/2000, ϊρθρο 82 (ΦΕΚ 39Α), καθώσ επύςησ και από τη 
Διεθνό Σύμβαςη του ΟΗΕ, για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρύα, που επικυρώθηκε από τη 
Βουλό των Ελλόνων με το Ν. 4074/2012. 

 
Αγαπητϋ Κύριε Δόμαρχε,   
 

Το θϋμα τησ μη ύπαρξησ «Προςβαςιμότητασ» αποτελεύ μϋγιςτο κοινωνικό και πολιτιςτικό 
πρόβλημα, που αφορϊ όχι μόνο τον κινητικϊ ανϊπηρο πολύτη, αλλϊ και τα ϊτομα 3ησ και 4ησ ηλικύασ, τισ 
εγκυμονούςεσ, τισ μητϋρεσ οδηγούσ βρεφικών αμαξιδύων, τα παιδιϊ τησ προςχολικόσ ηλικύασ, τα ϊτομα 
με πρόςκαιρο τραυματιςμό, που ςυνοπτικϊ αποτελούν το 65% των πολιτών κϊθε πόλησ, περιφϋρειασ 
και χώρασ. Καθώσ επύςησ και των τουριςτών επιςκεπτών τησ χώρασ μασ, οι οπούο απαιτούν την 
ευκολύα ςτη διαμονό και μετακύνηςό τουσ.  

Η ϋλλειψη εφαρμογόσ των αναφερόμενων νόμων, διατϊξεων και Διεθνών ςυμβϊςεων, ϋχει 
καταςτόςει τη διαμονό των Ατόμων με Αναπηρύα ςτισ πόλεισ  κυριολεκτικϊ εξοντωτικό, γιατύ 
πρϊγματι και όπωσ ςυνηθύζουν να λϋνε:  

«Όταν βγαίνω απ’ το ςπίτι μου, μπαίνω ςε ένα εχθρικό περιβάλλον. Από το πεζοδρόμιο, χωρίσ 
ράμπα, να πάω που; Στα Υπουργεία, τισ Εφορίεσ, τα Δημαρχεία, τα λοιπά δημόςια 
καταςτήματα; Όλα ςχεδόν είναι χωρίσ πρόςβαςη!!!». 
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Αξύζει να ςημειώςουμε ότι δυςτυχώσ ςτην Πατρύδα μασ, λόγω τησ «ϋλλειψησ εφαρμογόσ των 

νόμων» ςτα εκπαιδευτικϊ ιδρύματα, ςτα νοςοκομεύα, ςτισ δημόςιεσ υπηρεςύεσ ακόμη και ςτισ 
εκκληςύεσ ςυμβαύνει το ύδιο.  

Επύςησ, ςτα θϋατρα (από τα 54 τα 4 εύναι προςβϊςιμα), ςτα μουςεύα, ςτουσ κινηματογρϊφουσ, 
ςυμβαύνει το ύδιο.  

Ακόμη, τα ιδιωτικϊ καταςτόματα, τα κϋντρα ψυχαγωγύασ, οι αθλητικού χώροι, εύναι επύςησ ςτην 
πλειονότητϊ τουσ απροςπϋλαςτοι. 

 
Αλόθεια κύριε Δόμαρχε, ποιοσ ϋχει το δικαύωμα ςε ϋνα ϊτομο, ςε ϋναν πολύτη τησ χώρασ μασ, τησ 

περιφϋρειϊ ςασ, να απαγορεύςει τη ςυμμετοχό του ςτα κοινωνικοοικονομικϊ δρώμενα τησ ζωόσ, να 
του απαγορεύςει τη ςυμμετοχό του ςτην παιδεύα, ςτην εργαςύα, ςτην κουλτούρα, ςτην ψυχαγωγύα, 
ςτον αθλητιςμό, λόγω των υπαρχόντων αρχιτεκτονικών εμποδύων; 

 
Επύςησ, λόγω τησ μη εφαρμογόσ των νόμων προςβαςιμότητασ, δεν εξαςφαλύζεται γενικότερα η 

ελεύθερη διακύνηςη των πολιτών ςτο Δομημϋνο περιβϊλλον (Δημόςια και Ιδιωτικϊ Κτύρια), ςτο 
Ελεύθερο περιβϊλλον (πεζοδρόμια), και ςτισ Μεταφορϋσ (οδόςτρωμα, νηςύδεσ, ΜΜΜ), που ορύζουν 
οι Διεθνεύσ κανόνεσ Προςβαςιμότητασ.  

 
Τϋλοσ, μεγϊλησ ςημαςύασ θϋμα αποτελεύ η μη ύπαρξη Θϋςεων Στϊθμευςησ ΑμεΑ, ςε χώρουσ 

δημόςιασ και ιδιωτικόσ ςυνϊθροιςησ κοινού, πλατεύεσ, κϋντρο πόλησ, χώρουσ ψυχαγωγύασ 
(εςτιατόρια, καφϋ, κ.α.), αθλητικούσ χώρουσ, κ.τλ., που ϋχει ωσ αποτϋλεςμα να γύνεται 
απαγορευτικό η μετακύνηςη των Αναπηρικών Αυτοκινότων μασ, για την εξυπηρϋτηςό μασ ςτουσ 
αναφερόμενουσ χώρουσ και υπηρεςύεσ. (Εξαύρεςη αποτελούν ΜΟΝΟ τα γνωςτϊ Super Market – 
Σκλαβενύτησ, ΑΒ, κ.α. – και τα μεγϊλα εμπορικϊ κϋντρα, τα οπούα διαθϋτουν 3 και παραπϊνω θϋςεισ 
ςτϊθμευςησ ΑμεΑ, που δυςτυχώσ και αυτϋσ πολλϋσ φορϋσ καταλαμβϊνονται από …«ευςυνεύδητουσ» 
ςυμπολύτεσ μασ).  

 
Εντϋλει, εμεύσ που ζούμε το πρόβλημα, θεωρούμε την ϋλλειψη προςβαςιμότητασ, ωσ βιαςμό 

των ατομικών μασ ελευθεριών και δικαιωμϊτων. 
 
Κύριε Δόμαρχε,  
 

Κατόπιν των ανωτϋρω, θεωρούμε ότι ςτο ςχεδιαςμό που θα κϊνετε, μϋχρι την ανϊληψη των 
καθηκόντων ςασ, ϋνασ από τουσ πρωταρχικούσ ςασ ςτόχουσ θα πρϋπει να εύναι η εξαςφάλιςη τησ 
προςβαςιμότητασ (ράμπεσ, θέςεισ ςτάθμευςησ ΑμεΑ) και η δημιουργία μιασ «Ανθρώπινησ Πόλησ, 
χωρίσ αποκλειςμένουσ πολίτεσ».  

 
Για το λόγο αυτό ζητϊμε μια ςυνϊντηςη μαζύ ςασ  με ςτόχο από κοινού να προςεγγύςουμε τα 

θϋματα αυτϊ και με την εξειδικευμϋνη γνώςη μασ, να ςυμβϊλλουμε ουςιαςτικϊ ςτην εξεύρεςη των 
κατϊλληλων λύςεων, ώςτε αφ’ ενόσ να επιτύχετε την εφαρμογό των Διεθνών και Εθνικών Κανόνων 
προςβαςιμότητασ και αφ ετϋρου να δώςετε τη δυνατότητα ςτουσ πολύτεσ ςασ να απολαμβϊνουν 
ιςότιμα όλα τα δικαιώματϊ τουσ, χωρύσ το εμπόδιο τησ ϋλλειψησ πρόςβαςησ.  

Αναμϋνοντασ τον οριςμό τησ ςυνϊντηςό μασ, ευχόμαςτε κϊθε επιτυχύα ςτο ςημαντικό ςασ ϋργο, και 
διατελούμε με εκτύμηςη.  

Για το Δ.Σ. του ΠΑΣΥΠΚΑ 
 

Ο Γενικός Γραμματέας         Ο Πρόεδρος 
Αναστάσιος Κωστάρης         Μούσιος Γρηγόρης  


