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Πρόεδρο και Μέλη Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών 
Κοιν.:  Πρόεδρο της Βουλής 

Υπουργό Εσωτερικών 
Γ.Δ. Υπουργείου Εσωτερικών 
ΕΤΕΚ 

 
Θέμα: έκφραση της δυσαρέσκειας μας για μη συμπερίληψη της οργάνωσης μας 

στην συμβουλευτική επιτροπή προσβασιμότητας που προνοείται στους 
κανονισμούς για την προσβασιμότητα και ασφάλεια στη χρήση των οικοδομών 

που ψηφίστηκαν στις 28/7/2017 και αίτημα για συμμετοχή 
 
Αξιότιμοι βουλευτές, 

Η οργάνωση μας ιδρύθηκε το 1980 και εκπροσωπεί στη χώρα μας τα άτομα με 
παραπληγία και τετραπληγία τα οποία ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν για εξυπηρέτηση των δικαιωμάτων τους, είναι η έλλειψη 
προσβασιμότητας στο περιβάλλον. 

Για το λόγο αυτό η οργάνωση μας είναι δραστήρια σε αυτό τον τομέα από την ίδρυση της 
και είναι ένα θέμα ψηλά στις προτεραιότητες και δράσεις μας για το οποίο 
συμμετέχουμε/συμμετείχαμε σε διάφορες επιτροπές Τοπικών Αρχών, Τμημάτων του 
Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων  όπως και στην ετοιμασία των νέων κανονισμών 
για την προσβασιμότητα που αντικατέστησαν τις πρόνοιες του νόμου 61Η. Παρών 
ήμασταν και στη διαβούλευση στην κοινοβουλευτική επιτροπή εσωτερικών. Καθοριστική 
ήταν επίσης η παρέμβαση μας για την αναβάθμιση της προσβασιμότητας παραλιακών 
δήμων και σε συνεργασία με δήμους υλοποιούμε συγχρηματοδοτούμενα έργα 
εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ για το σκοπό αυτό. 

Στο υπόμνημα που καταθέσαμε με ημερομηνία 24/1/2018 ζητήσαμε να συμμετέχουμε 
στη συμβουλευτική επιτροπή προσβασιμότητας για τους λόγους που προαναφέραμε.   

Με μεγάλη απογοήτευση έχουμε διαπιστώσει ότι στους κανονισμούς που έχουν 
ψηφιστεί, σημείο 3(6)(α) δεν έχει συμπεριληφθεί η οργάνωση μας στα μέλη της 
συμβουλευτικής επιτροπής προσβασιμότητας η οποία επικουρεί τον Υπουργό στην 
εφαρμογή των προνοιών του Παραρτήματος ΙΙΙ και εισηγείται τυχόν αναθεωρήσεις ή/και 
τροποποιήσεις κρίνονται αναγκαίες. 

Με την απόφαση αυτή έχουμε αποκλειστεί από το σημαντικότερο όργανο για προώθηση 
θεμάτων που αφορούν την προσβασιμότητα τροχοκαθισμάτων με τα οποία 
διακινούμαστε. Αν δεν συμμετέχουμε εμείς στην επιτροπή αυτή για να εργαζόμαστε για 
αναβάθμιση της προσβασιμότητας στα άτομα που διακινούνται με αναπηρικό 
τροχοκάθισμα ποιος θα το κάνει; 

Με την παρούσα υποβάλουμε αίτημα για να προχωρήσετε σε τροποποίηση του 
κανονισμού σε συνεργασία με τον Υπουργό Εσωτερικών και να συμπεριληφθεί η 
οργάνωση μας στη συμβουλευτική επιτροπή προσβασιμότητας για τους λόγους που 
προαναφέραμε.  
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Αυτό είναι δικαίωμα μας που κατοχυρώθηκε από εθνικές και διεθνείς 
συμβάσεις/νομοθεσίες. Για ενημέρωση σας σημειώνουμε πιο κάτω την πρόνοια της 
Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ΑμεΑ την οποία η χώρα μας κύρωσε σε νόμο 
και οφείλετε να στηρίζετε για εφαρμογή: 

CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES 

Article 4 ‐ General obligations 

3. In  the development and  implementation of  legislation and policies  to
implement  the  present  Convention,  and  in  other  decision‐making  processes
concerning  issues  relating  to  persons  with  disabilities,  States  Parties  shall
closely  consult  with  and  actively  involve  persons  with  disabilities,  including
children with disabilities, through their representative organizations.

Επιπλέον σημειώνουμε πιο κάτω τα συμπεράσματα της αρμόδιας επιτροπής του ΟΗΕ 
που εξέτασε την υλοποίηση των προνοιών της πιο πάνω σύμβασης τα οποία υιοθέτησε 
στην 322η συνεδρία στις 5 Απριλίου 2017 με κυριότερο το τελευταίο κομμάτι του σημείου 
7 και το 8: 

7. While noting the existence of a law regulating the obligation of public services
to  consult  with  the  Confederation  of  the  Disabled  People  Organization,  the
Committee remains concerned about the insufficient financial and other resources
provided to and inadequate collaboration with representative organizations of
persons with disabilities regarding all disability‐related issues. The Committee
is also concerned by the absence of a representative organisation of persons with
intellectual  disabilities.  Furthermore,  the  Committee  is  concerned  that
contributions by representative organizations of persons with disabilities into
national decision‐making processes are not acknowledged appropriately.
8.The  Committee  recommends  that  the  State  party  urgently,  effectively  and
substantially  increase  the  support  to,  collaboration  with  and  impact  of  all
representative organisations of persons with disabilities in capacity building and
in cross‐sectoral development, implementation and monitoring of policies, laws
and programmes.’

Αγαπητοί, θεωρούμε το πιο πάνω μια από τις χειρότερες εξελίξεις εναντίον της 
προστασίας των δικαιωμάτων μας στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια και ειδικά μετά την 
κύρωση σε νόμο της Σύμβασης του ΟΗΕ για  τα Δικαιώματα των ΑμεΑ. Είναι απαραίτητο 
να πάρετε άμεσα μέτρα για προστασία της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων μας.  

Αναμένουμε την απάντηση σας το συντομότερο δυνατόν, 

Με εκτίμηση, εκ μέρους του Δ.Σ., 
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Προς: Πρόεδρο Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών 
 Κ. Ελένη Μαύρου 
 
Κοιν.: Μέλη Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών 
 Πρόεδρο της Βουλής 
 

Θέμα: Αδιαφορία σας σε επιστολή μας ημερομηνίας 14 Σεπ.2018 
Αδιαφορία για υποβάθμιση κανονισμού για την προσβασιμότητα 

Διαμαρτυρία έξω από τη βουλή 
 
Κυρία Μαύρου, 
 
Με την παρούσα θέλουμε να εκφράσουμε τη δυσαρέσκεια μας για την αδιαφορία που 
έχετε επιδείξει στις επιστολές μας εδώ και ένα χρόνο για την υποβάθμιση των 
απαιτήσεων προσβασιμότητας στη χώρα μας. Ζητήσαμε για θέματα που είστε αρμόδιοι, 
να προστατέψετε τα δικαιώματα μας όπως προνοεί η σύμβαση των ΟΗΕ. Σας 
ενημερώσαμε ότι κάποιοι αποφάσισαν να υποβαθμίσουν τις πρόνοιες του νόμου για 
την προσβασιμότητα εις βάρος των ατόμων με αναπηρίες. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν 
έχετε ασχοληθεί με το θέμα ενώ πρέπει να γνωρίζετε ότι η προσβασιμότητα στο 
δομημένο περιβάλλον είναι η σημαντικότερη προϋπόθεση για την κοινωνική 
ενσωμάτωση των ατόμων που διακινούνται με αναπηρικό τροχοκάθισμα και για την 
ισότιμη πρόσβαση στις ευκαιρίες της ζωής. 

Με επιστολή μας ημερομηνίας 14 Σεπ.2018, με επιχειρήματα ζητήσαμε τη συμμετοχή 
μας στη συμβουλευτική επιτροπή προσβασιμότητας. Με 2η επιστολή μας ημερομηνίας 
7/12/2018 την οποία σας κοινοποιήσαμε ενημερώναμε για την υποβάθμιση προνοιών 
του κανονισμού 61ΗΑ. Δεν είχαμε καμιά απάντηση. 

Σχετικές επιστολές λάβατε και από την Επίτροπο Διοικήσεως [8 Ιαν 2019 & 28 Φεβ 
2019] με πολύ σημαντικές αναφορές που στηρίζουν την άποψη μας ότι η μη συμμετοχή 
μας στην συμβουλευτική επιτροπή και η υποβάθμιση του κανονισμού 61ΗΑ αφήνει τη 
χώρα μας εκτεθειμένη και αποτελεί διάκριση εναντίον μας.  

Μέχρι σήμερα οι πρόνοιες που έχουν υποβαθμιστεί δεν έχουν αποκατασταθεί. 

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι λόγω της αδιαφορίας που έχετε επιδείξει για το 
πιο πάνω εξαιρετικά σοβαρό θέμα, αποφασίσαμε στις 3 Δεκεμβρίου που είναι η Διεθνής 
Ημέρα Ατόμων με Αναπηρίες να διαδηλώσουμε μπροστά από τη Βουλή για να 
διαμαρτυρηθούμε τόσο για την παράνομη υποβάθμιση κανονισμών που αφορούν 
βασικά δικαιώματα μας όσο και για την αδιαφορία της αρμόδιας κοινοβουλευτικής 
επιτροπής να υπερασπιστεί τα δικαιώματα μας. 

Λυπούμαστε που εν έτη 2019 και μετά που κυρώθηκε σε νόμο η Σύμβαση του ΟΗΕ για 
τα δικαιώματα μας, αναγκαζόμαστε να προβούμε σε τέτοιες ενέργειες για να 
υπερασπιστούμε τα δικαιώματα μας. 
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Εκ μέρους του Δ.Σ., 
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