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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ε.Σ.Α.μεΑ.:  Πποζοσή με ηα ηπαπεζοκαθίζμαηα- ςπάπσοςν και σπήζηερ 
αναπηπικών αμαξιδίων…  

Σην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο κέηξσλ από ηελ θπβέξλεζε, αλαθνξηθά κε ηελ παξαρώξεζε επηπιένλ 

εμσηεξηθώλ ρώξσλ ζηα θαηαζηήκαηα εζηίαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πνιηηώλ από ηελ εμάπισζε ηνπ 

COVID 19, θξίλεηαη πνιύ ζεκαληηθό λα δηαζθαιηζηεί όηη ζα ππάξρεη ζπλερήο θαη ειεύζεξε δίνδνο γηα 

ηελ απηόλνκε θπθινθνξία θαηαξρήλ ησλ ρξεζηώλ αλαπεξηθώλ ακαμηδίσλ αιιά θαη γεληθόηεξα ησλ 

αηόκσλ κε κεησκέλε θηλεηηθόηεηα (π.ρ. άηνκα κε πξνβιήκαηα όξαζεο, ειηθησκέλνη θ.ιπ.).  

Απηό επηζεκαίλεη ε ΕΣΑκεΑ πξνο ην ππνπξγείν Μεηαθνξώλ κε επηζηνιή ηεο, κεηαθέξνληαο θαη ην 

αίηεκα ηεο Εζληθήο Οκνζπνλδίαο Κηλεηηθά Αλαπήξσλ (Ε.Ο.Κ.Α.) 

Είλαη γλσζηό ζε όινπο όηη ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο γίλεηαη ήδε απζαίξεηε θαηάιεςε εμσηεξηθώλ 

ρώξσλ (πεδνδξόκηα, πιαηείεο, πεδόδξνκνη) πέξαλ ηνπ λνκίκσο παξαρσξεζέληνο, από ηα θαηαζηήκαηα 

εζηίαζεο. Η δε παξαρώξεζε επηπιένλ ηεηξαγσληθώλ ζηηο επηρεηξήζεηο εζηίαζεο ζα επηβαξύλεη αθόκε 

πεξηζζόηεξν ηελ θαηάζηαζε, εάλ δελ ιεθζνύλ ππόςε νη αλάγθεο θηλεηηθόηεηαο ησλ εππαζώλ 

θαηεγνξηώλ ρξεζηώλ ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ ηεο πόιεο όπσο ηα άηνκα κε θηλεηηθή αλαπεξία, κε 

πξνβιήκαηα όξαζεο αιιά θαη νη ειηθησκέλνη πνιίηεο. Η δηακόξθσζε δε, ιόγσ ησλ λέσλ κέηξσλ 

παξαρώξεζεο επηπιένλ ρώξσλ, κηαο λέαο θαηάζηαζεο ζηνπο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο ηεο πόιεο, 

δηαθνξεηηθήο από απηή πνπ ηα άηνκα κε αλαπεξία έρνπλ εθπαηδεπηεί λα ρξεζηκνπνηνύλ κέρξη ζήκεξα, 

πέξαλ ηεο δπζθνιίαο ζηελ θίλεζή ηνπο εγείξεη θαη ζέκαηα αζθάιεηαο απηώλ, ηα νπνία γηα λα ηα 

αληηκεησπίζνπλ ζα αλαγθαζηνύλ λα θαηαθύγνπλ ζηε βνήζεηα ζπλνδώλ, πξνθαλώο ζε ζηελή επαθή κε 

απηά πξνθεηκέλνπ λα ηα θαζνδεγνύλ θαη δηεπθνιύλνπλ, απμάλνληαο έηζη ην βαζκό έθζεζήο ηνπο ζηνλ 

COVID 19. 

Καηά ηελ εθαξκνγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ ζηήξημεο ηεο νηθνλνκίαο, ε αλάγθε πξνζηαζίαο ηεο 

αλεκπόδηζηεο θαη απηόλνκεο θίλεζεο όισλ ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία θαη κεησκέλε θηλεηηθόηεηα ζηνπο 

θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο ηεο πόιεο, όπσο πξνβιέπεηαη από ην εζληθό θαη επξσπατθό ζεζκηθό πιαίζην, 

είλαη αδήξηηε αλάγθε θαη επηβάιιεηαη από ηε λνκνζεζία. 

 

Για περιζζόηερες πληροθορίες επικοινωνήζηε με ηον Πρόεδρο ηης Ε.Σ.Α.μεΑ. κ. Ι. 
Βαρδακαζηάνη ζηο κινηηό ηηλέθωνο 6937157193. 

Τώπα μποπείηε να ενημεπωθείηε για όλερ ηιρ εξελίξειρ ζηο χώπο ηηρ Αναπηπίαρ ζηην ιζηοζελίδα ηηρ 
Ε.Σ.Α.μεΑ.: www.esaea.gr ή www.esamea.gr. 

 

https://www.esamea.gr/our-actions/ypoik/4776-diasfalisi-tis-anempodistis-kinisis-olon-ton-atomon-me-anapiria-kai-meiomeni-kinitikotita-stoys-koinoxristoys-xoroys-tis-polis-kata-tin-efarmogi-sygkekrimenon-metron-stirixis-tis-oikonomias
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Πποζβάζιμο απσείο Microsoft Word (*.docx) 

Τν παξόλ αξρείν ειέγρζεθε κε ην εξγαιείν Microsoft Accessibility Checker θαη 

δε βξέζεθαλ ζέκαηα πξνζβαζηκόηεηαο. Τα άηνκα κε αλαπεξία δε ζα 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζή ηνπ. 

  


