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ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ (Άπθπο 77 παπ. 5 εδ. δ' ηος Ν.3852/2010) 

 

Θέμα: Εθαπμογή ηων δικαιωμάηων ηων Αηόμων με Αναπηπίερ ζηο πλαίζιο 

ηων διοικηηικών διαδικαζιών ηος Δήμος Καλαμάηαρ  (ζηιρ ακόλοςθερ 

πεπιπηώζειρ)  

 

σεηικέρ διαηάξειρ: Ν.4074/2012, Ν.3304/2005, Άπθπο 4 Ν.2690/1999, , 

Τποςπγική Απόθαζη Γ4α/Φ.255/161/1989, άπθπο 67 παπ. 7 ηος 

Ν.3852/2010 (Ππόγπαμμα Καλλικπάηηρ), Τποςπγική Απόθαζη 

52907/2009, άπθπο 27 Ν.4067/2012 (Νέορ Οικοδομικόρ Κανονιζμόρ). 

 

Πξνηάζεηο:  

1) Πξνηεξαηφηεηα ζηηο ππνζέζεηο αηφκσλ κε αλαπεξία πνπ εθθξεκνχλ ζηηο 

ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Καιακάηαο θαη δελ έρνπλ δηεθπεξαησζεί αθφκε  

2) Γηαθνπή ρνξήγεζεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ζε άηνκα κε αλαπεξία, κφλν θαηφπηλ 

έθδνζεο ζρεηηθήο Έθζεζεο θνηλσληθήο/-νχ ιεηηνπξγνχ – 

3) Δμ αξρήο ελεκέξσζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ γηα ηελ δπλαηφηεηα θαηαβνιήο ηπρφλ 

αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ ζε δφζεηο - Γηαβνχιεπζε κε ηνπο θνξείο πνπ 

εθπξνζσπνχλ άηνκα κε αλαπεξίεο, γηα ηελ επαλεμέηαζε πξάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ γηα ηελ παξαρψξεζε ζέζεσλ ζηάζκεπζεο θαζψο θαη ηνπ ζπλνιηθνχ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ δηεμαγσγή ειέγρσλ εθ κέξνπο ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ 
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φηαλ ζηνρεχνπλ ζε πξάμεηο αηφκσλ κε αλαπεξία πνπ ηεινχληαη γηα ηελ ελάζθεζε 

ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζβαζηκφηεηαο  

4) Πξνψζεζε αηηεκάησλ θαη πξνο ηξίηεο ππεξεζίεο, εθηφο ηνπ Γήκνπ θαικαηάο – 

5) πγθέληξσζε φιεο ηεο πιεξνθνξίαο πνπ αθνξά ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία πνπ κπνξνχλ λα αζθεζνχλ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο Πχιεο ηνπ Γήκνπ 

Καιακάηαο ζε επρεξέζηεξα πξνζβάζηκε ηζηνζέζε, κε επθξηλή ζήκαλζή ηεο ζηελ 

αξρηθή ζειίδα.  

 

2 Πεξηερφκελα  

Ι. Δηζαγσγή  

ΙΙ.Θεκειηψδε δηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο (α) χκβαζε γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο (β) Υάξηεο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (γ) Ν.3304/205 – Δθαξκνγή ίζεο κεηαρείξηζεο ρσξίο 

δηαθξίζεηο  

ΙΙΙ. Πξνβιήκαηα εθαξκνγήο απφ ηνλ Γήκν Αζελαίσλ (α) Αβεβαηφηεηα θαη 

θαζπζηεξήζεηο ζηελ αδεηνδφηεζε ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ( αλ θαη εθφζνλ απηφ 

ζπκβαίλεη ) (β) Γηαθνπή νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ρσξίο έθζεζε θνηλσληθνχ 

ιεηηνπξγνχ (γ) Έιεγρνη θαη επηβνιή θπξψζεσλ ζε άηνκα κε αλαπεξίεο πνπ 

επηδηψθνπλ λα αζθήζνπλ ην δηθαίσκα πξνζβαζηκφηεηαο  

ΙV. Δηδηθφηεξεο πξνηάζεηο γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ  

 

Ι. Δηζαγσγή 1.1. O πκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο, ζην πιαίζην 

ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ πεξί δηαηχπσζεο πξνηάζεσλ βειηίσζεο ηεο δεκνηηθήο 

δηνίθεζεο θαη ησλ ζρέζεψλ ηεο κε ην θνηλφ, επ’ επθαηξία ζεκαληηθψλ πξνβιεκάησλ 

θαθνδηνίθεζεο πνπ ν ίδηνο εληνπίδεη (άξζξν 77 παξάγξαθνο 5 εδάθην γ' 

Ν.3852/2010), δηαηππψλεη ηελ παξνχζα Δηδηθή Πξφηαζε, ε νπνία ππνβάιιεηαη, 

θαηά ηνλ λφκν, ζηνλ Γήκαξρν θαη θνηλνπνηείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη ηνλ 

Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ.  

 

1.2. Η Δηδηθή Πξφηαζε αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ εθαξκνγήο ησλ 

δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο, ζην πιαίζην ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ. Γελ επηρεηξείηαη εμαληιεηηθή παξάζεζε πξνβιεκάησλ, ε 

νπνία ζα πξνυπέζεηε, κεηαμχ άιισλ, θαηαγξαθή ηνπ ζπλφινπ ησλ βιαβψλ ηνπ 

δηθηχνπ πεδνδξνκίσλ ζηα γεσγξαθηθά φξηα ηνπ Γήκνπ Καιακάηαο , ελψ απηφ ην 
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δίθηπν δελ εκπίπηεη εμ νινθιήξνπ ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ θαη 

ππεξεζηψλ. Δπί ηε επθαηξία, πάλησο, ζεκεηψλεηαη φηη ζα ήηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκε ε 

θαηαγξαθή ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ κε εθηεηακέλε επηρείξεζε απηνςίαο, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο πνιίηεο θαη ηηο νξγαλψζεηο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

δξνκνινγεζνχλ νη αλαγθαίεο απνθαηαζηάζεηο. Η παξνχζα Δηδηθή Πξφηαζε εζηηάδεη 

ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηνηθεηηθψλ εκπνδίσλ πνπ ζπληζηνχλ θαθνδηνίθεζε εηο 

βάξνο ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ 

Καιακάηαο.  

1.3. Σα πξνβιήκαηα, φπσο θαηαγξάθνληαη κεηά απφ δηακεζνιαβήζεηο γηα ηελ 

επίιπζε δηαθνξψλ θαηφπηλ ππνβνιήο θαηαγγειηψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηνλ 

πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο, εκθαλίδνληαη ζε ηξεηο γεληθέο 

πεξηπηψζεηο:  

α) ζε ππνζέζεηο θαζπζηέξεζεο παξαρψξεζεο ζέζεο ζηάζκεπζεο αλαπεξηθνχ 

νρήκαηνο,  

β) ζε ππνζέζεηο δηαθνπήο ρνξήγεζεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο, ρσξίο πξνεγνχκελε 

έθζεζε θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ θαη  

γ) ζε ππνζέζεηο ειέγρσλ ή επηβνιήο θπξψζεσλ γηα παξαβάζεηο πνπ θέξνληαη φηη 

ηέιεζαλ άηνκα κε αλαπεξία, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα αζθήζνπλ ην δηθαίσκά ηνπο 

ζηελ πξνζβαζηκφηεηα.  

 

1.4. Οη πξνηάζεηο γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ εθθηλνχλ απφ ηελ αθεηεξία 

ηεο χκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία θαη ηνπ ζρεηηθνχ Πξσηνθφιινπ, λνκνζεηήκαηα πνπ θπξψζεθαλ κε ηνλ 

Ν.4074/2012 θαη πξέπεη λα ηχρνπλ πξαθηηθήο εθαξκνγήο απφ φιεο ηηο ππεξεζίεο, 

θαζψο θαη ηα ζπιινγηθά θαη κνλνπξφζσπα φξγαλα δηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ Καιακάηαο 

1.5. θνπφο ηεο παξνχζαο πξφηαζεο είλαη λα αλαδεηρζνχλ ππνζέζεηο, ζηηο νπνίεο 

δελ ηεξήζεθαλ δηθαηψκαηα εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ, λα πξνβιεζνχλ πξαθηηθέο 

δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ησλ δηθαησκάησλ, αιιά θαη λα δηαρσξηζηεί ε δεκνηηθή 

επζχλε απφ ηελ ζθαίξα αξκνδηφηεηαο άιισλ δεκφζησλ θνξέσλ.  

 

ΙΙ. Θεκειηψδε δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία  

2.1. Δλψ ε ίδηα ε θχζε ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ, αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ, 

αθνξά ηελ θαζνιηθή εθαξκνγή ηνπο γηα θάζε αλζξψπηλε χπαξμε, ζε πξφζθαηα 

λνκνζεηηθά θείκελα ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ παξαηεξείηαη ε εηδηθή αλαθνξά ζηελ 



www.kalamata.gr    kalamata.gr   kalamata_GR     2721360700     2721360760   polites@kalamata.gr          

 

πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο. Σα ζεκαληηθφηεξα 

λνκνζεηήκαηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη ε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ 

Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο θαη ην πξναηξεηηθφ απηήο Πξσηφθνιιν. Τπάξρνπλ, επίζεο, 

ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο ηνπ Υάξηε Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, ν νπνίνο φκσο εθαξκφδεηαη απφ ηα θξάηε κφλν ζην πιαίζην ελάζθεζεο 

δηθαησκάησλ ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ, δειαδή επηθνπξηθά πξνο ην εζληθφ 

ζπληαγκαηηθφ θαη θνηλφ δίθαην. Μηα ζχληνκε αλαθνξά πεξηέρεηαη θαη ζην άξζξν 21 

παξ. 3 ηνπ πληάγκαηνο, θαηά ην νπνίν “ην Κξάηνο κεξηκλά γηα ηελ πγεία ησλ 

πνιηηψλ θαη παίξλεη εηδηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο λεφηεηαο, ηνπ γήξαηνο θαη 

ηεο αλαπεξίαο θαη γηα ηελ πεξίζαιςε ησλ απφξσλ” 1 . Σν λνκηθφ ζχζηεκα 

πξνζηαζίαο ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο 

ζπκπιεξψλεηαη, απφ δηαηάμεηο ηεο θνηλήο λνκνζεζίαο πνπ πξνβιέπνπλ φξνπο θαη 

δηαδηθαζίεο γηα ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή θαη ηελ επηβνιή ηεο ηήξεζεο ησλ 

δηθαησκάησλ ρσξίο δηαθξίζεηο ιφγσ αλαπεξίαο (Ν.3304/2005, ΦΔΚ Α’ 16/2005, 

«Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο αλεμαξηήησο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο 

θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ»). (α) Η χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο 

2.2. Με ηνλ Ν.4074/2012 (Φ.Δ.Κ. 88 Α'/11.4.2012, «Κχξσζε ηεο χκβαζεο γηα ηα 

δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαη ηνπ Πξναηξεηηθνχ Πξσηνθφιινπ ζηελ 

χκβαζε γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο»), ε Διιάδα θχξσζε ηελ 

χκβαζε πνπ ζεζπίζηεθε κε ηελ απφθαζε 61/611 ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ 

Ο.Η.Δ. ζηελ Νέα Τφξθε ζηηο 13.12.2006 θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 4.5.2008, θαζψο 

θαη ην Πξναηξεηηθφ Πξσηφθνιιν απηήο, κε ην νπνίν ηδξχεηαη έλαο κεραληζκφο 

παξαθνινχζεζεο ησλ θξαηψλ, σο πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ. Σν 

Πξσηφθνιιν ζεζπίζηεθε κε ηελ ίδηα απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Ο.Η.Δ 

θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 4.5.2008. Η θχξσζε ηεο χκβαζεο θαη ηνπ Πξφζζεηνπ 

Πξσηνθφιινπ θαηέζηεζε ηα θείκελα απηά αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειιεληθνχ δηθαίνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο θαη, σο εθ 

ηνχηνπ, νη δηαηάμεηο ηνπο ππεξηζρχνπλ θάζε άιιεο αληίζεηεο δηάηαμεο λφκνπ. 2.3. 

Η πξαθηηθή ζεκαζία ηεο χκβαζεο απηήο έγθεηηαη: − ζηελ εηδηθή παξνπζίαζε ησλ 

πηπρψλ ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο 

αλάγθεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαη 1 Σν άξζξν 88 παξ. 4 ηνπ πληάγκαηνο, 

φκσο, αλαθέξεη φηη νη δηθαζηηθνί ιεηηνπξγνί κπνξνχλ λα παπζνχλ κφλν χζηεξα απφ 

δηθαζηηθή απφθαζε, κεηαμχ άιισλ, ιφγσ αλαπεξίαο! H ίδηα πξφβιεςε ππάξρεη ζην 
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άξζξν 92 παξ. 1 ηνπ πληάγκαηνο, γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο γξακκαηείαο 

δηθαζηεξίσλ θαη εηζαγγειηψλ. Γξαθείν πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε θαη ηεο 

Δπηρείξεζεο Γεκαξρηαθφ Μέγαξν Αζελψλ, Αζελάο αξ. 63, Πιαηεία Δζληθήο 

Αληίζηαζεο (Κνηδηά), Αζήλα 15502 ηει.: 210-3722181 | fax:210-3722358 | e-mail: 

symparastatis@cityofathens.gr | www.cityofathens.gr/symparastatis Δηδηθή 

Πξφηαζε 3/2013 ειίδα 5 − ζην φηη, ιφγσ ηεο θχξσζήο ηεο κε λφκν, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 28 ηνπ πληάγκαηνο, νη δηαηάμεηο ηεο θαηηζρχνπλ θάζε αληίζεηεο 

δηάηαμεο ηεο θνηλήο λνκνζεζίαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε εθαξκνγή θαη ηήξεζε ηεο 

χκβαζεο πξνυπνζέηεη ηνλ παξακεξηζκφ δηαηάμεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε ηππηθά ζε 

ηζρχ, αιιά πεξηνξίδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ δηθαησκάησλ απηψλ. Παξάιιεια, ε 

εθαξκνγή λνκηθψλ δηαηάμεσλ πνπ βξίζθνληαη ζε αληίζεζε κε δηαηάμεηο ηεο 

χκβαζεο είλαη παξάλνκε θαη ππφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο κπνξεί λα ηδξχζεη 

επζχλε ηεο Υψξαο γηα παξάβαζε δηεζλνχο δηθαίνπ. 2.4. χκθσλα κε ην άξζξν 1 

ηεο χκβαζεο (“θνπφο”) ζθνπφο ηεο είλαη λα πξνάγεη, πξνζηαηεχζεη θαη 

δηαζθαιίζεη ηελ πιήξε θαη ίζε απφιαπζε φισλ ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ θαη 

ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ απφ φια ηα άηνκα κε αλαπεξίεο θαη λα πξνάγεη ην 

ζεβαζκφ ηεο εγγελνχο αμηνπξέπεηάο ηνπο. Σα άηνκα κε αλαπεξίεο πεξηιακβάλνπλ 

εθείλα πνπ έρνπλ καθξνρξφληα ζσκαηηθά, ςπρηθά, δηαλνεηηθά ή αηζζεηήξηα 

εκπφδηα, πνπ, ζε αιιειεπίδξαζε κε δηάθνξα εκπφδηα, κπνξνχλ λα παξεκπνδίζνπλ 

ηελ πιήξε θαη απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλσλία, ζε ίζε βάζε κε 

ηνπο άιινπο. 2.5. χκθσλα κε ην άξζξν 4 (“Γεληθέο ππνρξεψζεηο”) ηα 

πκβαιιφκελα Κξάηε αλαιακβάλνπλ λα δηαζθαιίδνπλ φηη πξνάγνπλ ηελ πιήξε 

πινπνίεζε φισλ ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ θαη ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ γηα φια 

ηα άηνκα κε αλαπεξίεο, ρσξίο δηαθξίζεηο νπνηνπδήπνηε είδνπο βάζεη αλαπεξίαο. 

Πξνο ην ζθνπφ απηφ, ηα πκβαιιφκελα Κξάηε αλαιακβάλνπλ: α) λα πηνζεηνχλ φια 

ηα θαηάιιεια λνκνζεηηθά, δηνηθεηηθά θαη άιια κέηξα, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

δηθαησκάησλ πνπ αλαγλσξίδνληαη κε ηελ παξνχζα χκβαζε, β) λα ιακβάλνπλ φια 

ηα θαηάιιεια κέηξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ λνκνζεηηθψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

ηξνπνπνηήζνπλ ή λα θαηαξγήζνπλ ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο, θαλνληζκνχο, έζηκα θαη 

πξαθηηθέο πνπ ζπληζηνχλ δηαθξίζεηο θαηά ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο, γ) λα 

ιακβάλνπλ ππφςε ηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξναγσγή ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ 

ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο, ζε φιεο ηηο πνιηηηθέο θαη ηα πξνγξάκαηα, δ) λα απέρνπλ 

απφ ηε ζπκκεηνρή ζε νπνηαδήπνηε πξάμε ή πξαθηηθή πνπ είλαη αζπκβίβαζηε κε ηελ 

χκβαζε θαη λα δηαζθαιίδνπλ φηη νη δεκφζηεο αξρέο θαη θνξείο ελεξγνχλ ζχκθσλα 
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κε ηελ χκβαζε, ε) λα ιακβάλνπλ φια ηα θαηάιιεια κέηξα πξνθεηκέλνπ λα 

εμαιεηθζνχλ νη δηαθξίζεηο βάζεη αλαπεξίαο, απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν, νξγαληζκφ 

ή ηδησηηθή επηρείξεζε, ζη) λα αλαιακβάλνπλ ή λα πξνάγνπλ ηελ έξεπλα θαη 

αλάπηπμε ησλ θαζνιηθά ζρεδηαζκέλσλ αγαζψλ, ππεξεζηψλ, εμνπιηζκνχ θαη 

εγθαηαζηάζεσλ, φπσο απηφ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο χκβαζεο, πνπ ζα πξέπεη 

λα απαηηήζνπλ ηελ ειάρηζηε δπλαηή πξνζαξκνγή θαη ην ιηγφηεξν θφζηνο, 

πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο ελφο αηφκνπ κε 

αλαπεξίεο, λα πξνάγνπλ ηελ δηαζεζηκφηεηα θαη ηε ρξήζε ηνπο θαη λα πξνάγνπλ ηνλ 

θαζνιηθφ ζρεδηαζκφ θαηά ηελ αλάπηπμε ησλ πξνηχπσλ θαη θαηεπζπληήξησλ 

νδεγηψλ, δ) λα αλαιακβάλνπλ ή πξνάγνπλ ηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε θαη λα 

πξνάγνπλ ηελ δηαζεζηκφηεηα θαη ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Γξαθείν πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε θαη ηεο 

Δπηρείξεζεο Γεκαξρηαθφ Μέγαξν Αζελψλ, Αζελάο αξ. 63, Πιαηεία Δζληθήο 

Αληίζηαζεο (Κνηδηά), Αζήλα 15502 ηει.: 210-3722181 | fax:210-3722358 | e-mail: 

symparastatis@cityofathens.gr | www.cityofathens.gr/symparastatis Δηδηθή 

Πξφηαζε 3/2013 ειίδα 6 ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξίαο θαη ησλ επηθνηλσληψλ, ησλ 

βνεζεκάησλ θηλεηηθφηεηαο, ησλ ζπζθεπψλ θαη ππνβνεζεηηθψλ ηερλνινγηψλ, ηα 

νπνία είλαη θαηάιιεια γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο, δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ζηηο 

ηερλνινγίεο κε πξνζηηφ θφζηνο, ε) λα παξέρνπλ πξνζηηή πιεξνθφξεζε ζηα άηνκα 

κε αλαπεξίεο ζρεηηθά κε ηα βνεζήκαηα θηλεηηθφηεηαο, ηηο ζπζθεπέο θαη ηηο 

ππνβνεζεηηθέο ηερλνινγίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, 

θαζψο θαη ηηο άιιεο κνξθέο βνήζεηαο, ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη 

δηεπθνιχλζεσλ, ζ) λα πξνάγνπλ ηελ θαηάξηηζε επαγγεικαηηψλ θαη πξνζσπηθνχ πνπ 

απαζρνιείηαη κε ηα άηνκα κε αλαπεξίεο, ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα πνπ 

αλαγλσξίδνληαη ζηελ παξνχζα χκβαζε, ψζηε λα παξέρνπλ κε ηνλ θαιχηεξν 

ηξφπν ηε βνήζεηα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ εγγπψληαη απηά ηα δηθαηψκαηα. ην ίδην 

άξζξν (παξ.3) αλαθέξεηαη φηη, θαηά ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο 

θαη ησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο, θαζψο θαη ζε άιιεο δηαδηθαζίεο 

ιήςεο απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηα άηνκα κε αλαπεξίεο, ηα 

θξάηε ζα ζπκβνπιεχνληαη δηαξθψο θαη ζα εκπιέθνπλ ελεξγά ηα άηνκα κε 

αλαπεξίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παηδηψλ κε αλαπεξίεο, κέζσ ησλ 

αληηπξνζσπεπηηθψλ νξγαλψζεψλ ηνπο. 2.6. Ωο αλζξψπηλν δηθαίσκα ησλ αηφκσλ 

κε αλαπεξίεο θαηνρπξψλεηαη ζην άξζξν 9 ηεο χκβαζεο ε “Πξνζβαζηκφηεηα”. 

χκθσλα κε απηφ ην άξζξν, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε ηα άηνκα κε αλαπεξίεο 
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λα δνπλ αλεμάξηεηα θαη λα ζπκκεηέρνπλ πιήξσο ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο δσήο, ηα 

πκβαιιφκελα Κξάηε ιακβάλνπλ θαηάιιεια κέηξα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδνπλ 

ζηα άηνκα κε αλαπεξίεο ηελ πξφζβαζε, ζε ίζε βάζε κε ηνπο άιινπο, ζην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ, ηα κέζα κεηαθνξάο, ηελ πιεξνθνξία θαη ηηο επηθνηλσλίεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηερλνινγηψλ θαη ζπζηεκάησλ πιεξνθνξίαο θαη 

επηθνηλσληψλ θαη ζε άιιεο εγθαηαζηάζεηο θαη ππεξεζίεο πνπ είλαη αλνηθηέο ή 

παξέρνληαη ζην θνηλφ, ηφζν ζηηο αζηηθέο φζν θαη ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο. Σα κέηξα 

απηά, πνπ ζα ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ εμάιεηςε ησλ 

εκπνδίσλ θαη θσιπκάησλ πξνζβαζηκφηεηαο, ζα ηζρχνπλ κεηαμχ άιισλ, γηα: α. ηα 

θηίξηα, ηνπο δξφκνπο, ηηο κεηαθνξέο θαη ινηπέο εζσηεξηθέο θαη ππαίζξηεο 

εγθαηαζηάζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζρνιείσλ, ησλ θαηνηθηψλ, ησλ 

ηαηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ εξγαζηαθψλ ρψξσλ, β. ηηο πιεξνθνξίεο, ηηο 

επηθνηλσλίεο θαη ινηπέο ππεξεζίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ 

ππεξεζηψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ έθηαθηεο αλάγθεο. 2.7. χκθσλα κε ην άξζξν 20, 

αλζξψπηλν δηθαίσκα θαζίζηαηαη θαη ε “Κηλεηηθφηεηα”. Καηά ην άξζξν απηφ, ηα 

πκβαιιφκελα Κξάηε ιακβάλνπλ απνηειεζκαηηθά κέηξα, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίζνπλ ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ αηφκνπ, κε ηε κέγηζηε δπλαηή αλεμαξηεζία γηα 

ηα άηνκα κε αλαπεξίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηεπθφιπλζεο ηεο 

θηλεηηθφηεηαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο, κε ηνλ ηξφπν θαη θαηά ην ρξφλν ηεο 

επηινγήο ηνπο θαη κε πξνζηηφ θφζηνο. Γξαθείν πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε θαη ηεο 

Δπηρείξεζεο Γεκαξρηαθφ Μέγαξν Αζελψλ, Αζελάο αξ. 63, Πιαηεία Δζληθήο 

Αληίζηαζεο (Κνηδηά), Αζήλα 15502 ηει.: 210-3722181 | fax:210-3722358 | e-mail: 

symparastatis@cityofathens.gr | www.cityofathens.gr/symparastatis Δηδηθή 

Πξφηαζε 3/2013 ειίδα 7 2.8. ην άξζξν 28 («Αλεθηφ βηνηηθφ επίπεδν θαη 

θνηλσληθή πξνζηαζία») ε χκβαζε αλαγλσξίδεη ην δηθαίσκα ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξίεο γηα έλα βηνηηθφ επίπεδν αλεθηφ, γηα ηα ίδηα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο θαηάιιειεο δηαηξνθήο, έλδπζεο θαη θαηνηθίαο θαη γηα 

ζπλερή βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζήο ηνπο, κε ηελ ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ 

γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξναγσγή ηεο εμαζθάιηζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ρσξίο 

δηαθξίζεηο βάζεη αλαπεξίαο. ηελ δεχηεξε παξάγξαθν απηνχ ηνπ άξζξνπ 

πξνβιέπεηαη ξεηά ε αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ησλ 

νηθνγελεηψλ ηνπο γηα πξφζβαζε ζηα πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη 

κείσζεο ηεο θηψρεηαο, πξφζβαζε ζηελ θξαηηθή βνήζεηα κε ζρεηηθέο κε ηελ 

αλαπεξία δαπάλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο νηθνλνκηθήο ζπλδξνκήο θαη ηεο ίζεο 
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πξφζβαζεο ζηα ζπληαμηνδνηηθά σθειήκαηα θαη πξνγξάκκαηα. 2.9. Με ην 

Πξναηξεηηθφ Πξσηφθνιιν ηεο χκβαζεο ην θξάηνο αλαγλσξίδεη ηελ αξκνδηφηεηα 

ηεο «Δπηηξνπήο γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο» -πνπ ιεηηνπξγεί ζην 

πιαίζην ηνπ Ο.Η.Δ.- λα δέρεηαη θαη λα εμεηάδεη αλαθνξέο απφ ή γηα ινγαξηαζκφ 

αηφκσλ ή νκάδσλ αηφκσλ, ηα νπνία ηζρπξίδνληαη φηη είλαη ζχκαηα κηαο παξαβίαζεο 

ησλ δηαηάμεσλ ηεο χκβαζεο απφ ην θξάηνο. (β) Υάξηεο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 2.10. χκθσλα κε ην άξζξν 6 παξ. 1 ηεο πλζήθεο ηεο 

Δ.Δ., ν Υάξηεο Θεκειησδψλ Γηθαησ- κάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρεη ίζε λνκηθή 

ηζρχ κε ηηο πλζήθεο. Σν πεδίν εθαξκνγήο ηνπ, αθνξά ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο 

ηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. εθαξκφδνπλ ην δίθαην ηεο Έλσζεο. χκθσλα κε ην άξζξν 

21 ηνπ Υάξηε, απαγνξεχεηαη θάζε δηάθξηζε ιφγσ, κεηαμχ άιισλ, αλαπεξίαο. (γ) 

Ν.3304/2005 – Δθαξκνγή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ρσξίο δηάθξηζε ιφγσ, κεηαμχ 

άιισλ, αλαπεξίαο. 2.11. Ο ζθνπφο ηνπ Ν.3304/2005 είλαη ε ζέζπηζε ηνπ γεληθνχ 

πιαηζίνπ γηα ηελ θαηαπνιέκε- ζε ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο 

θαηαγσγήο, θαζψο θαη γηα ηελ θαηαπν- ιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ ζξεζθεπηηθψλ 

ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ζηνλ 

ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο Οδεγίεο 2000/43/ΔΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 29εο Ινπλίνπ 2000 θαη 2000/78/ΔΚ ηνπ πκ- βνπιίνπ ηεο 27εο 

Ννεκβξίνπ 2000, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο. 2.12. Καηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν.3304/2005, απαγνξεχεηαη ε άκεζε ή 

έκκεζε δηάθξηζε γηα έλαλ απφ ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ, ήηνη θαη 

ιφγσ αλαπεξίαο. Ωο δηάθξηζε λνεί- ηαη θαη ε παξελφριεζε ή θάζε άιιε 

πξνζβιεηηθή ελέξγεηα, ε νπνία εθδειψλεηαη κε αλεπη- ζχκεηε ζπκπεξηθνξά πνπ 

ζρεηίδεηαη κε έλαλ απφ ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο, δειαδή θαη γηα ιφγνπο αλαπεξίαο θαη 

έρεη σο ζθνπφ ή απνηέιεζκα ηελ πξνζβνιή ηεο αμηνπξέπεηαο πξν- ζψπνπ θαη ηελ 

δεκηνπξγία εθθνβηζηηθνχ, ερζξηθνχ, εμεπηειηζηηθνχ, ηαπεηλσηηθνχ ή επηζε- ηηθνχ 

πεξηβάιινληνο. Δπίζεο, σο δηάθξηζε λνείηαη νπνηαδήπνηε εληνιή γηα ηελ εθαξκνγή 

Γξαθείν πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο Γεκαξρηαθφ Μέγαξν 

Αζελψλ, Αζελάο αξ. 63, Πιαηεία Δζληθήο Αληίζηαζεο (Κνηδηά), Αζήλα 15502 ηει.: 

210-3722181 | fax:210-3722358 | e-mail: symparastatis@cityofathens.gr | 

www.cityofathens.gr/symparastatis Δηδηθή Πξφηαζε 3/2013 ειίδα 8 ηεο 

δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο ζε βάξνο πξνζψπνπ γηα νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο αλσηέξσ 

ιφγνπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε αλαπεξία. ΙΙΙ. Πξνβιήκαηα εθαξκνγήο απφ ηνλ 

Γήκν Αζελαίσλ Ο πκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο έρεη ιάβεη 
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θαηαγγειίεο απφ άηνκα κε αλαπεξίεο γηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ ή 

εμαθνινπζνχλ λα αληηκεησπίδνπλ θαηά ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

Γήκνπ. Άιιεο θνξέο ηα πξνβιήκαηα νθείινληαη ζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θη άιιεο θνξέο νθείινληαη ζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ 

θεληξηθνχ θξάηνπο, φπσο π.ρ. πξνβιήκαηα ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην ή ελάζθεζε 

αξκνδηφηεηαο απφ θξαηηθνχο ππαιιήινπο. Ο Γήκνο είλαη αξκφδηνο θπζηθά κφλν γηα 

ηηο δηθέο ηνπ ππεξεζίεο, αιιά ζα κπνξνχζε, γηα ηηο ππνζέζεηο ζηηο νπνίεο δελ είλαη 

αξκφδηνο, λα θαηαγξάςεη ηα πξνβιήκαηα θαη λα δεηήζεη ηελ θξαηηθή παξέκβαζε 

γηα ηελ επίιπζή ηνπο. ην θεθάιαην απηφ εθηίζεληαη ππνζέζεηο πνπ ρεηξίζηεθε ν 

πκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο, θαηφπηλ ππνβνιήο ζρεηηθψλ 

θαηαγγειηψλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαη ππνγξακκίδνληαη νη ιχζεηο πνπ έπξεπε λα 

είραλ δνζεί θαη πνπ κπνξνχλ λα δνζνχλ ζην κέιινλ. (α) Αβεβαηφηεηα θαη 

θαζπζηεξήζεηο ζηελ παξαρψξεζε ζέζεσλ ζηάζκεπζεο 3.1. πλήζεο ιφγνο 

θαηαγγειίαο είλαη ε θαζπζηέξεζε ζηελ δηεθπεξαίσζε ελφο αηηήκαηνο γηα 

παξαρψξεζε ζέζεο ζηάζκεπζεο ζε άηνκν κε αλαπεξία. Η θαζπζηέξεζε κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ηνπο ηέζζεξηο (4) κήλεο2 θαη ππήξμε πεξίπησζε, ζηελ νπνία ε 

θαζπζηέξεζε μεπεξλά θαη ηνπο δψδεθα (12) κήλεο. ε απηέο ηηο ππνζέζεηο, ν 

πκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο επηζεκαίλεη πξνο ηηο ππεξεζίεο φηη 

ν ρξφλνο δηεθπεξαίσζεο ησλ ππνζέζεσλ θαηά ην άξζξν 4 ηνπ Ν.2690/1999 

(Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο) είλαη πελήληα (50) εκέξεο θαη παξαηείλεηαη θαηά 

δέθα (10) εκέξεο, ελψ νη ππεξεζίεο νθείινπλ, εάλ δελ είλαη ζε ζέζε λα ηεξήζνπλ 

απηή ηελ πξνζεζκία λα ελεκεξψζνπλ ηνλ/ηελ πνιίηε πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηελ 

εθπλνή ηεο, ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ πξνβιέπεηαη ε ηήξεζε ηεο 

πξνζεζκίαο3 . ε θακία απφ ηηο ππνζέζεηο πνπ πεξηήιζαλ ζε γλψζε ηνπ 

πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο ελεκεξψζεθαλ εγγξάθσο νη 

ελδηαθεξφκελνη γηα ηνπο ιφγνπο ηεο θαζπζηέξεζεο πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηελ 

εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο. 2 Τπφζεζε 245: 

http://www.cityofathens.gr/symparastatis/node/782 3 Οη πξνζεζκίεο απηέο 

εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαη κεηά ηελ θαηάξγεζε -κε ηνλ Ν.4210/2013- ησλ 

Δηδηθψλ Δπηηξνπψλ Διέγρνπ Δθαξκνγήο ηεο Ννκνζεζίαο πνπ ιεηηνπξγνχζαο ζην 

πιαίζην ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ. Ο πκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε θαη ηεο 

Δπηρείξεζεο είρε εθθξάζεη κε ην Γειηίν Σχπνπ 11/2013, κεηά ηελ θαηάζεζε ηνπ 

λνκνζρεδίνπ, ηελ αλεζπρία ηνπ γηα ηελ κείσζε ησλ εγγπήζεσλ δηαθάλεηαο πνπ ζα 

επέθεξε ε θαηάξγεζε, ρσξίο ηελ πξφβιεςε δηθαηψκαηνο πξνζθπγήο ζε άιιν, 
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πξνζβάζηκν θαη απνηειεζκαηηθφ, θξαηηθφ φξγαλν: 

http://www.cityofathens.gr/symparastatis/node/864. Καηά ην ζρεηηθφ άξζξν 25 

ηνπ Ν.4210/2013, εθθξεκείο αηηήζεηο θαη αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ 

δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ απηνχ, “δηαβηβάδνληαη ζηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα”. 

Γξαθείν πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο Γεκαξρηαθφ Μέγαξν 

Αζελψλ, Αζελάο αξ. 63, Πιαηεία Δζληθήο Αληίζηαζεο (Κνηδηά), Αζήλα 15502 ηει.: 

210-3722181 | fax:210-3722358 | e-mail: symparastatis@cityofathens.gr | 

www.cityofathens.gr/symparastatis Δηδηθή Πξφηαζε 3/2013 ειίδα 9 3.2. χκθσλα 

κε ηνλ θαηάινγν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ δηαηίζεηαη ζην θνηλφ, καδί κε ηελ αίηεζε 

γηα ρνξήγεζε ζέζεο ζηάζκεπζεο ν ελδηαθεξφκελνο θαιείηαη λα πξνζθνκίζεη 

«πξφζθαηε» απφθαζε πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο «πνπ λα νξίδεη φηη ρξεηάδεηαη ρψξνο 

ζηάζκεπζεο θαη δηάξθεηα πνπ ζα ηζρχεη ε απφθαζε» 4 . Η ζπγθεθξηκέλε 

πξνυπφζεζε δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ Πξάμε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 340/2004 πνπ 

νξίδεη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εμέηαζε ζρεηηθψλ αηηεκάησλ. Δπίζεο, 

ε επαλεμέηαζε ησλ αηφκσλ απφ Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή εηδηθά γηα ην ζέκα ηνπ 

ρψξνπ ζηάζκεπζεο απνηειεί κηα εμαηξεηηθά επαρζή πξνυπφζεζε, δεδνκέλνπ ηνπ 

θφξηνπ εξγαζίαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ δνκψλ θαη, γηα νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο αλαπεξίαο (φπσο ε ηαηξηθψο δηαγλσζζείζα θαηάξγεζε θηλεηηθφηεηαο 

θάησ άθξσλ) πξφθεηηαη γηα εληειψο πεξηηηφ, θαζαξά γξαθεηνθξαηηθφ εκπφδην πνπ 

δελ έρεη ζρέζε κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, αιιά ζπληζηά 

δηπιαζηαζκφ δηαδηθαζίαο πνπ επηβαξχλεη ηηο ήδε ππάξρνπζεο δπζρέξεηεο ηνπ 

δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο. ε κία πεξίπησζε έγηλε αηχπσο δεθηή, κέρξη ζηηγκήο, ε 

ζρεηηθή δηακεζνιάβεζε ηνπ πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο θαη ε 

ππφζεζε έρεη δξνκνινγεζεί πξνο έγθξηζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, θαηφπηλ 

απνδνρήο απφ ην πκβνχιην ηεο 1εο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο, ρσξίο ηελ ελ ιφγσ 

εηδηθφηεξε απφθαζε5 . εκεησηένλ φηη ε απνδνρή απηή θαη ε έγθξηζε απφ ην 

θνηλνηηθφ πκβνχιην παξάγεη δηθαηνινγεκέλε εκπηζηνζχλε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ φηη 

ε αίηεζή ηνπ είλαη λφκηκε. Ο πκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο έρεη 

ήδε δηακεζνιαβήζεη ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο ζρεηηθά κε απηφ ην ζέκα 

θαη θξίλεη φηη ε πξνυπφζεζε, εθηφο φισλ ησλ άιισλ, ηεο πξνζθφκηζεο 

επηπξφζζεηεο «απφθαζεο», ρσξίο λα δηεπθξηλίδεηαη κάιηζηα εηδηθψο θαη νξηζκέλσο 

ηη ζεκαίλεη «πξφζθαηε», ζίγεη νπζησδψο ην δηθαίσκα Πξνζβαζηκφηεηαο ηνπ 

άξζξνπ 9 ηεο χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία. Η 

πξνυπφζεζε απηή πξέπεη ζπλεπψο λα επαλεμεηαζηεί. 3.3. Η ζνβαξφηεξε απφ απηέο 
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ηηο ππνζέζεηο αθνξά πεξίπησζε 88ρξνλνπ παξαπιεγηθνχ κε πιήξε θαηάξγεζε 

θηλεηηθφηεηαο θαη αηζζεηηθφηεηαο θάησ άθξσλ6 . Τπέβαιε αίηεζε γηα παξαρψξεζε 

ζέζεο ζηάζκεπζεο ζηηο 26.11.2012. Δλψ θαηά ηελ παξ. 4 ηεο θαλνληζηηθήο πξάμεο 

ππ' αξ. 340/2004 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ (“νρήκαηα αηφκσλ κε κεησκέλε 

θηλεηηθφηεηα”), ν ελδηαθεξφκελνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη κεηαμχ άιισλ “εηδηθφ 

ζήκα ζηάζκεπζεο (ΔΙΑΑ)”, ην νπνίν εθδίδεηαη “απφ ην Δζληθφ Ίδξπκα 

Απνθαηάζηαζεο Αλαπήξσλ”, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε φιε ε δηαδηθαζία 

θηλήζεθε κε βάζε ηελ παξ. 8, θαηά ηελ νπνία “ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, 

ρνξεγνχληαη άδεηεο ζηάζκεπζεο κίαο (1) ζέζεο θαηά πεξίπησζε κφληκα ή 

πξνζσξηλά γηα απζηεξά ζνβαξνχο ηαηξηθνχο ιφγνπο νη νπνίνη απνδεηθλχνληαη κε 

αλάινγα πηζηνπνηεηηθά. Η απφθαζε απηή ζα ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε 

πιεηνςεθία ησλ κειψλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ”. Με ην ππ’ αξ. πξση. 

48963/1.3.2013 δεκαξρηαθφ έγγξαθν πξνο ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ, ε ππφζεζε έπξεπε λα είρε ήδε εηζαρζεί πξνο ιήςε απφθαζεο ζην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην, θαηά ην άξζξν 67 παξ. 7 ηνπ Ν.3852/2010. Όκσο, ε 

Γηεχζπλζε Οδνπνηίαο & Απνρέηεπζεο, κε ην ππ’ αξ. πξση. 157069/12.7.2012 

έγγξαθν, αλαηξέπνληαο φιε ηελ κέρξη ηφηε δηαδηθαζία, 4 Έληππν πξνδηαηππσκέλεο 

θφξκαο γηα ηελ ζρεηηθή αίηεζε: 

http://www.cityofathens.gr/sites/default/files/khe/entypa/pdfs/01015477.pdf 5 

Τπφζεζε 251: http://www.cityofathens.gr/symparastatis/node/788 6 Τπφζεζε 326: 

http://www.cityofathens.gr/symparastatis/node/871 Γξαθείν πκπαξαζηάηε ηνπ 

Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο Γεκαξρηαθφ Μέγαξν Αζελψλ, Αζελάο αξ. 63, Πιαηεία 

Δζληθήο Αληίζηαζεο (Κνηδηά), Αζήλα 15502 ηει.: 210-3722181 | fax:210-3722358 | 

e-mail: symparastatis@cityofathens.gr | www.cityofathens.gr/symparastatis Δηδηθή 

Πξφηαζε 3/2013 ειίδα 10 έθξηλε φηη ε αίηεζε ζα έπξεπε λα θξηζεί κε βάζε ηελ 

παξ. 4 (αληί ηεο εμαηξεηηθήο παξ. 8 πνπ είρε αθνινπζεζεί κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή) 

θαη φηη απαηηείηαη απφ ηνλ πνιίηε λα πξνζθνκίζεη «εηδηθφ ζήκα ζηάζκεπζεο ΔΙΑΑ 

(θάξηα αλαπήξνπ) ή Γλσκάηεπζε απφ Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή ζηελ νπνία λα 

αλαθέξεηαη φηη απαηηείηαη ρψξνο ζηάζκεπζεο θαη φηη ε αλαπεξία αθνξά κεησκέλε 

θηλεηηθφηεηα ησλ θάησ άθξσλ θαη θηλεηηθφηεηα βάδηζεο». Δπξφθεηην γηα 

αηθληδηαζκφ πνπ αλαηξέπεη ηελ λφκηκε πξνζδνθία ηνπ πνιίηε φηη ε ππφζεζή ηνπ ζα 

εηζαρζεί, κεηά απφ ηφζνπο κήλεο, κε ζεηηθή εηζήγεζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ 

Γήκνπ Αζελαίσλ. Δμάιινπ, ε κεησκέλε θηλεηηθφηεηα ησλ θάησ άθξσλ πξνέθππηε 

απφ ηαηξηθά πηζηνπνηεηηθά πνπ είρε πξνζθνκίζεη ν ελδηαθεξφκελνο. Απφ έγγξαθα 
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πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ θαηαγγειία πξνθχπηεη φηη ππήξμε ζνβαξή θαζπζηέξεζε 

κεηαθνξάο ηνπ ζε κνλάδα πγείαο, νθεηιφκελε, κεηαμχ άιισλ, ζηελ έιιεηςε ζέζεο 

ζηάζκεπζεο ηνπ Ι.Υ. ζπγγελνχο γηα ην νπνίν έρεη ππνβιεζεί ην αίηεκα 

παξαρψξεζεο. Ο πκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο έρεη απνζηείιεη 

ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηελ Γηακεζνιάβεζε 194/2013 απφ ηηο 18.10.2013, ρσξίο 

λα έρεη ιάβεη κέρξη ζήκεξα απάληεζε. 3.4. Δλψ ν εμνξζνινγηζκφο ηνπ δεκνηηθνχ 

θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ θαη ε κεηαξξχζκηζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ εμαηξεηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ πξνθαινχλ ζπλεηξκνχο πεξί 

άληζεο ή πξνλνκηαθήο κεηαρείξηζεο απνηειεί ζεκηηφ ζηφρν, ε επαλεμέηαζε απηή 

δελ είλαη επηηξεπηφ λα επηβαξχλεη ηνπο ήδε αηηνχληεο θαη νη απνθάζεηο ηεο 

δηνίθεζεο δελ είλαη δπλαηφλ λα επηβάιινληαη ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε αλαζεψξεζε 

ησλ πξάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ρσξίο δηαβνχιεπζε κε ηηο νξγαλψζεηο 

ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο. Δάλ πξέπεη λα εμαιεηθζεί ε παξάγξαθνο 8 ηεο πξάμεο 

340/2004 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, απηφ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί κεηά απφ 

επξεία δηαβνχιεπζε, ζηελ νπνία ζα θιεζνχλ θαη ζα πάξνπλ κέξνο νη εθπξφζσπνη 

θαη νη νξγαλψζεηο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία (άξζξν 4 παξ. 3 ηεο χκβαζεο 

Γηθαησκάησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο) θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα εθδνζεί λεά 

πξάμε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ ζα ζεζκνζεηεί (ή φρη) δεκνθξαηηθά θαη 

λφκηκα ηελ αιιαγή ηεο δηαδηθαζίαο. 3.5. πλνιηθά, ε ηήξεζε ηνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ, φζνλ αθνξά ηελ εκπξφζεζκε δηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ πνιηηψλ πξέπεη 

λα είλαη απζηεξή, φηαλ ππνβάιινληαη αηηήκαηα πνπ δηεπθνιχλνπλ άηνκα κε 

αλαπεξίεο λα αζθήζνπλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο πνπ θαηνρπξψλνληαη ζηελ χκβαζε 

Γηθαησκάησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξίε. Πεξηηηέο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ 

δηπιαζηάδνπλ ηηο δηνηθεηηθέο δηαπηζηψζεηο πξέπεη λα εμαιεηθζνχλ άκεζα απφ ηελ 

αθνινπζνχκελε πξαθηηθή ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, κε ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ 

εληχπσλ ππνβνιήο αηηήζεσλ. Η κεηαξξχζκηζε ηνπ θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ 

παξαρψξεζε ζέζεσλ ζηάζκεπζεο πξνυπνζέηεη δηαβνχιεπζε κε νξγαλψζεηο ηνπ 

αλαπεξηθνχ θηλήκαηνο θαη ιήςε απφθαζεο απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, κε πιήξε 

ζεβαζκφ ησλ πξνζεζκηψλ σο πξνο ηηο αηηήζεηο πνπ ήδε εθθξεκνχλ θαη πξφβιεςε 

κεηαβαηηθψλ δηαηάμεσλ, ψζηε λα κελ παξαβηάδεηαη ε αξρή ηεο πξνζηαηεπφκελεο 

εκπηζηνζχλεο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ. Γξαθείν πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε θαη ηεο 

Δπηρείξεζεο Γεκαξρηαθφ Μέγαξν Αζελψλ, Αζελάο αξ. 63, Πιαηεία Δζληθήο 

Αληίζηαζεο (Κνηδηά), Αζήλα 15502 ηει.: 210-3722181 | fax:210-3722358 | e-mail: 

symparastatis@cityofathens.gr | www.cityofathens.gr/symparastatis Δηδηθή 
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Πξφηαζε 3/2013 ειίδα 11 (β) Γηαθνπή νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ρσξίο έθζεζε 

θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ 3.6. ε δχν ππνζέζεηο πνπ ρεηξίζηεθε ν πκπαξαζηάηεο ηνπ 

Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο θαηφπηλ θαηαγγειηψλ, απνθαζίζηεθε ε δηαθνπή 

ρνξήγεζεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ζε άηνκα κε αλαπεξία, δεηψληαο εληφο δχν (2) 

κελψλ ηελ επηζηξνθή κέξνπο ηεο ελίζρπζεο σο αρξεσζηήησο θαηαβιεζείζαο. Οη 

απνθάζεηο ηνπ Γήκνπ είραλ φκσο ιεθζεί ρσξίο ηελ χπαξμε ηεο απαηηνχκελεο απφ 

ην θαλνληζηηθφ πιαίζην Έθζεζεο θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ. πγθεθξηκέλα, κε ηελ 

Τπνπξγηθή Απφθαζε Γ4α/Φ.255/161/1989 (ΦΔΚ Β' 108, “Οηθνλνκηθή ελίζρπζε 

αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο”) ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Τγείαο, Πξφλνηαο θαη 

Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, εγθξίζεθε ε εθαξκνγή εληαίνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθήο 

ελίζρπζεο ησλ αηφκσλ κε “εηδηθέο αλάγθεο” 7 , αλεμαξηήησο ειηθίαο, ηα νπνία είλαη 

αλαζθάιηζηα ή έκκεζα αζθαιηζκέλα θαη ιφγσ ζνβαξήο ζσκαηηθήο, λνεηηθήο ή 

ςπρηθήο αζζέλεηαο ή αλαπεξίαο είλαη αλίθαλα, ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 67%, γηα 

άζθεζε βηνπνξηζηηθνχ επαγγέικαηνο. χκθσλα κε ην άξζξν 2 (“Πξνυπνζέζεηο 

ρνξήγεζεο ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο”), ηα αλαζθάιηζηα ή έκκεζα αζθαιηζκέλα 

άηνκα δελ ζα πξέπεη: (α) λα εκπίπηνπλ ζε θάπνην απφ ηα εηδηθά πξνγξάκκαηα 

νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, 

(β) λα ιακβάλνπλ νηθνλνκηθή ελίζρπζε γηα ηνλ ίδην ιφγν απφ ην Γεκφζην ή απφ 

νπνηαδήπνηε άιιε πεγή (αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ – ηακείν θι.π.) ίζε ή κεγαιχηεξε 

απφ ην πνζφ ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο πνπ πξνβιέπεη ε απφθαζε απηή, (γ) λα 

πεξηζάιπνληαη, κε δαπάλεο ηνπ Γεκνζίνπ, σο εζσηεξηθνί αζζελείο ή ηξφθηκνη ζε 

Γεκφζηα Ννζειεπηηθά ή Πξνλνηαθά Ιδξχκαηα, αληίζηνηρα, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

κεγαιχηεξν ηνπ ηξηκήλνπ. Καηά ην άξζξν 4, ηα άηνκα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 

1 ηεο απφθαζεο απηήο ηπγράλνπλ νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο εθφζνλ ην κεληαίν 

αηνκηθφ ή νηθνγελεηαθφ ηνπο, θαηά πεξίπησζε εηζφδεκα δελ ππεξβαίλεη ηα φξηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 ηεο ππ' αξ. Γ4β/Φ.32/νηθ.3298/24.12.87 (ΦΔΚ 39/88 

η.Β) ππνπξγηθήο απφθαζεο, ην νπνίν φκσο έρεη θαηαξγεζεί. Με ην άξζξν 5 

πξνβιέπνληαη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έθδνζε ηεο αλαγλσξηζηηθήο 

απφθαζεο θαηαβνιήο ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο. ε απηά, πεξηιακβάλνληαη: 

αίηεζε ηνπ αηφκνπ κε ηελ νπνία δεηεί ηελ ρνξήγεζε ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο, 

βεβαίσζε ηεο νηθείαο δεκνηηθήο αξρήο, γλσκάηεπζε ηεο πξσηνβάζκηαο 

πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ αηφκνπ ζηελ νπνία δειψλνληαη 

ηα εμήο: (1) κφληκε θαηνηθία, ζχλζεζε θαη κεληαίν εηζφδεκα ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ 
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νπνία ζα δηαβηψλεη ην άηνκν κε αλαπεξία κε θσηναληίγξαθν ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ, 

(2) φηη ε παξερφκελε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά θαη 

κφλν γηα ηηο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία, (3) φηη ην άηνκν κε αλαπεξία θαη ε 

νηθνγέλεηά ηνπ δελ εηζπξάηηεη άκεζα ή έκκεζα ζχληαμε ή άιιε νηθνλνκηθή 

ελίζρπζε απφ νπνηαδήπνηε πεγή ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο γηα ηελ ίδηα 

αλαπεξία ή πάζεζε. ε πεξίπησζε πνπ εηζπξάηηεηαη γηα ηελ ίδηα ή άιιε 7 Ο φξνο 

απηφο έρεη εγθαηαιεηθζεί θαη πιένλ ζηα θαλνληζηηθά θαη ηα επίζεκα έγγξαθα 

ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο «άηνκα κε αλαπεξίεο», αιιά ε ζπγθεθξηκέλε Τπνπξγηθή 

Απφθαζε εμαθνινπζεί λα θέξεη απηφλ ηνλ ηίηιν. Γξαθείν πκπαξαζηάηε ηνπ 

Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο Γεκαξρηαθφ Μέγαξν Αζελψλ, Αζελάο αξ. 63, Πιαηεία 

Δζληθήο Αληίζηαζεο (Κνηδηά), Αζήλα 15502 ηει.: 210-3722181 | fax:210-3722358 | 

e-mail: symparastatis@cityofathens.gr | www.cityofathens.gr/symparastatis Δηδηθή 

Πξφηαζε 3/2013 ειίδα 12 αλαπεξία ή πάζεζε κε νπνηαδήπνηε κνξθή θάπνην 

νηθνλνκηθφ βνήζεκα (είηε ζαλ επίδνκα είηε ζαλ πξνζαχμεζε κηζζνχ ή ζχληαμεο), 

ηφηε δειψλεηαη ην πνζφ απηφ κε θάζε ιεπηνκέξεηα. (4) φηη αλαιακβάλεη ηελ 

ππνρξέσζε λα εηδνπνηήζεη ακέζσο ηελ αξκφδηα σο άλσ ππεξεζία ζε πεξίπησζε 

πεξηζάιςεσο ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία ζε Ίδξπκα (Πξνλνηαθφ) ή λνζνθνκείν, 

αιιαγήο ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπ, ζαλάηνπ ή ιήςεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ή 

ζχληαμεο θ.ι.π. χκθσλα κε ην άξζξν 8 (“Αλαζεψξεζε δηθαηψκαηνο επηδφηεζεο”), 

ην δηθαίσκα γηα ηελ απφιεςε ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο αλαζεσξείηαη ηαθηηθά 

θάζε ηξία ρξφληα, έθηαθηα δε φηαλ πξνθχςνπλ λέα ζηνηρεία πνπ θαζηζηνχλ 

αλαγθαία ηελ αλαζεψξεζε. Γηα ηελ ηαθηηθή ή έθηαθηε αλαζεψξεζε απαηηείηαη 

έθζεζε Κνηλσληθήο Λεηηνπξγνχ θαη δήισζε ηνπ Τπεπζχλνπ πξνο είζπξαμε θαη 

δηαρείξηζε, θαζψο θαη γλσκαηεχζεηο ηεο Πξσηνβάζκηαο ή Γεπηεξνβάζκηαο 

Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο αλάινγεο κε εθείλεο πνπ απαηηνχληαη θαηά ηελ αξρηθή 

αλαγλψξηζε ηνπ δηθαηψκαηνο. Η έθζεζε ηεο Κνηλσληθήο Λεηηνπξγνχ απαηηείηαη, 

εθφζνλ ηνχην θξηζεί αλαγθαίν, λα αλαθέξεηαη ζηελ πξνζσπηθή θαη νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξίεο θαη ζηελ θαιή ή φρη δηαρείξηζε ησλ ρξεκάησλ 

ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο απφ ην άηνκν πνπ έρεη νξηζζεί γηα απηφ ην ζθνπφ. 3.7. 

ηελ πξψηε ππφζεζε πνπ αθνξνχζε απφθαζε δηαθνπήο θαηαβνιήο νηθνλνκηθήο 

ελίζρπζεο θαη αλαδήηεζεο επηζηξνθήο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ εληφο δχν 

κελψλ, κε ηελ Γηακεζνιάβεζε 84/2013 ν πκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε θαη ηεο 

Δπηρείξεζεο επηζήκαλε φηη ε απφθαζε ζπληζηνχζε έθηαθηε αλαζεψξεζε ηεο 

ελίζρπζεο ιφγσ λένπ ζηνηρείνπ, ρσξίο φκσο λα έρεη ζπληαρζεί Έθζεζε Κνηλσληθνχ 
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Λεηηνπξγνχ. πλεπψο, γηα λα είλαη λφκηκε ε δηαδηθαζία, δεηήζεθε ε ζχληαμε 

Έθζεζεο, πξφηαζε πνπ έγηλε δεθηή εθ κέξνπο ηνπ Σκήκαηνο Δπηδνκαηηθήο 

Πνιηηηθήο ηεο Γηεχζπλζεο Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ8 . 3.8. 

ηελ δεχηεξε ππφζεζε πνπ αθνξνχζε δηαθνπή νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο αηφκνπ κε 

αλαπεξία θαη αλαδήηεζε επηζηξνθήο αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληνο επηδφκαηνο 

δεηήζεθε απφ άηνκν κε λνεηηθή αλαπεξία λα επηζηξέςεη εληφο δχν (2) κελψλ ην 

πνζφ ησλ 12.934,80 επξψ σο αρξεσζηήησο εηζπξαρζέλ επίδνκα. χκθσλα κε ηελ 

θαηαγγειία, ε ζχληαμε πνπ απνλεκήζεθε ζηελ θαηαγγέιινπζα (σο άγακε 

ζπγαηέξα) είλαη 502,18 επξψ, ελψ ε κεληαία επηθνπξηθή ζχληαμε πνπ ιακβάλεη 

αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 110,88 κεληαίσο θαη αδπλαηεί λα θαηαβάιεη ην δεηεζέλ 

πνζφ εληφο δχν (2) κελψλ. Με ηε Γηακεζνιάβεζε 180/2013 γλσζηνπνηήζεθε φηη ε 

απφθαζε δηαθνπήο ρνξήγεζεο ηεο ελίζρπζεο πξνυπέζεηε ηελ ζχληαμε Έθζεζεο 

Κνηλσληθνχ Λεηηνπξγνχ, ζχκθσλα κε ην σο άλσ άξζξν 8 ηεο Τπνπξγηθήο 

Απφθαζεο ηνπ 1989, φπσο είρε ήδε γίλεη δεθηφ ζηελ πξνεγνχκελε ππφζεζε απφ ην 

ίδην Σκήκα Δπηδνκαηηθήο Πνιηηηθήο. Ωζηφζν, ζηελ δεχηεξε απηή ππφζεζε, ην 

Σκήκα δέρζεθε γηα ιφγνπο επηείθηαο, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ζνβαξνχ 

πξνβιήκαηνο πγείαο πνπ αληηκεησπίδεη ε θαηαγγέιινπζα, λα γίλεη δεθηή ε 

θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ζε δφζεηο, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα θαη θαηφπηλ αηηήζεσο 

πξνο ηελ ππεξεζία, αιιά δελ ηνπνζεηήζεθε σο πξνο 8 Τπφζεζε 171: 

http://www.cityofathens.gr/symparastatis/node/705 Γξαθείν πκπαξαζηάηε ηνπ 

Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο Γεκαξρηαθφ Μέγαξν Αζελψλ, Αζελάο αξ. 63, Πιαηεία 

Δζληθήο Αληίζηαζεο (Κνηδηά), Αζήλα 15502 ηει.: 210-3722181 | fax:210-3722358 | 

e-mail: symparastatis@cityofathens.gr | www.cityofathens.gr/symparastatis Δηδηθή 

Πξφηαζε 3/2013 ειίδα 13 ηελ νπζηψδε έιιεηςε ηεο Έθζεζεο Κνηλσληθήο/-νχ 

Λεηηνπξγνχ πνπ επηβάιιεη ην θαλνληζηηθφ πιαίζην. 3.9. Η Έθζεζε Κνηλσληθήο/-νχ 

Λεηηνπξγνχ είλαη λφκηκε πξνυπφζεζε γηα ηελ έθηαθηε αλαζεψξεζε ηεο απφθαζεο 

νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο πξνο άηνκα κε αλαπεξία. Η ελίζρπζε απηή εκπίπηεη ζην 

πεδίν ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ άξζξνπ 28 ηεο χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ 

Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο (“αλεθηφ βηνηηθφ επίπεδν θαη θνηλσληθή πξνζηαζία”) θαη, σο 

εθ ηνχηνπ, νη πεξηνξηζκνί ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ πξέπεη λα γίλνληαη ζχκθσλα κε 

ηνπο νξηζκνχο ηνπ λφκνπ. Η έιιεηςε ηεο Έθζεζεο Κνηλσληθήο/-νχ Λεηηνπξγνχ 

απνλνκηκνπνηεί ηελ απφθαζε δηαθνπήο ρνξήγεζεο ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο. 

Παξά ην επηρείξεκα φηη νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ηνπ αηφκνπ δελ ζα αλέηξεπαλ ηελ 

ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ λα δηαθφςεη ηελ ελίζρπζε εάλ δηαπηζησζνχλ νη 
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έηεξνη πφξνη πνπ αλαθέξεη ε Τπνπξγηθή Απφθαζε, ε Έθζεζε Κνηλσληθήο/-νχ 

Λεηηνπξγνχ απνηειεί λφκηκν ιφγν εκβάζπλζεο ζε ζηνηρεία πνπ πηζαλψο λα 

απνθαιχςνπλ πξφζζεηα δεδνκέλα, ηα νπνία κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε δηεθδίθεζε 

έηεξσλ πφξσλ ή θαη ζε πην ηεθκεξησκέλεο απνθάζεηο δηαθνπήο (αλ γηα παξάδεηγκα 

απνδεηρζεί φηη επξφθεηην γηα εληειψο ςεπδή ζηνηρεία θαη ην άηνκν δελ ήηαλ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα άηνκν κε αλαπεξίεο) εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ. ε θάζε πεξίπησζε, ε 

Έθζεζε απηή είλαη πξνυπφζεζε ηεο λφκηκεο έθδνζεο απφθαζεο δηαθνπήο ηεο 

ελίζρπζεο θαη ε έιιεηςή ηεο ζα δηθαηνινγνχζε ηελ αθχξσζε ηεο ζρεηηθήο πξάμεο 

δηνηθεηηθά (θαηφπηλ πξνζθπγήο ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε) ή θαη δηθαζηηθά. Γηα 

ηνλ ιφγν απηφλ, ν πκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο ππνγξακκίδεη 

φηη κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ λφκηκε πεξηθνπή ηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο είλαη 

ε πξνεγνχκελε ππνβνιή Έθζεζεο Κνηλσληθήο/-νχ Λεηηνπξγνχ θαηά ηα νξηδφκελα 

ζηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε. (γ) Έιεγρνη θαη επηβνιή θπξψζεσλ ζε άηνκα κε 

αλαπεξίεο πνπ επηδηψθνπλ λα αζθήζνπλ ην δηθαίσκα πξνζβαζηκφηεηαο 3.10. 

Δλδηαθεξφκελε ηνπνζέηεζε θεθιηκέλν επίπεδν (ξάκπα) ζε πεδνδξφκην πξνθεηκέλνπ 

λα κπνξεί λα εηζέξρεηαη κε αλαπεξηθφ ακαμίδην ζηελ πνιπθαηνηθία πνπ θαηνηθεί. 

ηελ θαηαγγειία ηεο αλέθεξε φηη ζπλειήθζε κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ απηνθψξνπ γηα 

θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ. Η πξάμε απηή δελ αθνξά βεβαίσο αξκνδηφηεηα 

ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, αιιά ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο. Η θαηαγγέιινπζα έρεη 

αλαδεηήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαηαζθεπή λφκηκνπ κέζνπ εηζφδνπ ζηελ νηθία 

ηεο, ρσξίο λα έρεη ιάβεη κέρξη ζήκεξα ηθαλνπνηεηηθέο απαληήζεηο. πγθεθξηκέλα, κε 

ηελ Γηακεζνιάβεζε 97/2013 πξνο ηηο Γ/λζεηο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο, 

Κνηλφρξεζησλ Υψξσλ θαη ρεδίνπ Πφιεσο & Πνιενδνκίαο, εδφζεζαλ απαληήζεηο 

πεξί κε αξκνδηφηεηαο ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο θαη ηεο Γ/λζεο Κνηλνρξήζησλ 

Υψξσλ – ζε απηφ ην ζηάδην – κε παξαπνκπή ηνπ ζέκαηνο ζηελ Γ/λζε Οδνπνηίαο & 

Απνρέηεπζεο (Γηακεζνιάβεζε 97/2013/Α), ε νπνία ελεκέξσζε πξνθνξηθά, θαηφπηλ 

ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο, φηη κε βάζε ην ηζρχνλ θαλνληζηηθφ πιαίζην, δελ θαίλεηαη 

λα πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε άδεηαο γηα θαηάιεςε πεδνδξνκίνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

θαηαζθεπήο γηα δηεπθφιπλζε εηζφδνπ αλαπεξηθνχ ακαμηδίνπ ζηελ είζνδν νηθίαο9 . 

πγθεθξηκέλα, θαηφπηλ επηθνηλσληψλ κε ηνπο αξκφδηνπο ηεο Γ/λζεο Οδνπνηίαο & 

Απνρέηεπζεο πξνέθπςε φηη, θαηά ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 9 Τπφζεζε 185: 

https://www.cityofathens.gr/symparastatis/node/719 Γξαθείν πκπαξαζηάηε ηνπ 

Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο Γεκαξρηαθφ Μέγαξν Αζελψλ, Αζελάο αξ. 63, Πιαηεία 

Δζληθήο Αληίζηαζεο (Κνηδηά), Αζήλα 15502 ηει.: 210-3722181 | fax:210-3722358 | 
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e-mail: symparastatis@cityofathens.gr | www.cityofathens.gr/symparastatis Δηδηθή 

Πξφηαζε 3/2013 ειίδα 14 52907/2009 (ΦΔΚ Β’ 2621/31.12.2009, «Δηδηθέο 

ξπζκίζεηο γηα ηελ εμππεξέηεζε αηφκσλ κε αλαπεξία ζε θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο ησλ 

νηθηζκψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θπθινθνξία πεδψλ»), ν Γήκνο Αζελαίσλ 

θαηαζθεπάδεη ηα αλαγθαία επίπεδα γηα ηελ πξφζβαζε απφ νδφζηξσκα ζε 

πεδνδξφκην θαη ην αλάπνδν, ελψ ππάξρεη ε αληίιεςε φηη ε ηνπνζέηεζε ξάκπαο απφ 

πεδνδξφκην πξνο ηδησηηθφ ρψξν δελ πξνβιέπεηαη θαη επηηξέπεηαη κφλν εληφο ηεο 

νηθνδνκηθήο γξακκήο, δειαδή κφλν εληφο ηνπ ηδησηηθνχ ρψξνπ ηνπ 

ελδηαθεξφκελνπ. χκθσλα κε ηελ απάληεζε ηνπ Σκήκαηνο Διέγρνπ Καηαζθεπψλ 

(Γ/λζε ρεδίνπ Πφιεσο & Γφκεζεο), ε νπνία ειήθζε πέληε (5) κήλεο κεηά ηελ 

απνζηνιή ηεο Γηακεζνιάβεζεο, απφ ηελ ππεξεζία έρεη θαηαγξαθεί ε απζαίξεηε 

θαηαζθεπή ξάκπαο, κεηά απφ επαλεηιεκκέλεο θαηαγγειίεο δεκφηε θαη αζηπλνκηθνχ 

ηκήκαηνο. Η απάληεζε αλαθέξεη φηη ε θαηαγγέιινπζα πξνζήιζε ζηελ ππεξεζία 

αθνχ ζπξνθνιιήζεθε ε έθζεζε θαη ηεο δφζεθαλ πξνθνξηθά πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε απηήλ. Ωζηφζν, θαηά ην άξζξν 27 παξ. 2 εδ.γ' ηνπ Ν.4067/2012 (“Νένο 

Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο”) πξνβιέπεηαη φηη “... ζε λνκίκσο πθηζηάκελα θηίξηα 

θαηνηθίαο πνπ δελ δηαζθαιίδνπλ πξνζβαζηκφηεηα ζε άηνκα κε αλαπεξία θαη 

κεησκέλε θηλεηηθφηεηα επηηξέπεηαη θαηά παξέθθιηζε θάζε ηζρχνπζαο δηάηαμεο, 

θαλνληζκνχ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θαλνληζκνχ ηεο πνιπθαηνηθίαο ) θιπ. ε 

ηνπνζέηεζε δηάηαμεο (ξάκπαο ή αλαβαηνξίνπ) πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηελ πξφζβαζε 

ζηα άηνκα απηά, απφ ην πεδνδξφκην ζηνπο εζσηεξηθνχο/εμσηεξηθνχο 

θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, εθφζνλ δηακέλνπλ σο ηδηνθηήηεο ή έλνηθνη ζηα παξαπάλσ 

θηίξηα, κε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηελ εμαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ ρξεζηψλ, 

ηε ζχληαμε ή ελεκέξσζε ηεο Σαπηφηεηαο Κηηξίνπ θαη ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ 

θαηαζθεπήο απφ ηα ελδηαθεξφκελα άηνκα”. Δπνκέλσο, πξέπεη λα εθαξκνζηεί ε 

αλσηέξσ δηάηαμε απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη λα εμεηαζηεί ζρεηηθφ 

αίηεκα ηεο ελδηαθεξνκέλεο απφ ηελ Γ/λζε Οδνπνηίαο & Απνρέηεπζεο, κε 

πξνεηνηκαζία ζρεηηθνχ εληχπνπ ππνβνιήο αίηεζεο10 . 3.11. Κάηνηθνο κε πνζνζηφ 

αλαπεξίαο 90% αλέθεξε φηη ηνπ έρεη ρνξεγεζεί κελ άδεηα ζηάζκεπζεο αλαπεξηθνχ 

νρήκαηνο, αιιά ην ζεκείν ζην νπνίν επηηξάπεθε ε ζηάζκεπζε δελ ηνλ εμππεξεηεί 

θαη γηα ηνλ ιφγν απηφλ ππνρξενχηαη λα ζηαζκεχεί επί ηεο νδνχ πνπ δηακέλεη, ε 

νπνία φκσο είλαη πεδφδξνκνο κε απνηέιεζκα λα δέρεηαη πνιιέο θιήζεηο. Αλέθεξε 

φηη απφ ην 1984 δερφηαλ πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηελ Σξνραία, ε νπνία 

φκσο πξνέβαηλε ζε αλάθιεζε, φηαλ ιάκβαλε γλψζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ 
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θαηαγγέιινληνο. Ωζηφζν, δελ είρε ηελ ίδηα αληηκεηψπηζε, θαηά ηνπο ηζρπξηζκνχο 

ηνπ, απφ ηελ Γεκνηηθή Αζηπλνκία, ε νπνία ηνλ ελεκέξσζε φηη δελ ππάξρεη λφκνο 

πνπ λα ηνλ πξνζηαηεχεη γηα ηελ ζηάζκεπζε επί ηνπ πεδνδξφκνπ. Με ηελ 

Γηακεζνιάβεζε 30/2012 ν πκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο 

απεπζχλζεθε ζηελ Γ/λζε Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο θαη, γλσζηνπνηψληαο ηελ 

χκβαζε Γηθαησκάησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο, δήηεζε ηελ ηνπνζέηεζε ηεο 

ππεξεζίαο11. χκθσλα κε ην άξζξν 104 ηνπ Κψδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο 

(“Δπηβνιή πξνζηίκσλ απφ αζηπλνκηθά φξγαλα”), ζηνλ θαηαιακβαλφκελν επ' 

απηνθψξσ, 10 Καη έληαμή ηνπ ζην “Κέληξν Ηιεθηξνληθήο Δμππεξέηεζεο” ηεο 

Γηαδηθηπαθήο Πχιεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ: 

https://www.cityofathens.gr/khe/aitiseis/idiotes/texnikes-ypiresies 11 Τπφζεζε 52: 

https://www.cityofathens.gr/symparastatis/node/577 Γξαθείν πκπαξαζηάηε ηνπ 

Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο Γεκαξρηαθφ Μέγαξν Αζελψλ, Αζελάο αξ. 63, Πιαηεία 

Δζληθήο Αληίζηαζεο (Κνηδηά), Αζήλα 15502 ηει.: 210-3722181 | fax:210-3722358 | 

e-mail: symparastatis@cityofathens.gr | www.cityofathens.gr/symparastatis Δηδηθή 

Πξφηαζε 3/2013 ειίδα 15 λα δηαπξάηηεη παξαβάζεηο, γηα ηηο νπνίεο πξνβιέπνληαη 

δηνηθεηηθά πξφζηηκα, βεβαηψλεηαη απφ ην αξκφδην θαηά πεξίπησζε φξγαλν ην 

πξνβιεπφκελν δηνηθεηηθφ πξφζηηκν γηα θαζεκία απφ απηέο. Ο παξαβάηεο έρεη 

δηθαίσκα λα εκθαληζζεί εληφο πξνζεζκίαο ηξηψλ (3) εκεξψλ, πνπ αξρίδεη απφ ηελ 

επίδνζε ηεο βεβαίσζεο ζηελ Αξρή, ζηελ νπνία αλήθεη ην αλσηέξσ φξγαλν, φπσο 

απηή πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή βεβαίσζε παξάβαζεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνβάιεη 

ηηο αληηξξήζεηο ηνπ. Η απφθαζε κε ηελ νπνία εμεηάδνληαη νη αληηξξήζεηο πξέπεη λα 

είλαη πιήξσο αηηηνινγεκέλε κε αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα πεξηζηαηηθά θαη ζηνηρεία. 

Αλ δελ πξνβιεζνχλ αληηξξήζεηο ή αλ νη πξνβιεζείζεο απνξξηθζνχλ, επηθπξψλεηαη 

ην δηνηθεηηθφ πξφζηηκν απφ ηνλ Πξντζηάκελν θαη θαηαβάιιεηαη θαηά ην ήκηζπ κέζα 

ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηε βεβαίσζε ηεο παξάβαζεο (...). Δθφζνλ παξέιζεη 

άπξαθηε ε αλσηέξσ πξνζεζκία ησλ δέθα (10) εκεξψλ, ην δηνηθεηηθφ πξφζηηκν 

θαηαβάιιεηαη ζηνλ δηθαηνχρν Ο.Σ.Α., ρσξίο έθπησζε, εληφο πξνζεζκίαο δχν (2) 

κελψλ απφ ηελ βεβαίσζή ηνπ. Απφ ηελ δηάηαμε απηή πξνθχπηεη ε δηαθξηηηθή 

επρέξεηα ηεο Αξρήο ζηελ νπνία ππνβάιινληαη αληηξξήζεηο, σο πξνο ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ θαη ζηνηρείσλ πνπ επηθαιείηαη ν ελδηαθεξφκελνο. Η 

δηαθξηηηθή επρέξεηα πξέπεη λα αζθείηαη κε ζεβαζκφ πξνο ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ 

δηθαίνπ, αλάκεζα ζηηο νπνίεο ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε αξρή “νπδείο ππνρξενχηαη ζηα 

αδχλαηα”, ε νπνία εθαξκφδεηαη φηαλ ζπληξέρεη ιφγνο αλσηέξαο βίαο ή 



www.kalamata.gr    kalamata.gr   kalamata_GR     2721360700     2721360760   polites@kalamata.gr          

 

αλππέξβιεηνπ θσιχκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ απνδεηρζεί φηη ε παξάλνκε 

ζηάζκεπζε νθεηιφηαλ ζε πεξηζηαηηθά απνιχησο πέξα απφ ηνλ έιεγρν θαη ηηο 

επηινγέο ηνπ παξαβάηε, ε αξρή ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο θαη ηεο επηείθεηαο επηβάιιεη 

ηελ αλάθιεζε ηεο πξάμεο επηβνιήο ηνπ πξνζηίκνπ. Δπηπξφζζεηα, φηαλ ην άηνκν 

παξνπζηάδεη απνδεδεηγκέλα έλα ηφζν πςειφ πνζνζηφ αλαπεξίαο (90%), γεγνλφο 

πνπ πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηελ θηλεηηθφηεηά ηνπ, ν Γήκνο Αζελαίσλ δελ 

απαιιάζζεηαη εθ κφλεο ηεο παξαρψξεζεο ζέζεο ζηάζκεπζεο ζε αθηίλα πνπ ν 

ελδηαθεξφκελνο αδπλαηεί αληηθεηκεληθά λα πξνζεγγίζεη. Θα έπξεπε, επίζεο, λα 

ιάβεη ππφςε ηνπ ην δηθαίσκα ζηελ πξνζβαζηκφηεηα πνπ πξνβιέπεη ε χκβαζε 

Γηθαησκάησλ ησλ Αλζξψπσλ κε Αλαπεξία θαη λα πξνβεί ζε επαλεθηίκεζε ηνπ 

ηξφπνπ ελάζθεζεο ηεο ειεγθηηθήο αξκνδηφηεηάο ηνπ σο πξνο ηελ ρξήζε 

θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ, ζην κέηξν βεβαίσο πνπ δελ εκπνδίδεηαη ε ειεχζεξε δηέιεπζε 

ησλ πεξαζηηθψλ απφ ην φρεκα. 3.12. Απφ ηηο δχν απηέο ππνζέζεηο πξνθχπηεη ε 

ακεραλία ζηελ ειεγθηηθή θαη θπξσηηθή ιεηηνπξγία ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, φηαλ 

αληηκεησπίδνπλ πεξηπηψζεηο πνπ ελδηαθεξφκελνη κε αλαπεξίεο αλαιακβάλνπλ 

νξηζκέλεο πξσηνβνπιίεο -πνπ ζε άιιε πεξίπησζε ζα απνηεινχζαλ παξάλνκεο 

πξάμεηο- πξνθεηκέλνπ λα αζθήζνπλ ζεκειηψδε αλζξψπηλα δηθαηψκαηά ηνπο. Όηαλ 

ην άηνκν πνπ έρεη 90% αλαπεξία αληηκεησπίδεηαη σο έλαο θνηλφο παξαβάηεο ηνπ 

Κ.Ο.Κ. επεηδή ζηαζκεχεη ην φρεκά ηνπ κπξνζηά ζην ζπίηη ηνπ, δέρεηαη αζέκηηε 

δηάθξηζε: ε Γηνίθεζε θξίλεη κε φκνην ηξφπν αλφκνηεο θαηαζηάζεηο. Όηαλ ην άηνκν 

ηνπνζεηεί ξάκπα ζην πεδνδξφκην γηα λα έρεη πξφζβαζε ζηελ είζνδν ηεο 

πνιπθαηνηθίαο ηνπ θαη αληηκεησπίδεηαη σο έλαο θνηλφο παξαβάηεο ηνπ 

πνιενδνκηθνχ δηθαίνπ, ελψ ππάξρεη θαη ε ζρεηηθή δηάηαμε ηνπ Ν.Ο.Κ., δέρεηαη 

αζέκηηε δηάθξηζε, γηα ηνλ ίδην αθξηβψο ιφγν. Σα ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα έρνπλ 

απμεκέλα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα σο πξνο ηελ πξνζβαζηκφηεηα πξνο θαη απφ ηνλ 

θνηλφρξεζην ρψξν θη απηφ έρεη επηζεκαλζεί απφ ηνλ πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε θαη 

ηεο Δπηρείξεζεο, ρσξίο λα θαίλεηαη κέρξη ζήκεξα λα έρεη ηχρεη εθαξκνγήο ησλ 

δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ θαη αξρψλ θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, ρσξίο λα Γξαθείν 

πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο Γεκαξρηαθφ Μέγαξν Αζελψλ, 

Αζελάο αξ. 63, Πιαηεία Δζληθήο Αληίζηαζεο (Κνηδηά), Αζήλα 15502 ηει.: 210-

3722181 | fax:210-3722358 | e-mail: symparastatis@cityofathens.gr | 

www.cityofathens.gr/symparastatis Δηδηθή Πξφηαζε 3/2013 ειίδα 16 έρνπλ ιεθζεί 

νη ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ θαηαγγειιφλησλ. 3.13. Η εμαζθάιηζε ηεο αλεκπφδηζηεο ελάζθεζεο 
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ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο, ρσξίο ηελ επηβνιή ηζνπεδσηηθψλ 

ειέγρσλ θαη θπξψζεσλ πνπ δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηά ηνπο, 

απνηειεί αληηθείκελν κηαο επξείαο δηαβνχιεπζεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ κε ηνπο 

θνξείο θαη ηηο νξγαλψζεηο εθπξνζψπεζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο. ΙV. Οη 

εηδηθφηεξεο πξνηάζεηο γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ν 

πκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο πξνηείλεη πξνο ηνλ θ. Γήκαξρν 

Αζελαίσλ: i. Να δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηηο ππνζέζεηο αηφκσλ κε αλαπεξία πνπ 

εθθξεκνχλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ θαη δελ έρνπλ δηεθπεξαησζεί αθφκε, 

ζην κέηξν πνπ νη ππνζέζεηο απηέο αθνξνχλ αηηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ελάζθεζε ησλ 

δηθαησκάησλ ηεο χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα Αηφκσλ κε Αλαπεξία, ηεξνπκέλσλ 

ησλ πξνζεζκηψλ ελέξγεηαο πνπ αλαθέξεη ν λφκνο. ii. Να απαιεηθζνχλ 

δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη θαηά ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ γηα ρνξήγεζε ζέζεσλ 

ζηάζκεπζεο, ηα νπνία δελ πξνβιέπνληαη ζηελ ζρεηηθή πξάμε 340/2004 ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. iii. Να κελ δηαθφπηεηαη ε ρνξήγεζε νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο 

ζε άηνκα κε αλαπεξίεο εάλ πξνεγνπκέλσο δελ έρεη εθδνζεί ε ζρεηηθή Έθζεζε 

θνηλσληθήο/-νχ ιεηηνπξγνχ θαη λα ελεκεξψλεηαη εμ αξρήο ν ελδηαθεξφκελνο, κε 

ξεηή κλεία ζην ζψκα ηεο αηνκηθήο πξάμεο δηαθνπήο ελίζρπζεο, γηα ηελ 

δπλαηφηεηα θαηαβνιήο ηπρφλ αρξεσζηήησο θαηαβιεζέλησλ ζε δφζεηο θη φρη εληφο 

δχν (2) κελψλ θαηφπηλ αηηήζεψο ηνπ. iv. Να δηελεξγεζεί επξεία δηαβνχιεπζε κε 

ηνπο θνξείο πνπ εθπξνζσπνχλ άηνκα κε αλαπεξία, πξνθεηκέλνπ λα επαλεμεηαζηεί 

ε πξάμε 340/2004 ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ παξαρψξεζε ζέζεσλ 

ζηάζκεπζεο, θαζψο θαη ην ζπλνιηθφ ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ δηεμαγσγή ειέγρσλ εθ 

κέξνπο ησλ δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ, φηαλ ζηνρεχνπλ ζε πξάμεηο αηφκσλ κε 

αλαπεξία πνπ ηεινχληαη γηα ηελ ελάζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζβαζηκφηεηαο θαη 

λα πξνσζεζνχλ ζρεηηθά αηηήκαηα θαη πξνο ηξίηεο ππεξεζίεο, εθηφο ηνπ Γήκνπ 

Αζελαίσλ, γηα ηελ ζέζπηζε ηπρφλ δηνξζσηηθψλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ. v. Να 

ζπγθεληξσζεί φιε ε πιεξνθνξία πνπ αθνξά ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξίεο πνπ κπνξνχλ λα αζθεζνχλ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο Πχιεο ηνπ Γήκνπ 

Γξαθείν πκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο Γεκαξρηαθφ Μέγαξν 

Αζελψλ, Αζελάο αξ. 63, Πιαηεία Δζληθήο Αληίζηαζεο (Κνηδηά), Αζήλα 15502 ηει.: 

210-3722181 | fax:210-3722358 | e-mail: symparastatis@cityofathens.gr | 

www.cityofathens.gr/symparastatis Δηδηθή Πξφηαζε 3/2013 ειίδα 17 Αζελαίσλ ζε 

επρεξέζηεξα πξνζβάζηκε ηζηνζέζε, κε επθξηλή ζήκαλζή ηεο ζηελ αξρηθή ζειίδα. 

ΑΘΗΝΑ 3 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013 Ο ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΗ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΗ ΚΑΙ ΣΗ 
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ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ Βαζίιεο σηεξφπνπινο 
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