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1. Ειζαγωγή
O Σπκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο, ζην πιαίζην ηεο αξκνδηφηεηάο
ηνπ πεξί δηαηχπσζεο πξνηάζεσλ βειηίσζεο ηεο δεκνηηθήο δηνίθεζεο θαη ησλ ζρέζεψλ ηεο
κε ην θνηλφ, δηαηππψλεη ηελ παξνχζα Δηδηθή Πξφηαζε πνπ ππνβάιιεηαη, θαηά ηνλ λφκν,
ζηνλ Γήκαξρν θαη θνηλνπνηείηαη ζην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην θαη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ
Γήκνπ.
Η Δηδηθή Πξφηαζε αθνξά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ εθαξκνγήο ησλ
δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο, ζην πιαίζην ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ
Γήκνπ Ηιηνχπνιεο. Γελ επηρεηξείηαη εμαληιεηηθή παξάζεζε πξνβιεκάησλ, ε νπνία ζα
πξνυπέζεηε, κεηαμχ άιισλ, θαηαγξαθή ηνπ ζπλφινπ ησλ βιαβψλ ηνπ δηθηχνπ πεδνδξνκίσλ
ζηα γεσγξαθηθά φξηα ηνπ Γήκνπ, ελψ απηφ ην 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.
2. Θεμελιώδη δικαιώμαηα ηων αηόμων με αναπηπία
Τα ζεκαληηθφηεξα λνκνζεηήκαηα ζηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ κε
αλαπεξίεο είλαη ε Σχκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο θαη ην πξναηξεηηθφ
απηήο Πξσηφθνιιν. Υπάξρνπλ, επίζεο, ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο ηνπ Φάξηε 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 Σπληάγκαηνο, θαηά ην οποίο “ηο Κράηος μεριμνά για ηην σγεία ηων πολιηών και παίρνει
ειδικά μέηρα για ηην προζηαζία ηης νεόηηηας, ηοσ γήραηος και ηης αναπηρίας και για ηην
περίθαλψη ηων απόρων ”.
Τν 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.4443/2016, ΦΔΚ Α’ 232/2016).
(α) Η ύμβαζη για ηα Δικαιώμαηα ηων Αηόμων με Αναπηπίερ
Με ηνλ Ν.4074/2012 (Φ.Δ.Κ. 88 Α'/11.4.2012, «Κχξσζε ηεο Σχκβαζεο γηα ηα
δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαη ηνπ Πξναηξεηηθνχ Πξσηνθφιινπ ζηελ Σχκβαζε
γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο») θαη ηνλ Ν. 4488/17, (Φ.Δ.Κ. 137
Α’/13.9.2017), ζρεηηθά κε Καηεπζπληήξηεο – Οξγαλσηηθέο δηαηάμεηο πινπνίεζεο ηεο
Σχκβαζεο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο, ε Διιάδα
θχξσζε ηελ Σχκβαζε πνπ ζεζπίζηεθε κε ηελ απφθαζε 61/611 ηεο Γεληθήο Σπλέιεπζεο ηνπ
Ο.Η.Δ. πνπ ςεθίζηεθε ζηηο 30 Μαξηίνπ 2007 ζηελ Νέα Υφξθε θαη ην Πξναηξεηηθφ
Πξσηφθνιιν γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ ΑκεΑ πνπ ππνγξάθεθε ζηε Νέα Υφξθε ζηηο 27
Σεπηεκβξίνπ 2010 Η θχξσζε ηεο Σχκβαζεο θαη ηνπ Πξφζζεηνπ Πξσηνθφιινπ θαηέζηεζε ηα
θείκελα απηά αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειιεληθνχ δηθαίνπ, ζχκθσλα κε ην
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άξζξν 28 παξ. 1 ηνπ Σπληάγκαηνο θαη, σο εθ ηνχηνπ, νη δηαηάμεηο ηνπο ππεξηζρχνπλ θάζε
άιιεο αληίζεηεο δηάηαμεο λφκνπ.
Σχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηεο Σχκβαζεο (“Σθνπφο”) 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. Τα 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.
Σχκθσλα κε ην άξζξν 4 (“Γεληθέο ππνρξεψζεηο”) ηα Σπκβαιιφκελα 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
Σπκβαιιφκελα Κξάηε αλαιακβάλνπλ:
α) λα πηνζεηνχλ φια ηα θαηάιιεια λνκνζεηηθά, δηνηθεηηθά θαη άιια κέηξα, γηα ηελ
εθαξκνγή ησλ δηθαησκάησλ πνπ αλαγλσξίδνληαη κε ηελ παξνχζα Σχκβαζε,
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 πξνγξάκκαηα,
δ) λα απέρνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζε νπνηαδήπνηε πξάμε ή πξαθηηθή πνπ είλαη
αζπκβίβαζηε κε ηελ Σχκβαζε θαη λα δηαζθαιίδνπλ φηη νη δεκφζηεο αξρέο θαη θνξείο
ελεξγνχλ ζχκθσλα κε ηελ Σχκβαζε,
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 Σχκβαζεο, 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 θαη ησλ
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) Να παξέρνπλ πξνζηηή πιεξνθφξεζε ζηα άηνκα κε αλαπεξίεο ζρεηηθά κε ηα
βνεζήκαηα θηλεηηθφηεηαο, ηηο ζπζθεπέο θαη ηηο ππνβνεζεηηθέο ηερλνινγίεο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, θαζψο επίζεο θαη ηηο άιιεο κνξθέο
βνήζεηαο, ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη δηεπθνιχλζεσλ,
ζ). Να πξνάγνπλ ηελ θαηάξηηζε επαγγεικαηηψλ θαη πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη
κε ηα άηνκα κε αλαπεξίεο, ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηελ παξνχζα
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Σχκβαζε, ψζηε λα παξέρνπλ κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηε βνήζεηα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ
εγγπψληαη απηά ηα δηθαηψκαηα.
Σην ίδην άξζξν (παξ.3) αλαθέξεηαη φηη, θαηά ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηεο
λνκνζεζίαο θαη ησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Σχκβαζεο, 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.
Ωο αλζξψπηλν δηθαίσκα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαηνρπξψλεηαη ζην άξζξν 9 ηεο
Σχκβαζεο ε “Πξνζβαζηκφηεηα”. Σχκθσλα κε απηφ ην άξζξν, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε
α άηνκα κε αλαπεξίεο λα δνπλ αλεμάξηεηα θαη λα ζπκκεηέρνπλ πιήξσο ζε φιεο ηηο πηπρέο
ηεο δσήο, ηα Σπκβαιιφκελα 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. Τα 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.
Σχκθσλα κε ην άξζξν 20, αλζξψπηλν δηθαίσκα θαζίζηαηαη θαη ε “Κηλεηηθφηεηα”. Καηά
ην άξζξν απηφ, Τα Σπκβαιιφκελα Κξάηε ιακβάλνπλ απνηειεζκαηηθά κέηξα πξνθεηκέλνπ λα
δηαζθαιίδνπλ ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ αηφκνπ, κε ηε κέγηζηε δπλαηή αλεμαξηεζία γηα ηα άηνκα
κε αλαπεξίεο, ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο δηεπθφιπλζεο ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ αηφκσλ
κε αλαπεξίεο, κε ηνλ ηξφπν θαη θαηά ην ρξφλν ηεο επηινγήο ηνπο θαη κε πξνζηηφ θφζηνο.
Σην άξζξν 28 («Αλεθηφ βηνηηθφ επίπεδν θαη θνηλσληθή πξνζηαζία») ε Σχκβαζε
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. Σηελ 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 πξφζβαζεο ζηα
ζπληαμηνδνηηθά σθειήκαηα θαη πξνγξάκκαηα.
Με ην Πξναηξεηηθφ Πξσηφθνιιν ηεο Σχκβαζεο 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
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ή νκάδσλ αηφκσλ, ηα νπνία ηζρπξίδνληαη φηη είλαη ζχκαηα κηαο παξαβίαζεο ησλ δηαηάμεσλ
ηεο Σχκβαζεο απφ ην θξάηνο.
(β) Χάπηηρ Θεμελιωδών Δικαιωμάηων ηηρ Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ
Σχκθσλα κε ην άξζξν 6 παξ. 1 ηεο Σπλζήθεο ηεο Δ.Δ., ν Φάξηεο Θεκειησδψλ
Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έρεη ίζε λνκηθή ηζρχ κε ηηο Σπλζήθεο. Τν πεδίν
εθαξκνγήο ηνπ, αθνξά ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. εθαξκφδνπλ ην
δίθαην ηεο Έλσζεο. Σχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Φάξηε, απαγνξεχεηαη θάζε δηάθξηζε
ιφγσ, κεηαμχ άιισλ, αλαπεξίαο.
(γ) Ν.4443/2012 – Μέπορ Α’ Εθαπμογή ηηρ απσήρ ίζηρ μεηασείπιζηρ σωπίρ διάκπιζη
λόγω, μεηαξύ άλλων, αναπηπίαρ.
Σθνπφο ηνπ Ν.4443/2012 ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Μέξνπο Α΄ είλαη ε πξνψζεζε ηεο αξρήο
ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ε θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ: α) ιφγσ θπιήο, ρξψκαηνο,
εζληθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, γελεαινγηθψλ θαηαβνιψλ ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία
2000/43/ΔΚ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 29εο Ινπλίνπ 2000, β) ιφγσ ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ
πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο ή ρξφληαο πάζεζεο, ειηθίαο, νηθνγελεηαθήο ή θνηλσληθήο
θαηάζηαζεο, ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ, ηαπηφηεηαο ή ραξαθηεξηζηηθψλ θχινπ ζηνλ
ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο εξγαζίαο ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2000/78/ΔΚ ηνπ
Σπκβνπιίνπ ηεο 27εο Ννεκβξίνπ 2000, κεηαμχ άιισλ θαη γηα γ) ηε δηεπθφιπλζε ηεο άζθεζεο
ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζην πιαίζην ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ησλ
εξγαδνκέλσλ ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 2014/54/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
Σπκβνπιίνπ ηεο 16εο Απξηιίνπ 2014.
Καηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν.4443/2012, Έλλνηα ησλ δηαθξίζεσλ (άξζξα 2 ηεο Οδεγίαο
2000/43/ΔΚ θαη 2 ηεο Οδεγίαο 2000/78/ΔΚ) Απαγνξεχεηαη θάζε κνξθή δηάθξηζεο γηα έλαλ
απφ ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1, ήηνη θαη ιφγσ αλαπεξίαο. Ωο δηάθξηζε
λνείηαη θαη ε παξελφριεζε ή θάζε άιιε πξνζβιεηηθή ελέξγεηα, ε νπνία εθδειψλεηαη κε
αλεπηζχκεηε ζπκπεξηθνξά πνπ ζρεηίδεηαη κε έλαλ απφ ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο, δειαδή θαη
γηα ιφγνπο αλαπεξίαο θαη έρεη σο ζθνπφ ή απνηέιεζκα ηελ πξνζβνιή ηεο αμηνπξέπεηαο
πξνζψπνπ θαη ηελ δεκηνπξγία εθθνβηζηηθνχ, ερζξηθνχ, εμεπηειηζηηθνχ, ηαπεηλσηηθνχ ή
επηζεηηθνχ πεξηβάιινληνο. Δπίζεο, σο δηάθξηζε λνείηαη νπνηαδήπνηε εληνιή γηα ηελ
εθαξκνγή.
3. Πποβλήμαηα εθαπμογήρ από ηον Δήμο Ηλιούποληρ
Ο Σπκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο έρεη ιάβεη θαηαγγειίεο απφ άηνκα
κε αλαπεξίεο γηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηζαλ ή εμαθνινπζνχλ λα αληηκεησπίδνπλ θαηά
ηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ. Σπλήζεο ιφγνο θαηαγγειίαο είλαη ε
θαζπζηέξεζε ζηελ δηεθπεξαίσζε ελφο αηηήκαηνο πρ ξάκπα ΑΜΔΑ, δηθαηνινγεηηθά
αλαπεξίαο, παξαρψξεζε ζέζεο ζηάζκεπζεο.
Ο Σπκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο επηζεκαίλεη πξνο ηηο ππεξεζίεο
φηη ν ρξφλνο δηεθπεξαίσζεο ησλ ππνζέζεσλ θαηά ην άξζξν 4 ηνπ Ν.2690/1999 (Κψδηθαο
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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 πξνζεζκίαο.
Σπλνιηθά, 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 Σχκβαζε Γηθαησκάησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο. Πεξηηηέο
γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ δηπιαζηάδνπλ ηηο δηνηθεηηθέο δηαπηζηψζεηο πξέπεη λα
εμαιεηθζνχλ άκεζα απφ ηελ αθνινπζνχκελε πξαθηηθή ηνπ Γήκνπ, κε ηξνπνπνίεζε ησλ
ζρεηηθψλ εληχπσλ ππνβνιήο αηηήζεσλ.
4. Οι ειδικόηεπερ πποηάζειρ για ηην επίλςζη ηων πποβλημάηων
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ν Σπκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο πξνηείλεη:
i. Να δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηηο ππνζέζεηο αηφκσλ κε αλαπεξία πνπ εθθξεκνχλ ζηηο
ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη δελ έρνπλ δηεθπεξαησζεί αθφκε, ζην κέηξν πνπ νη ππνζέζεηο
απηέο αθνξνχλ αηηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ελάζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ηεο Σχκβαζεο γηα ηα
Γηθαηψκαηα Αηφκσλ κε Αλαπεξία, ηεξνπκέλσλ ησλ πξνζεζκηψλ ελέξγεηαο πνπ αλαθέξεη ν
λφκνο.
ii. Να απαιεηθζνχλ δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη θαηά ηελ ππνβνιή αηηήζεσλ θαη έρνπλ
πξνζθάησο ππνβιεζεί θαη ε δηάξθεηα ηνπο είλαη απ’ αφξηζηνλ.
iii Να δηελεξγεζεί επξεία δηαβνχιεπζε κε ηνπο θνξείο πνπ εθπξνζσπνχλ άηνκα κε
αλαπεξία, πξνθεηκέλνπ λα επαλεμεηαζηεί ε δηαδηθαζία 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, γηα ηελ ζέζπηζε ηπρφλ δηνξζσηηθψλ
θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ.
iv. Να ζπγθεληξσζεί φιε ε πιεξνθνξία πνπ αθνξά ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε
αλαπεξίεο πνπ κπνξνχλ λα αζθεζνχλ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο Πχιεο ηνπ Γήκνπ κε
επρεξέζηεξα πξνζβάζηκε ηζηνζέζε, κε επθξηλή ζήκαλζή ηεο ζηελ αξρηθή ζειίδα.
Ηιηνχπνιε, 3/12/ 2018
Ο Σπκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο

Γαβξηήι Αξακπαηδήο
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