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Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Η συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δέχθηκε την με αριθμό πρωτ. 4504/7-2107 αναφορά η οποία έλαβε αριθμό 3 στο βιβλίο καταγγελιών στο μητρώο του
συμπαραστάτη. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία, *************, ζήτησε από
την αρμόδια επιτροπή κυκλοφοριακού του Δήμου Κοζανης να αναπληρωθούν οι θέσεις των
ΑμεΑ που έχουν χαθεί με την πρόσφατη ανάπλαση της κεντρικής πλατείας της Κοζάνης.

Ζήτησε τη συνδρομή του συμπαραστάτη του δημότη και της Επιχείρησης προκειμένου να
βρεθεί μια λύση που να ικανοποιεί τα άτομα με αναπηρία.
Αρμοδιότητα του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης
Σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 3 του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα “Καλλικράτης”), ο
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων
πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση από τις υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα και τις
επιχειρήσεις του Δήμου και διαμεσολαβεί για την επίλυση των σχετικών προβλημάτων. Ο
ανωτέρω δημότης επηρεάζεται από την συμπεριφορά της Υπηρεσίας και ως εκ τούτου η
αναφορά του πρέπει να εξεταστεί παραπέρα.
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Η συμπαραστάτης απέστειλε ερώτημα προς την αρμόδια υπηρεσία και είχε μία συνάντηση
με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Εκεί συζητήθηκε το πρόβλημα και προτάθηκαν πιθανές
λύσεις.
Νομικό Πλαίσιο
Στο άρθρο 4 του Συντάγματος ορίζεται : ότι “όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου”
και ότι “ οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις”. Με το άρθρο
αυτό καθιερώνεται η αρχή της ισότητας των ΑµεΑ έναντι του νόμου, όπως και η αρχή της
ισότητας των δύο φύλων. Η συνταγματική αυτή κατοχύρωση της αρχής της ισότητας έναντι
του νόμου αποτελεί το θεμέλιο λίθο του ρυθμιστικού πλαισίου για τα ΑµεΑ και την
αντιμετώπισή τους από το κράτος, ενώ η αρχή της ισότητας των δύο φύλων εξασφαλίζει ότι
οι γυναίκες µε αναπηρία αποτελούν ισότιμα µέλη της κοινωνίας και προστατεύονται από το
κράτος όπως και οι άνδρες µε αναπηρία.
Σύμφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 2 και 3 του Συντάγματος : 2. Πολύτεκνες
οικογένειες, ανάπηροι πολέμου και ειρηνικής περιόδου, θύματα πολέμου, χήρες και
ορφανά εκείνων που έπεσαν στον πόλεμο, καθώς και όσοι πάσχουν από ανίατη σωματική ή
πνευματική νόσο έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος. 3. Το Κράτος μεριμνά
για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, του
γήρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων. Στο άρθρο αυτό, θεμελιώνεται
το κοινωνικό κράτος δικαίου και η κοινωνική πολιτική του κράτους, η οποία ασκείται µέσω
των ειδικότερων νόμων που εκτελούν αυτή τη συνταγματική επιταγή.
Επίσης, το άρθρο 21 παρ. 6 του Συντάγματος, αναφέρεται ρητά στα δικαιώματα
των ατόμων µε αναπηρία, ορίζοντας τα εξής: «Τα άτομα µε αναπηρίες έχουν δικαίωμα να
απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη
συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας».
Ενώ έχουν θεμελιωθεί συνταγματικά τα δικαιώματα των ΑμεΑ η εφαρμογή τους
εναπόκειται στη δημόσια διοίκηση που πρέπει να μεριμνήσει για την προάσπιση αυτών με
την έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση κατά την άσκηση τοπικής δημόσιας διοίκησης πρέπει να έχει
ως στόχο την ενίσχυση πρωτοβουλιών αυτονομίας και ανεξαρτησίας εκ μέρους των ΑμεΑ.
Πρέπει να έχει ως στόχο την ενίσχυση της ισότητας μεταξύ των πολιτών και της
ανεξαρτησίας των ατόμων με μόνιμες ή παροδικές αναπηρίες.
Τα άτομα με αναπηρία προκειμένου να μπορέσουν να αυτοεξυπηρετηθούν
διεκδικούν θέσεις που να βρίσκονται κοντά σε δημόσιες υπηρεσίες και Τράπεζες της πόλης
Κοζάνης. Λόγω δε του μορφολογικού χαρακτήρα της πόλης της Κοζάνης η ανάγκη να
δοθούν αρκετές θέσεις είναι ακόμα πιο επιτακτική καθώς είναι δύσκολες οι συνθήκες
πρόσβασης.
Στο κέντρο της πόλης της Κοζάνης βρίσκονται μία σειρά από Υπηρεσίες όπως το
Δημαρχείο, διάφορες από τις Υπηρεσίες του Δήμου και πολλά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα
(Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank κ.α.).
Ο Δήμος Κοζάνης, μέσω των αρμοδίων οργάνων του, πρέπει να μεριμνήσει ώστε να
γίνει μία δίκαιη κατανομή των θέσεων στάθμευσης του κέντρου βάζοντας ως προτεραιότητα
την εξασφάλιση θέσεων ειδικά διαμορφωμένων και σηματοδοτημένων για χρήση από Άτομα
με Αναπηρία.

Κατόπιν μελέτης του χώρου γύρω από το κέντρο και των διαθέσιμων θέσεων
προτείνεται να οριστούν ως επιλέον θέσεις στάθμευσης για τα Αμεα στα σημεία:





1 θέση στην οδό Πλατεία 28ης Οκτωβρίου αριθμό 7, μπροστά από τις Τεχνικές
Υπηρεσίες και την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Κοζάνης
1 θέση στην οδό Παύλου Μελά αριθμό 1, μπροστά από την Εθνική Τράπεζα
1 θέση στην οδό Παύλου Μελά και Ιπποκράτους
1 θέση στη οδό Ιπποκράτους 1

Στα λοιπά σημεία της πόλης υπάρχει ήδη μέριμνα για θέσεις ειδικά διαμορφωμένες
για ΑμεΑ, όπως μπροστά από το χώρο των Δικαστηρίων, της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας, της Εφορίας, του ΙΚΑ και του Λαογραφικού Μουσείου Κοζάνης.
Η ανάγκη παραχώρησης αυτών των θέσεων εξυπηρετεί όχι μόνο τα ΑμεΑ αλλά το
γενικό κοινωνικό σύνολο. Ένα λειτουργικό και ανεξάρτητο ΑμεΑ είναι απελευθερωμένο από
το αίσθημα ότι επιβαρύνει κάποιον τρίτο να το βοηθήσει.
Η προσέγγιση του Δήμου μέσω των οργάνων του γίνεται μέσα στο πλαίσιο από τις
κατευθυντήριες αρχές που επιτάσσει η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα άτομα με
αναπηρία :
1. Ο σεβασμός της έμφυτης αξιοπρέπειας, της αυτονομίας, που περιλαμβάνει την
ελευθερία να κάνει τις δικές του επιλογές, και την ανεξαρτησία των προσώπων.
2. Απαγόρευση των διακρίσεων.
3. Η πλήρης και αποτελεσματική συμμετοχή και ένταξη στην κοινωνία.
4. Ο σεβασμός της διαφορετικότητας και η αποδοχή των ατόμων με αναπηρία ως
μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας και της ανθρωπότητας.
5. Ισότητα των ευκαιριών.
6. Προσβασιμότητα.
7. Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών.
8. Ο σεβασμός των αναπτυσσόμενων ικανοτήτων των παιδιών με αναπηρία και ο
σεβασμός για το δικαίωμα των παιδιών με αναπηρία να διατηρούν την ταυτότητά
τους.
Προκειμένου να κάνουμε ένα βήμα στην πραγματοποίηση των στόχων που θέτει η πολιτεία
για τα δικαιώματα των ΑμεΑ ο Συμπαραστάτης προτείνει να γίνουν δεκτές οι ανωτέρω
προτάσεις του.
Κοζάνη 13-3-2017
Η Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης

