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Αθήνα, 27 Μαΐου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Επικρατείας κ. Γιώργο Γεραπετρίτη 

- Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστή Χατζηδάκη  

- Υπουργό Επικρατείας και Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκο 

Πιερρακάκη 

Θέμα: Ενέργειες για τη βελτίωση της καθημερινότητας των Ατόμων με Αναπηρία 

   

Σε επιστολή του της 14ης Μαΐου 2020, ο Παναγιώτης Αλεξανδράκης, συντονιστής του επιστημονικού 

forum «Στο Επίκεντρο ο Άνθρωπος», προτείνει ενέργειες για την ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας 

των Ατόμων με Αναπηρία, όπως: 

- Ένα έκτακτο επίδομα πανδημίας προς όλους τους αναπήρους για την κάλυψη του κόστους μετακίνησής 

τους προς ιατρούς, θεραπευτικά και διαγνωστικά κέντρα, αποκλειστικά και μόνο με ταξί για λόγους 

ασφαλείας και μη εξάπλωσης του ιού, καθώς η ανοσολογική τους κατάσταση δεν επιτρέπει την 

μετακίνησή τους με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ακόμα και με τις αυστηρότερες συνθήκες προστασίας 

και απολύμανσης. Υπενθυμίζεται ότι στις 12 Μαΐου 2020 ο καθηγητής κ. Τσιόδρας κάλεσε τους πολίτες 

να αποφεύγουν τη μετακίνηση με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, καλώντας τους να χρησιμοποιούν 

ποδήλατο, ιδιωτικό αυτοκίνητο ή να περπατούν. Όμως, όλα αυτά για ανθρώπους με αναπηρία είναι 

πρακτικώς αδύνατα. Μέρος του επιδόματος θα καλύπτει το κόστος αμοιβής βοηθού φροντιστή για 

προμήθειες φαρμάκων – τροφίμων, ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός σε φαρμακεία και 

καταστήματα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης. 

- Είναι σημαντικό να επιβληθεί ο Νόμος για την προσβασιμότητα στα Δημόσια κτήρια και στα κτήρια 

ειδικού σκοπού, όπως ρητά ορίζει ο εν ισχύ Οικοδομικός Κανονισμός από 1/1/2020.  

- Είναι επίσης αναγκαίο να επανασχεδιαστούν εκ βάθρων όλες οι μη προσβάσιμες σε ανθρώπους με 

αναπηρία ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου. Η εφαρμογή των προδιαγραφών αυτών εξασφαλίζει την 

πρόσβαση στα οφέλη του ψηφιακού κράτους για όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες, 

συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων με αναπηρία και των ηλικιωμένων.  

- Σημειώνεται επίσης ότι υπάρχουν οργανισμοί του Δημοσίου που κατά παράβαση της ισχύουσας 

Νομοθεσίας αυθαιρέτως δεν αποδέχονται όλα τα εν ισχύ πιστοποιητικά αναπηρίας είτε έχουν εκδοθεί 

πριν είτε μετά την 1/9/2011, όπως ορίζει η έννομη τάξη της χώρας μας, προξενώντας μέγιστη ζημία 

στους ανθρώπους με αναπηρία κατά τις συναλλαγές τους με το Δημόσιο. 
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Κατόπιν των ανωτέρω, 

 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:  

 

Τι προτίθενται να κάνουν για τη βελτίωση της καθημερινότητας των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με 

τις ως άνω προτάσεις;  

 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

 

 

Μαρία Απατζίδη 




