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Θέμα: «Εξασφάλιση πλήρους προσβασιμότητας των βαριά κινητικά αναπήρων, σε όλα τα
εκλογικά τμήματα της χώρας, για τις επερχόμενες εκλογές»

Η Εθνική Ομοσπονδία Κινητικά Αναπήρων (Ε.Ο.Κ.Α.) είναι ο μοναδικός δευτεροβάθμιος κοινωνικοσυνδικαλιστικός φορέας, μέλος της ΕΣΑμεΑ, που εκπροσωπεί τους κινητικά αναπήρους στην χώρα
μας και αγωνίζεται για την διασφάλιση των δικαιωμάτων και την ισότιμη συμμετοχή τους στην
κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της χώρας.

Κύριε Υπουργέ,

Εν όψει των επερχόμενων εκλογών για την αυτοδιοίκηση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η ΕΟΚΑ,
ζητά από σας να μεριμνήσετε άμεσα, ώστε να διασφαλιστεί απόλυτα το δικαίωμα των βαριά κινητικά
αναπήρων, στο εκλέγειν και εκλέγεσθαι, με την εξασφάλιση απόλυτης προσβασιμότητας στα εκλογικά
τμήματα.
Όπως γνωρίζετε η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, που η Ελλάδα
κύρωσε το 2012, στο Άρθρο 29, Συμμετοχή στην πολιτική και δημόσια ζωή, προβλέπει ότι:
«Τα συμβαλλόμενα κράτη εγγυώνται στα άτομα με αναπηρίες πολιτικά δικαιώματα και την
ευκαιρία να τα απολαμβάνουν, σε ίση βάση με υους άλλους και αναλαμβάνουν
α) να διασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρίες μπορούν να συμμετέχουν, αποτελεσματικά και

πλήρως, στην πολιτική και δημόσια ζωή, σε ίση βάση με τους άλλους, άμεσα ή μέσω ελεύθερα
εκλεγμένων αντιπροσώπων τους, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος και της ευκαιρίας, για τα
άτομα με αναπηρίες, να ψηφίζουν και να εκλέγονται, μεταξύ άλλων:
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/. Διασφαλίζοντας ότι οι διαδικασίες ψηφοφορίας^ οι εγκαταστάσεις και τα υλικά είναι κατάλληλες^
προσβάσιμες και εύκολες στην κατανόηση και χρήση,
α. Προστατεύοντας το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες να ψηφίζουν με μυστική ψηφοφορία σε

εκλογές και δημόσια δημοψηφίσματα, χωρίς εκφοβισμό, και να θέτουν υποψηφιότητα στις εκλογές,
να κατέχουν αποτελεσματικά αξιώματα και να ασκούν όλα τα δημόσια λειτουργήματα, σε όλα τα
επίπεδα της κυβέρνησης, διευκολύνοντας τη χρήση των υποβοηθητικών και νέων τεχνολογιών,
όπου αυτό απαιτείται,

in, Εγγυώμενα την ελεύθερη έκφραση της βούλησης των ατόμων με αναπηρίες, ως ψηφοφόρων
και, για το σκοπό αυτό, όπου είναι απαραίτητο, μετά από αίτημά τους, να επιτρέπουν τη βοήθεια
κατά την ψηφοφορία, από ένα πρόσωπο της επιλογής τους,»

Ως Εθνική Ομοσπονδία Κινητικά Αναπήρων:

Θεωρούμε ότι η επιλογή μη προσβάσιμων εκλογικών τμημάτων, οδηγεί ουσιαστικά στον αποκλεισμό
των βαριά κινητικά αναπήρων από τη διαδικασία των εκλογών, πράγμα που συνιστά παραβίαση των
προβλεπόμενων στο άρθρο 29, της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Ανατιηρία.
Θεωρούμε ότι το «σήκωμα» ενός ατόμου κινούμενου με αναπηρικό αμαξίδιο, ώστε να ανέβει τη
σκάλα ενός μη προσβάσιμου εκλογικού τμήματος, είναι απολύτως αναξιοπρεπής και δεν αποτελεί
λύση.

Θεωρούμε ότι η πρόβλεψη να παραδίδει το ΑμεΑ φάκελο με το ψηφοδέλτιο της επιλογής του στο
δικαστικό αντιπρόσοΜο για να το βάλει ο τελευταίος στην κάλπη του μη προσβάσιμου εκλογικού
τμήματος, παραβιάζει τόσο τη μυστικότητα όσο και την ελεύθερη βούληση των ψηφοφόρων.

Κύριε Υπουργέ,
Κατόπιν των ανωτέρω, θεοιρούμε ότι είναι υποχρέωσή σας και ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΛΥΣΗ, προς
ικανοποίηση των προβλεπόμενων στο Αρθρο 29 της Σύμβασης του ΟΗΕ, για τα Δικαιώματα των
Ατόμων με Αναττηρία, να μεριμνήσετε για την επιλογή εκλογικών τμημάτων ΑΠΟΛΥΤΑ
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ στα άτομα με βαριά κινητική αναπηρία, ώστε να μπορέσουν να ψηφίσουν με
αξιοπρέπεια, με ελεύθερη βούληση και με εξασφάλιση της μυστικότητας της ψήφου.

Με εκτίμηση yia την Ε.Γ. της ΕΟΚΑ

Ο Πρόεδρος

Χ. ΓΕΡΩΝΥΜΟΣ

ΗΓ. Γραμματέας

Κ. ΘΕΟΔΩΡΛΚΑΚΗ

Πίνακας αποδεκτών
-
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