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Αθήνα, 29 Μαρτίου 2007

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΖΗΤΑ Η
ΜΠΕΡΝΙ∆ΑΚΗ
Την

λήψη

συγκεκριµένων

µέτρων

για

τη

βελτίωση

των

συνθηκών

προσβασιµότητας των επιβατικών πλοίων και των λιµανιών για τους επιβάτες µε
αναπηρία, ζήτησε η Βουλευτής Επικρατείας της Ν.∆. κα. Ελευθερία Μπερνιδάκη µε
Επίκαιρη Ερώτηση προς τον Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας Μανώλη
Κεφαλογιάννη. Η Ερώτηση συζητήθηκε στη Βουλή την Πέµπτη 29 Μαρτίου.
Η κα. Μπερνιδάκη, εν’ όψει και της επικείµενης κατάθεσης στη Βουλή του
σχεδίου νόµου του Υπουργείου για τα «δικαιώµατα και υποχρεώσεις επιβατών και
µεταφορέων στις επιβατικές τακτικές θαλάσσιες µεταφορές», πρότεινε τα
ακόλουθα µέτρα:
•

Οι επαρκείς υποδοµές ασφάλειας και προσβασιµότητας για τους επιβάτες µε
αναπηρία να αποτελεί βασικό κριτήριο για την έκδοση των πιστοποιητικών
ασφαλείας των επιβατικών πλοίων,

•

Η διάθεση συγκεκριµένου αριθµού ειδικά διαµορφωµένων θέσεων για τους
επιβάτες µε αναπηρία να αποτελεί υποχρέωση κάθε επιβατικού πλοίου.

•

Παροχή έκπτωσης 50% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τους επιβάτες µε
ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς επίσης και για στους συνοδούς
τους, χωρίς τους οποίους είναι αδύνατη η ασφαλή µετακίνηση τους.

•

∆ηµιουργία

υπηρεσιών

ενηµέρωσης

σχετικά

µε

τις

υποδοµές

προσβασιµότητας των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και λιµένων της χώρας.
Η κα Μπερνιδάκη, παρουσιάζοντας το αφιλόξενο περιβάλλον που καλούνται να
αντιµετωπίσουν οι επιβάτες µε αναπηρία στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες ανέφερε
χαρακτηριστικά: «Ο επιβάτης µε αναπηρία ξεκινά κάθε φορά ένα ταξίδι προς
το άγνωστο. Ένα ταξίδι γεµάτο δυσάρεστες συνήθως εκπλήξεις. ∆εν

γνωρίζει εκ των προτέρων τι συνθήκες θα συναντήσει σε κάθε λιµάνι και
σε κάθε πλοίο. Χωρίς προσβάσιµες ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, οι συµπολίτες µας
µε αναπηρία ζουν µια απαράδεκτη αποµόνωση, είτε είναι κάτοικοι σε κάποιο νησί
και θέλουν να ταξιδέψουν στην ηπειρωτική Ελλάδα, είτε επιθυµούν να ταξιδέψουν
σε κάποιο από τα νησιά µας για τουρισµό».

Ακολουθεί το πλήρες κείµενο της Επίκαιρης Ερώτησης προς τον Υπουργό
Εµπορικής Ναυτιλίας:
ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
κ. Μανώλη Κεφαλογιάννη
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ
Η πλειοψηφία των πλοίων της ακτοπλοΐας στην Ελλάδα, αλλά και αρκετοί λιµένες
δεν διαθέτουν τις αναγκαίες υποδοµές για την ασφαλή µετακίνηση επιβατών µε
αναπηρία. Εν όψει αυτών των ελλείψεων και ενώ οι περισσότεροι επιβάτες µε
αναπηρία χρειάζονται συνοδό για να µπορέσουν να µετακινηθούν µε τις
ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, δεν υπάρχει καµία πρόνοια έκπτωσης στις τιµές των
εισιτηρίων, ούτε για την ειδική κατηγορία αυτών των επιβατών, αλλά ούτε και για
τους συνοδούς τους, οι οποίοι τους είναι απαραίτητοι για την ασφαλή τους
µετακίνηση.
Κατά συνέπεια, το δικαίωµα της αυτόνοµης µετακίνησης και εξυπηρέτησης των
επιβατών µε αναπηρία, είτε αυτοί είναι κάτοικοι νησιωτικών περιοχών είτε
τουρίστες, παραβιάζεται µε τον πιο βάναυσο τρόπο στο αφιλόξενο περιβάλλον των
ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, τη στιγµή που σύµφωνα µε άρθρο 21 παρ. 6 του
Συντάγµατος, η πολιτεία οφείλει να λαµβάνει µέτρα µε σκοπό την αυτόνοµη και
ανεµπόδιστη συµµετοχή των πολιτών µε αναπηρία σε όλες τις κοινωνικές και
οικονοµικές δραστηριότητες της χώρας.
Στο πλαίσιο του έτους 2007, το οποίο έχει ανακηρυχθεί ως «Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων
Ευκαιριών για Όλους»,
ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
1. Τι µέτρα θα λάβει για τη διασφάλιση της πλήρους προσβασιµότητας των
πολιτών µε αναπηρία στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες της χώρας;
2. Τι µέτρα θα λάβει για την εξασφάλιση έκπτωσης στις τιµές των εισιτηρίων των
ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών για τους επιβάτες µε αναπηρία και τους συνοδούς
τους;
Ηµεροµηνία, 16 Μαρτίου 2007
Ελευθερία Μπερνιδάκη – Άλντους

