Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία - Ε.Σ.Α.μεΑ.

Σχέδιο Προγράμματος Δράσης
Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία
για τη χρονική περίοδο 2017 - 2020
ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ
9ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Αθήνα
9 & 10 Φεβρουαρίου 2017

Η Εκτελεστική Γραμματεία και το Γενικό Συμβούλιο της Ε.Σ.Α.μεΑ. καταθέτει στους
Συνέδρους του 9ου Τακτικού Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου το παρόν Σχέδιο
Προγράμματος Δράσης της Ε.Σ.Α.μεΑ. για την τετραετία 2017-2020. Οι Σύνεδροι
καλούνται να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις/προτάσεις τους επ’ αυτού
προκειμένου το νέο Γενικό Συμβούλιο να τις λάβει υπόψη του στην εκπόνηση του
τελικού Προγράμματος Δράσης.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ.

www.esamea.gr
Η σελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ. στο Facebook

https://el-gr.facebook.com/ESAmeAgr
Ακολουθείστε την Ε.Σ.Α.μεΑ. στο Twitter

https://twitter.com/ESAMEAgr
Βρείτε το κανάλι της Ε.Σ.Α.μεΑ. στο Youtube

https://www.youtube.com/user/ESAmeAGr
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρατεταμένη πολιτική λιτότητας έχει οδηγήσει στην υποβάθμιση των
δικαιωμάτων όλων των πολιτών. Οι προκρούστειες μνημονιακές πολιτικές έχουν
διαμορφώσει ένα εξαιρετικά δυσμενές περιβάλλον (συρρίκνωση του κοινωνικού
κράτους,

αποσάθρωση

του

συστήματος

υγείας

και

ιατροφαρμακευτικής

περίθαλψης, υποβάθμιση της παιδείας, αύξηση της ανεργίας, της φτώχειας και του
αποκλεισμού) εντός του οποίου η Ε.Σ.Α.μεΑ. και οι φορείς μέλη της οφείλουν την
επόμενη τετραετία (2017 - 2020) όχι μόνο να διατηρήσουν τη «φωνή» τους ενωμένη
και δυνατή αλλά και να την ενισχύσουν προκειμένου να μπορέσουν να
προστατεύσουν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και
των οικογενειών τους.
Η ενσωμάτωση και εφαρμογή στη χώρα μας του θεσμικού και κανονιστικού
πλαισίου

της

Ευρωπαϊκής

Ένωσης

που

αφορά

άμεσα

ή

έμμεσα

στην

αναπηρία/χρόνια πάθηση αλλά ιδίως η υποχρέωση εφαρμογής σε εθνικό επίπεδο
της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και του
προαιρετικού πρωτοκόλλου που τη συνοδεύει (ν.4074/2012) αποτελούν σημαντικά
«όπλα» στον αγώνα για τη διαφύλαξη και διεύρυνση των δικαιωμάτων των ατόμων
με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους.
Τέλος, η διάχυση της διάστασης της αναπηρίας στην αναπτυξιακή πολιτική της
χώρας μπορεί να συμβάλλει στην αποτροπή δημιουργίας νέων εμποδίων σε βάρος
των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, στην
προώθηση της ισότιμης συμμετοχής τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι και εν γένει στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
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2. ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ
Οραματιζόμαστε μια δημοκρατική κοινωνία, δίχως διακρίσεις και αποκλεισμούς, στην
οποία τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα με χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους θα
απολαμβάνουν πλήρως τα συνταγματικά και ανθρώπινα δικαιώματά τους και θα
αξιοποιούν στο μέγιστο τις δυνατότητές τους.
Ιδίως όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα, αυτά καθιερώνονται με τη
Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία που η χώρα μας
μαζί με το Προαιρετικό Πρωτόκολλο που τη συνοδεύει επικύρωσε με τον ν.
4074/2012.

3. ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ
 Ανθρώπινη αξιοπρέπεια
Στηρίζουμε τον σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η οποία βασίζεται στην εγγενή αξία
όλων των ατόμων ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις τους. Ως εκ τούτου,
υποστηρίζουμε ότι τα άτομα με αναπηρία ορίζονται με βάση την εγγενή αξία τους και όχι
με βάση την αναπηρία τους.
 Ισότητα και ισότιμη συμμετοχή
Αγωνιζόμαστε για την κατάκτηση της ισότητας και της ισότιμης συμμετοχής των ατόμων
με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στην οικονομική,
κοινωνική και πολιτική ζωή.
 Ελευθερία βούλησης
Αναγνωρίζουμε τη σημασία της αυτονομίας και ανεξαρτησίας των ατόμων με αναπηρία
και των ατόμων με χρόνιες παθήσεις, συμπεριλαμβανομένης της αυτο-εκπροσώπησης, του
αυτο-προσδιορισμού, της αυτο-συνηγορίας και της ελευθερίας να κάνουν τις δικές τους
επιλογές.
 Αφοσίωση
Είμαστε απόλυτα επικεντρωμένοι και αφοσιωμένοι στην επίτευξη του οράματός μας.
 Διαφάνεια
Δημοσιοποιούμε τις δράσεις μας και τα αποτελέσματά τους, επιδιώκουμε την ευρεία
διαβούλευση και προωθούμε την ενεργό συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία, των
ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στις οργανώσεις του εθνικού
αναπηρικού κινήματος.
 Συνεχής βελτίωση
Επιδιώκουμε τη συνεχή βελτίωση των ικανοτήτων μας, των δεξιοτήτων των αιρετών
στελεχών μας και του προσωπικού μας.
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4. ΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΜΑΣ
 Η οικοδόμηση ενός δυνατού αναπηρικού κινήματος τόσο σε πολιτικό/συνδικαλιστικό
επίπεδο (μαζικότητα και συσπείρωση) όσο και σε οργανωτικό/λειτουργικό επίπεδο
(εξασφάλιση βιωσιμότητας, αποτελεσματική διοίκηση κ.λπ.).
 Η συμμετοχή εκπροσώπων του αναπηρικού κινήματος σε όλα τα κέντρα λήψης
αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα (τοπικό, περιφερειακό, εθνικό) στη βάση του
συνθήματος «Τίποτα για εμάς, χωρίς εμάς».
 Η προώθηση, διάδοση και εμπέδωση στη συνείδηση του αναπηρικού κινήματος, της
ελληνικής Πολιτείας και της ελληνικής κοινωνίας της δικαιωματικής προσέγγισης της
αναπηρίας, όπως αυτή κατοχυρώνεται από τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα
των ατόμων με αναπηρία.
 Η προώθηση των συνταγματικών και ανθρώπινων δικαιωμάτων όλων των ατόμων με
αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους.
 Η καταπολέμηση της διάκρισης που βιώνουν: α) τα άτομα με βαριές αναπηρίες (νοητική
αναπηρία, σύνδρομο Down, αυτισμό, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές
αναπηρίες), β) τα άτομα με αναπηρία που διαβιούν σε δομές κλειστής περίθαλψης, γ) τα
άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση που υφίστανται πολλαπλή διάκριση λόγω του
συνδυασμού της αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης με κάποια από τις υπόλοιπες αιτίες
διάκρισης, όπως το φύλο (π.χ. γυναίκες με αναπηρία, μητέρες ατόμων με αναπηρία), η
φυλετική ή εθνοτική καταγωγή (π.χ. μετανάστες με αναπηρία, αιτούντες άσυλο με
αναπηρία, πρόσφυγες με αναπηρία, Ρομά με αναπηρία), η ηλικία (π.χ. βρέφη και παιδιά
με αναπηρία, ηλικιωμένοι με αναπηρία), δ) οι νέοι με αναπηρία κ.α.,
 Η προώθηση, διάδοση και εμπέδωση στη συνείδηση της ελληνικής Πολιτείας και
κοινωνίας της ολιστικής προσέγγισης στα ζητήματα αναπηρίας, χρησιμοποιώντας ως
εργαλεία: α) το "disability mainstreaming", ήτοι τη διάχυση της διάστασης της
αναπηρίας (αρχή της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας και προσβασιμότητα) σε όλες τις
πολιτικές και τα προγράμματα και β) την εφαρμογή του καθολικού σχεδιασμού (που
λαμβάνει υπόψη του την προσβασιμότητα από τον αρχικό σχεδιασμό) σε προϊόντα και
υπηρεσίες.
 Η άρση των μεροληπτικών αντιλήψεων, στάσεων ή συμπεριφορών σε βάρος των
ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους.
 Η προώθηση της εφαρμογής θετικών μέτρων δράσης σε συγκεκριμένους τομείς στους
οποίους τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις έρχονται αντιμέτωπα
με πολλαπλά εμπόδια.
 Η δημιουργία συμμαχιών με διεθνείς και ευρωπαϊκές οργανώσεις ατόμων με αναπηρία,
κοινωνικούς εταίρους και οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών σε εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο, υπό την προϋπόθεση ότι οι σκοποί τους συνάδουν με αυτούς της
Ε.Σ.Α.μεΑ., με στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας και την
άσκηση πολύπλευρης και πολλαπλής πίεσης.
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5. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ
H καταπολέμηση της διάκρισης που βιώνουν τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα με χρόνιες
παθήσεις και οικογένειές τους μέσω της υποβολής προτάσεων στην ελληνική Πολιτεία για
την εφαρμογή πολιτικών και προγραμμάτων που διευκολύνουν και προωθούν την ένταξή
τους στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας.
6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Η εξέταση της υφιστάμενης κατάστασης, δηλαδή η πλήρης κατανόηση του εσωτερικού και
του εξωτερικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η Ε.Σ.Α.μεΑ., είναι
απαραίτητη για τη διαμόρφωση των Στρατηγικών Σκοπών του παρόντος Σχεδίου
Προγράμματος Δράσης. Όσον αφορά στο εσωτερικό περιβάλλον, εξετάζονται τα
πλεονεκτήματα και η αντιμετώπιση των διαπιστωμένων αδυναμιών, ενώ όσο αφορά στο
εξωτερικό περιβάλλον εξετάζονται οι ευκαιρίες και οι απειλές.
6.1 Εσωτερικό περιβάλλον
Τα πλεονεκτήματα είναι τα εξής:
 ο αναγνωρισμένος ρόλος της Ε.Σ.Α.μεΑ. ως κοινωνικός εταίρος της ελληνικής Πολιτείας
σε ζητήματα αναπηρίας, ο οποίος της επιτρέπει να συμμετέχει στα κέντρα λήψης
αποφάσεων και στις διαδικασίες διαβούλευσης (φυσικές και ηλεκτρονικές) που
λαμβάνουν χώρα για τη διαμόρφωση πολιτικών που σχετίζονται (άμεσα ή έμμεσα) με τα
άτομα με αναπηρία, τα άτομα με χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους,
 το ευρύ δίκτυο πρωτοβάθμιων (π.χ. Τοπικά Σωματεία, Πανελλήνιοι Σύλλογοι) και
δευτεροβάθμιων (π.χ. Εθνικές Ομοσπονδίες) αναπηρικών οργανώσεων σε εθνικό,
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο που δίνει τη δυνατότητα στην Ε.Σ.Α.μεΑ. να
ενημερώνεται καθημερινά για τις εξελίξεις και να παρεμβαίνει άμεσα σε όλα τα επίπεδα
της δημόσιας διοίκησης (τοπική αυτοδιοίκηση, περιφερειακή διοίκηση, κεντρική
διοίκηση),
 η δημιουργία των Παραρτημάτων της Ε.Σ.Α.μεΑ. (σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο
Κρήτης, Ιωάννινα, Λάρισα, Κομοτηνή, Τρίπολη και Λαμία) και των 11 Περιφερειακών
Ομοσπονδιών Ατόμων με Αναπηρία (Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής
Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Βορείων Ιονίων Νήσων, Θεσσαλίας,
Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου
Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης) μέσω των οποίων επιτυγχάνεται ο καλλίτερος και
πιο αποτελεσματικός συντονισμός της δράσης του αναπηρικού κινήματος,
 η πιστοποίηση της Ε.Σ.Α.μεΑ. ως φορέα παροχής: α) προγραμμάτων διά βίου μάθησης και
β) υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, καθώς επίσης και η πολύχρονη εμπειρία και
τεχνογνωσία της στην υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από πόρους
των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων,
 η συνεχώς αυξανόμενη εμπιστοσύνη και αξιοπιστία που τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα
με χρόνιες παθήσεις, οι οικογένειές τους, οι δημόσιες αρχές και ο γενικός πληθυσμός
δείχνουν προς την Ε.Σ.Α.μεΑ., η οποία ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια
της οικονομικής κρίσης,
 τα επικοινωνιακά εργαλεία της Ε.Σ.Α.μεΑ. (πλήρως προσβάσιμη στα άτομα με αναπηρία
ιστοσελίδα, λογαριασμό στο Twitter, σελίδα στο Facebook και κανάλι στο Youtube) μέσω
των οποίων παρέχεται έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση για το έργο, τη δράση και τα
αποτελέσματα των παρεμβάσεων του αναπηρικού κινήματος, καθώς και η συνεχής
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ενημέρωση του Τύπου -από το Γραφείο Τύπου της Συνομοσπονδίας- με δελτία τύπου και
αναρτήσεις στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων,
η γνώση, εμπειρία και τεχνογνωσία σε ζητήματα αναπηρίας/χρόνιας πάθησης που
διαθέτουν τα εκατοντάδες αιρετά στελέχη του αναπηρικού κινήματος της χώρας σε
πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και τριτοβάθμιο επίπεδο,
η συσσωρευμένη πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτει το προσωπικό της
Ε.Σ.Α.μεΑ. σε ζητήματα οργάνωσης και διαχείρισης καθώς και σε εξειδικευμένα ζητήματα
σχετικά με την αναπηρία/χρόνια πάθηση,
η σύνδεση και συνεργασία του εθνικού αναπηρικού κινήματος με το ευρωπαϊκό (με
κύριο εκπρόσωπο το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία-European Disability
Forum) και μέσω αυτού με το παγκόσμιο αναπηρικό κίνημα (με κύριο εκπρόσωπο την
Παγκόσμια Οργάνωση για την Αναπηρία -International Disability Alliance),
η σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή της Ε.Σ.Α.μεΑ.

Οι διαπιστωμένες αδυναμίες μπορούν να αρθούν μέσω:
 της εξεύρεσης μόνιμης πηγής χρηματοδότησης με στόχο τη διασφάλιση της οικονομικής
αυτονομίας της Ε.Σ.Α.μεΑ. και των φορέων - μελών της,
 της στελέχωσης των Παραρτημάτων της Ε.Σ.Α.μεΑ. και των Περιφερειακών
Ομοσπονδιών Ατόμων με Αναπηρία με επαρκές προσωπικό,
 της δημιουργίας μηχανισμού παρακολούθησης: α) της εξέλιξης των παρεμβάσεων της
Ε.Σ.Α.μεΑ. και β) της αποτελεσματικότητας των πολιτικών για την αναπηρία/χρόνια
πάθηση,
 της τεκμηριωμένης υποστήριξης των αιτημάτων/διεκδικήσεων της Ε.Σ.Α.μεΑ. με
στατιστικά στοιχεία, δείκτες, αποτελέσματα ερευνών κ.λπ.,
 της αναβάθμισης της ικανότητας των περιφερειακών και τοπικών σωματείων ατόμων με
αναπηρία να παρεμβαίνουν και να συνηγορούν.
6.2 Εξωτερικό περιβάλλον
Ευκαιρίες αποτελούν:
 η επικύρωση από την ελληνική Πολιτεία της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των
ατόμων με αναπηρία και του προαιρετικού πρωτοκόλλου που τη συνοδεύει
(ν.4074/2012), η οποία συνεπάγεται την εφαρμογή της σε εθνικό επίπεδο (επανεξέταση
της υφιστάμενης νομοθεσίας και αναμόρφωσή της βάσει των απαιτήσεων της
Σύμβασης),
 η Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, που θέτει τις αρχές και τους στόχους
(17 στόχους και 169 υπο-στόχους) για την καταπολέμηση της φτώχειας, την προστασία
του πλανήτη και την προάσπιση και προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τους
οποίους υποχρεούνται να εφαρμόσουν όλες οι χώρες του κόσμου, ανεξάρτητα από το
οικονομικό τους επίπεδο,
 η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την καταπολέμηση της διάκρισης που υφίστανται τα άτομα
με αναπηρία και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις, όπως για παράδειγμα είναι οι
Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί για τα δικαιώματα των επιβατών με αναπηρία [Κανονισμοί (ΕΚ)
1107/2006, 1371/2007, 181/2011], η Οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 «για την προσβασιμότητα
των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου
τομέα» κ.λπ., που πρέπει να εφαρμοστούν σε εθνικό επίπεδο,
 η συμπερίληψη στοχευμένων δράσεων προς όφελος των ατόμων με αναπηρία, των
ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους καθώς και η οριζόντια ένταξη της
διάστασης της αναπηρίας (αρχή της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας και κριτήριο
προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία) στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ
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2014 - 2020 και στα Διμερή Προγράμματα Διασυνοριακής Συνεργασίας 2014 – 2020, τα
οποία αποτελούν τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά προγράμματα της χώρας.
Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι είναι οι εξής:
 η αποσταθεροποίηση της πραγμάτωσης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και
των ατόμων με χρόνιες παθήσεις εξαιτίας της παρατεταμένης πολιτικής λιτότητας που
έχει οδηγήσει στη συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους, στην αποσάθρωση των
υπηρεσιών υγείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και στη δραματική αύξηση της
ανεργίας, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού,
 η άνοδος ακροδεξιών κομμάτων και κινημάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω
των οποίων αναπαράγεται η ιδεολογία της μη αποδοχής της διαφορετικότητας (π.χ.
προσβλητικές δηλώσεις σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, των προσφύγων, των
μεταναστών κ.λπ.), η οποία αποτελεί την ιδεολογική βάση του ρατσισμού,
 ο κοινωνικός αυτοματισμός - μέσω του οποίου μετατοπίζεται το ενδιαφέρον από την
πραγματική ρίζα του προβλήματος, μετατρέποντας συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες σε
αποδιοπομπαίους τράγους (π.χ. «ανάπηροι- μαϊμού»), στρέφοντας τη μια κοινωνική
ομάδα ενάντια στην άλλη- ο οποίος εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της
επανεμφάνισης της ρατσιστικής ρητορικής ενδέχεται να κάνει συχνά την εμφάνισή του
τη επόμενη περίοδο, «βοηθώντας» στην "κατακρεούργηση" σειράς δικαιωμάτων (π.χ.
εργασιακών, ασφαλιστικών κ.λπ.).
 η επανεμφάνιση της αντίληψης περί «φιλανθρωπίας» (μέσω της οποίας καλλιεργείται η
μοιρολατρία και η παθητικότητα) και η σύγχυσή της με την «κοινωνική αλληλεγγύη» (η
οποία συμβάλλει στη ανάπτυξη της πολιτικής συνείδησης και της αγωνιστικότητας),
 η επικέντρωση των δημόσιων πολιτικών στη διαχείριση της φτώχειας και όχι στη
δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης.
7. ΟΙ ΣΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Με βάση τα προαναφερθέντα οι ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ του Σχεδίου Προγράμματος
Δράσης διαμορφώνονται ως ακολούθως:
1. Ενδυνάμωση του αναπηρικού κινήματος σε πολιτικό/συνδικαλιστικό και
οργανωτικό/λειτουργικό επίπεδο και αύξηση του κύρους της Ε.Σ.Α.μεΑ. και των
φορέων μελών της.
2. Διαφύλαξη και διεύρυνση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, των
ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και προστασία τους από τις
δραματικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης.
3. Εθνική αναπτυξιακή πολιτική, δίχως διακρίσεις και αποκλεισμούς, με σεβασμό
στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και
των οικογενειών τους.
Πιο αναλυτικά:
1ος ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ: Ενδυνάμωση του αναπηρικού κινήματος σε πολιτικό
/συνδικαλιστικό και οργανωτικό /λειτουργικό επίπεδο και αύξηση του κύρους της
Ε.Σ.Α.μεΑ. και των φορέων μελών της.
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Στόχοι:
1. Εξασφάλιση της οικονομικής αυτονομίας της Ε.Σ.Α.μεΑ. και των φορέων μελών της.
2. Αναβάθμιση της ικανότητας της Ε.Σ.Α.μεΑ. να συντονίζει τη δράση των
φορέων μελών της, να παρεμβαίνει, να παρακολουθεί τις πολιτικές για την
αναπηρία, να συνηγορεί και να υποστηρίζει τους πολίτες με αναπηρία
/χρόνια πάθηση καθώς και βελτίωση της ικανότητας των περιφερειακών
και τοπικών σωματείων ατόμων με αναπηρία να παρεμβαίνουν και να
συνηγορούν.
3. Αναβάθμιση της επικοινωνιακής πολιτικής της Ε.Σ.Α.μεΑ., δίνοντας
μεγαλύτερη έμφαση στην εξωστρέφεια και την προβολή της δικαιωματικής
προσέγγισης της αναπηρίας.
1.

Εξασφάλιση της οικονομικής αυτονομίας της Ε.Σ.Α.μεΑ. και των φορέων μελών της.

Ενέργειες:
1.1

Διεκδίκηση θέσπισης διάταξης μέσω της οποίας θα ορίζεται συγκεκριμένο ποσό
παρακράτησης από τα προνοιακά επιδόματα προκειμένου να αποδίδεται στις
οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος με στόχο την κάλυψη των λειτουργικών
δαπανών τους.

1.2

Διεκδίκηση: α) πλήρους απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ των κτιριακών εγκαταστάσεων
της Ε.Σ.Α.μεΑ., των παραρτημάτων της, καθώς και των πρωτοβάθμιων και
δευτεροβάθμιων σωματείων ατόμων με αναπηρία, β) απαλλαγής από τα τέλη
ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων που ανήκουν σε πρωτοβάθμια
και δευτεροβάθμια σωματεία ατόμων με αναπηρία με στόχο την εξοικονόμηση
πόρων.

2.

Αναβάθμιση της ικανότητας της Ε.Σ.Α.μεΑ. να συντονίζει τη δράση των
φορέων μελών της, να παρεμβαίνει, να παρακολουθεί τις πολιτικές για την
αναπηρία, να συνηγορεί και να υποστηρίζει τους πολίτες με αναπηρία/χρόνια
πάθηση καθώς και βελτίωση της ικανότητας των περιφερειακών και
τοπικών σωματείων ατόμων με αναπηρία να παρεμβαίνουν και να
συνηγορούν.

Ενέργειες:
2.1

Συνέχιση και ενίσχυση της στενής συνεργασίας (μεγαλύτερη συμμετοχή στα κέντρα
λήψης και στις διαδικασίες διαβούλευσης, φυσικές και ηλεκτρονικές) των
αναπηρικών φορέων όλων των βαθμίδων (πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων,
τριτοβάθμιων) με τους φορείς της κεντρικής διοίκησης, της περιφερειακής διοίκησης
και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Για την ενδυνάμωση της συνεργασίας της Ε.Σ.Α.μεΑ.
με τους προαναφερθέντες φορείς θα συνεχιστεί η τακτική σύναψης μνημονίων
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συνεργασίας με: Υπουργεία, εποπτευόμενους από αυτά φορείς, Περιφέρεις, Δήμους
κ.α.
2.2 Στελέχωση των παραρτημάτων της Ε.Σ.Α.μεΑ. και των Περιφερειακών Ομοσπονδιών
Ατόμων με Αναπηρία με επαρκές προσωπικό.
2.3 Συνέχιση της επιμόρφωσης των στελεχών των αναπηρικών οργανώσεων σε
ολόκληρη τη χώρα μέσω της εφαρμογής προγραμμάτων διά βίου μάθησης,
αξιοποιώντας την αντίστοιχη πιστοποίηση που η Ε.Σ.Α.μεΑ. διαθέτει.
2.4 Λειτουργία του «Παρατηρητηρίου Θεμάτων Αναπηρίας» (Πράξη που έχει ήδη αρχίσει
να υλοποιείται στο πλαίσιο εφαρμογής του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» - ΕΣΠΑ 2014-2020») με στόχο: α) την ενίσχυση
της θεσμικής ικανότητας της Ε.Σ.Α.μεΑ. ως πυρήνα παραγωγής πολιτικών για την
αναπηρία, β) την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών
αναπηρίας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης.
2.5 Αναβάθμιση της «Υπηρεσίας Διεκδικούμε Μαζί», στο πλαίσιο εφαρμογής της
προαναφερθείσας Πράξης, μέσω της μηχανογράφησής της και του εμπλουτισμού της
με ηλεκτρονικές υπηρεσίες πλήρως προσβάσιμες στα άτομα με αναπηρία.
2.6 Συνέχιση της συνεργασίας με την Ελληνική Στατιστική Αρχή για την ένταξη της
διάστασης της αναπηρίας σε όλες τις έρευνες που διεξάγει με στόχο τη συλλογή
επαρκών και αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων για την αναπηρία/χρόνια πάθηση
εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι η απουσία τέτοιων στοιχείων συνεπάγεται την απουσία
εφαρμογής δημόσιων πολιτικών για τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα με χρόνιες
παθήσεις και τις οικογένειές τους.
2.7 Συνέχιση της στενής συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία
(European Disability Forum) και μέσω αυτού με την Παγκόσμια Οργάνωση για την
Αναπηρία (International Disability Alliance) αλλά και σύναψη νέων συνεργασιών με
ευρωπαϊκές οργανώσεις (π.χ. με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ασθενών - European
Patients Forum) με στόχο την ενημέρωση πάνω στις ευρωπαϊκές και διεθνείς
εξελίξεις, την ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας, την ανάληψη
συντονισμένης δράσης και την άσκηση πολλαπλής πίεσης.
2.8 Ενίσχυση της συνεργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους, την Κοινωνία των Πολιτών,
την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδος και την Ευρωπαϊκή Οικονομική
και Κοινωνική Επιτροπή με στόχο τη διάχυση της διάστασης της αναπηρίας/χρόνιας
πάθησης στην ατζέντα, το έργο και τις δράσεις τους και τη δημιουργία συμμαχιών
για την άσκηση πολύπλευρης πίεσης.
2.9 Συνέχιση της συνεργασίας που έχει αναπτύξει η Ε.Σ.Α.μεΑ. με την Κυπριακή
Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥ.Σ.Ο.Α.) για την ανταλλαγή καλών
πρακτικών και τεχνογνωσίας σε ζητήματα αναπηρίας/χρόνιας πάθησης.
2.10 Ενίσχυση της συνεργασίας του αναπηρικού κινήματος με άλλα κινήματα, π.χ. με το
κίνημα των καταναλωτών για την προώθηση των δικαιωμάτων των καταναλωτών με
αναπηρία κ.λπ.
3.

Αναβάθμιση της επικοινωνιακής πολιτικής της Ε.Σ.Α.μεΑ. δίνοντας
μεγαλύτερη έμφαση στην εξωστρέφεια και την προβολή της δικαιωματικής
προσέγγισης της αναπηρίας.

Ενέργειες:
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3.1 Διοργάνωση εκστρατειών ενημέρωσης πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων
με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στη βάση
των απαιτήσεων της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.
3.2 Διεξαγωγή εκστρατειών ενημέρωσης για την προώθηση της εθελοντικής αιμοδοσίας
και της δωρεάς οργάνων και ιστών σώματος.
3.3 Αξιοποίηση της 3ης Δεκέμβρη -Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία- για την
προβολή των αιτημάτων του αναπηρικού κινήματος.
3.4 Συνέχιση της προσπάθειας δικτύωσης του Γραφείου Τύπου της Ε.Σ.Α.μεΑ. με τον
εθνικό και ευρωπαϊκό Τύπο καθώς και με τα συλλογικά όργανα εκπροσώπησης των
δημοσιογράφων και των ιδιοκτητών Τύπου με στόχο τη μέγιστη δυνατή προβολή των
διεκδικήσεων και αξιώσεων του αναπηρικού κινήματος.
3.5 Συνεργασία με το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο (ΕΣΡ) με στόχο την κατάρτιση
κώδικα δεοντολογίας αναφορικά με τον τρόπο προβολής της αναπηρίας/χρόνιας
πάθησης από τα ΜΜΕ και την παρακολούθηση της εφαρμογής της.
3.6 Επιμόρφωση των στελεχών των ΜΜΕ στη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας
και των ιδιοκτητών τους σε ζητήματα προσβασιμότητας.
3.7 Συνεχής βελτίωση της πλήρους προσβάσιμης (επίπεδο προσβασιμότητας «ΑΑΑ»)
ιστοσελίδας της Ε.Σ.Α.μεΑ. προκειμένου να είναι όσο το δυνατόν πιο «φιλική» στους
επισκέπτες της.
3.8 Εξεύρεση πόρων για τη λειτουργία Web Radio και Web Tv μέσω με στόχο την προβολή
των εκδηλώσεων και κινητοποιήσεων του αναπηρικού κινήματος καθώς και
εξειδικευμένων εκπομπών από ειδικούς και αιρετά στελέχη.
3.9 Σύνταξη και αποστολή Newsletters ανά τακτά χρονικά διαστήματα για την προβολή
του πολυσχιδούς έργου του αναπηρικού κινήματος.
2ος ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ: Διαφύλαξη και διεύρυνση των δικαιωμάτων των
ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους
και προστασία τους από τις δραματικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης.
Στόχοι:
1. Εφαρμογή και παρακολούθηση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα
των ατόμων με αναπηρία σε εθνικό επίπεδο.
2. Διασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία, των
ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους μέσω της
διατήρησης αλλά και της θέσπισης νέων ευνοϊκών εισοδηματικών,
ασφαλιστικών και φορολογικών ρυθμίσεων.
3. Άρση των εμποδίων και βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ατόμων με
αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους.
1.

Εφαρμογή και παρακολούθηση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των
ατόμων με αναπηρία σε εθνικό επίπεδο.

Ενέργειες:
1.1

Άσκηση πίεσης για:
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Ι) τον ορισμό των προβλεπόμενων μηχανισμών παρακολούθησης της εφαρμογής της
Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (άρθρο 33, παρ. 1, 2,
3) ως ακολούθως:
i) τον ορισμό (βάσει της παρ. 1 του άρθρου 33): α) της Γενικής Γραμματείας
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως Σημείου Αναφοράς μέσα στην Κυβέρνηση, β)
Σημείων Αναφοράς σε κάθε Υπουργείο και γ) Συντονιστικού Μηχανισμού μέσα στην
Κυβέρνηση που να αποτελείται από το Σημείο Αναφοράς στην Κυβέρνηση (α), τα
Σημεία Αναφοράς στα Υπουργεία (β) και την Ε.Σ.Α.μεΑ.,
ii) τον ορισμό (βάσει της παρ. 2 του άρθρου 33) Πλαισίου Παρακολούθησης στο οποίο
να συμμετέχουν ο Συνήγορος του Πολίτη, η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του
Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) και η Ε.Σ.Α.μεΑ.,
II) τη σύσταση Διεύθυνσης για την υλοποίηση της Σύμβασης στη Γενική Γραμματεία
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
ΙΙΙ) την κατάρτιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με
Αναπηρία από το Σημείο Αναφοράς μέσα στην Κυβέρνηση και
ΙV) τη σύνταξη κάθε 4 χρόνια Έκθεσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία
από τη Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (άρθρο 35 της
Σύμβασης).
1.2

Υλοποίηση σεμιναρίων επιμόρφωσης των στελεχών του αναπηρικού κινήματος
προκειμένου να κατανοήσουν ότι: α) η Σύμβαση είναι μέρος του εθνικού θεσμικού
πλαισίου και ως εκ τούτου η εφαρμογή της είναι υποχρεωτική και β) η Σύμβαση
σηματοδοτεί μια "αντιστροφή παραδείγματος" στην προσέγγιση και διαχείριση της
αναπηρίας: i) μετατόπιση από ιατρικό στο κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας και ii)
μετατόπιση από την προνοιακή ή φιλανθρωπική στη δικαιωματική προσέγγιση της
αναπηρίας.

1.3

Διοργάνωση εκστρατειών ευαισθητοποίηση/ενημέρωσης των στελεχών της τοπικής
αυτοδιοίκησης και της περιφερειακής και κεντρικής διοίκησης, των πολιτικών
κομμάτων και της κοινωνίας εν γένει στις απαιτήσεις της Σύμβασης.

2.

Διασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία, των
ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους μέσω της διατήρησης,
καθώς και της θέσπισης νέων, ευνοϊκών εισοδηματικών, ασφαλιστικών και
φορολογικών ρυθμίσεων.

Ενέργειες:
2.1

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. και οι φορείς μέλη της θα παρέμβουν με όλη τους τη δύναμη:
 σε τυχόν μείωση των αναπηρικών επιδομάτων,
 σε οποιαδήποτε προσπάθεια άρσης των ευνοϊκών φορολογικών μέτρων που είναι
σε ισχύ για τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις, όπως είναι η
απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος σε μισθούς, συντάξεις, πάγια αντιμισθία,
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 για τη διατήρηση της μειωμένης φορολογίας στα άτομα με ποσοστό αναπηρίας
τουλάχιστον 67%, τη διατήρηση της απαλλαγής από τα τέλη ταξινόμησης και τα
τέλη κυκλοφορίας, τη διατήρηση -αλλά και την ενίσχυση- των ευνοϊκών ρυθμίσεων
που ισχύουν για φόρους κληρονομιάς, γονικής παροχής κ.λπ.,
 σε τυχόν μείωση της χρηματοδότησης Δομών/Προγραμμάτων που προωθούν την
κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία, όπως είναι τα Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία, τα Κέντρα Διημέρευσης & Ημερήσιας
Φροντίδας, οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, τα Κέντρα Ημερήσιας
Φροντίδας Ηλικιωμένων, το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι κ.λπ.,
 σε τυχόν μείωση της χρηματοδότησης δομών κλειστής φροντίδας, πριν από την
ολοκλήρωση της αποϊδρυματοποίησης,
 για τη διατήρηση της διάταξης του άρθρου 2 της Υ.Α. ΓΔ.οικ.2961-10 (Αρ. ΦΕΚ 128
Β’/24.01.2017) που εξαιρεί τα μη ανταποδοτικά επιδόματα αναπηρίας από το
δηλωθέν εισόδημα για τη χορήγηση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης.
2.2

3.

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. και οι φορείς μέλη της θα διεκδικήσουν δυναμικά:
 την άρση του άδικου συνυπολογισμού των προνοιακών επιδομάτων και
επιδομάτων αναπηρίας: α) στα εισοδηματικά κριτήρια που αφορούν σε
φοροαπαλλαγές, στην απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ ή από άλλες ευεργετικές ρυθμίσεις
(π.χ. για τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας), β) στον υπολογισμό του
ανώτατου ορίου καταβολής σύνταξης, εφόσον τα επιδόματα αυτά δίνονται στα
άτομα με αναπηρία για την αντιμετώπιση του πρόσθετου κόστους που η αναπηρία
προκαλεί,
 την άρση των μνημονιακών διατάξεων που έχουν επιφέρει μειώσεις στις συντάξεις
αναπηρίας-γήρατος-θανάτου, κύριες και επικουρικές, που λαμβάνουν άτομα με
αναπηρία και γονείς/κηδεμόνες/σύζυγοι ατόμων με αναπηρία και ατόμων με
χρόνιες παθήσεις,
 την επαναφορά των ευνοϊκών ρυθμίσεων για τη θεμελίωση δικαιώματος
συνταξιοδότησης γονέων/κηδεμόνων/συζύγων ατόμων με αναπηρία και ατόμων
με χρόνιες παθήσεις, οι οποίες καταργήθηκαν με τους τελευταίους μνημονιακούς
νόμους,
 την επαναχορήγηση του ΕΚΑΣ μέχρι το 2019 στους συνταξιούχους με ποσοστό
αναπηρίας 67% και άνω καθώς και τη συνέχιση της χορήγησής του σε όλους τους
συνταξιούχους με αναπηρία μετά το έτος 2019,
 την κατάργηση της μείωσης του εφάπαξ στους συνταξιούχους με αναπηρία και
χρόνιες παθήσεις και στα μέλη των οικογενειών τους,
 την επαναφορά των μισθών των εργαζομένων με αναπηρία και
γονέων/κηδεμόνων/συζύγων ατόμων με αναπηρία στο ύψος που ήταν πριν από τις
μειώσεις που επιβληθήκαν με τους μνημονιακούς νόμους,
 την εξαίρεση από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης τόσο των ατόμων με ποσοστό
αναπηρίας τουλάχιστον 80%, ανεξαρτήτως κατηγορίας, όσο και των οικογενειών
που βαρύνονται φορολογικά με άτομα με βαριές αναπηρίες.
Άρση των εμποδίων και βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ατόμων με
αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους.

Τομέας
3.1 Ισότητα

Ενέργειες
Θα αγωνιστούμε για:
3.1.1 τη θέσπιση ευρείας νομοθεσίας για την εξάλειψη κάθε είδους
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3.2
Προσβασιμότητα

διάκρισης (άμεσης ή έμμεσης, απλής ή πολλαπλής) που βιώνουν τα
άτομα με αναπηρία και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις (ήτοι
διεύρυνση
της
αρχής
της
ίσης
μεταχείρισης
λόγω
αναπηρίας/χρόνιας πάθησης και πέραν του τομέα της εργασίας και
της απασχόλησης), δεδομένου ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 5 «Ισότητα και μη διάκριση» της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, τα Κράτη οφείλουν να «[...]
απαγορεύουν όλες τις διακρίσεις βάσει της αναπηρίας και (να)
εγγυώνται στα άτομα με αναπηρίες ίση και αποτελεσματική νομική
προστασία κατά των διακρίσεων για οποιοδήποτε λόγο [...]».
3.1.2 την κατάργηση του νομικού καθεστώτος που εξισώνει
αυθαίρετα την αναπηρία με τη νομική ανικανότητα καθώς για τη
λήψη των απαραίτητων μέτρων για την εφαρμογή του Άρθρου 12
«Ισότητα ενώπιον του νόμου» της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.
Θα αγωνιστούμε για:
3.2.1 τη θέσπιση ενός εθνικού συστήματος πιστοποίησης για την
προσβασιμότητα των υποδομών και των υπηρεσιών (συμβατικών
και ηλεκτρονικών).
3.2.2 την αξιοποίηση του ελληνικού προτύπου 1439 «Οργανισμός
φιλικός σε πολίτες με αναπηρία –Απαιτήσεις και συστάσεις» (για τη
δημιουργία του οποίου συνεργάστηκε στενά η Ε.Σ.Α.μεΑ. με τον
Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης) από τις δημόσιες υπηρεσίες,
ιδίως δε κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών.
3.2.3 την εφαρμογή από την ελληνική Πολιτεία των παρακάτω
Κανονισμών: α) του Κανονισμού 181/2011 για τα δικαιώματα των
επιβατών λεωφορείων και πούλμαν, β) του Κανονισμού 1177/2010
για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές
πλωτές μεταφορές, γ) του Κανονισμού 1371/2007 σχετικά με τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών
γραμμών και δ) του Κανονισμού 1107/2006 σχετικά με τα
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη
κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς.
3.2.4 την ενσωμάτωση στη εθνική μας νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2102 «για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των
εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου
τομέα».
3.2.5 την παρακολούθηση της πορείας θεσμοθέτησης της
«Ευρωπαϊκής Πράξης για την Προσβασιμότητα» και την άσκηση
πίεσης για την εφαρμογή της σε εθνικό επίπεδο.
3.2.6 τη βελτίωση της προσβασιμότητας όλων των κτιριακών
εγκαταστάσεων μέχρι το 2020 (όπως υπαγορεύει το άρθρο 26 του
Νέου Οικοδομικού Κανονισμού -ν.4067/2012), των μεταφορών και
των παρεχόμενων (από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα) υπηρεσιών
(συμβατικών και ηλεκτρονικών), στη βάση των απαιτήσεων του
Άρθρου 9 «Προσβασιμότητα» της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.
3.2.7 την εφαρμογή προγράμματος «Διαβιώ κατ’ οίκον» μέσω του
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3.3 Εργασία

3.4 Εκπαίδευση &
Διά Βίου Μάθηση

οποίου να χρηματοδοτείται η βελτίωση της προσβασιμότητας των
κατοικιών των ατόμων με αναπηρία.
Θα αγωνιστούμε για:
3.3.1 την κατάρτιση, με τη συμβολή του Διεθνούς Οργανισμού
Απασχόλησης (ILO), μιας ολοκληρωμένης Εθνικής Στρατηγικής για
την ένταξη των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με χρόνιες
παθήσεις στον κόσμο της εργασίας (στην οποία θα
περιλαμβάνονται τα εξής: θέσπιση νέου συστήματος ποσόστωσης
αποκλειστικά και μόνο για τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με
χρόνιες παθήσεις, μέτρα για την προστασία από την απόλυση στον
ιδιωτικό τομέα, θέσπιση θεσμικού πλαισίου για την
υποστηριζόμενη διαβίωση, κίνητρα για την εφαρμογή εύλογων
προσαρμογών σε όλους τους χώρους εργασίας κ.α.), όπως
υπαγορεύει το Άρθρο 27 «Απασχόληση και Εργασία» της Σύμβασης
του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.
3.3.2 τη μη διακοπή του επιδόματος αναπηρίας σε περίπτωση
απασχόλησης (διεύρυνση της εφαρμογής του άρθρου 13 του ν.
4431/2015 και πέραν των προγραμμάτων κατάρτισης, ενίσχυσης
της απασχόλησης και αυτο-απασχόλησης κ.λπ.).
3.3.3 τη διάχυση της διάστασης της αναπηρίας στο σύνολο των
προγραμμάτων απασχόλησης και επιχειρηματικότητας που
συγχρηματοδοτούνται από πόρους των Ευρωπαϊκών Διαθρωτικών
και Επενδυτικών Ταμείων.
3.3.4 την εφαρμογή στοχευμένης δράσης για την ενθάρρυνση της
επιχειρηματικότητας των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με
χρόνιες παθήσεις.
3.3.5 τη διεξαγωγή εκστρατειών ενημέρωσης για την άρση των
στερεοτυπικών αντιλήψεων των εργοδοτών και των εργοδοτικών
φορέων για τις ικανότητας και δεξιότητες των ατόμων με αναπηρία
και των ατόμων με χρόνιες παθήσεις.
3.3.6 την ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση επιχειρηματιών με
ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω.
3.3.7 τον διορισμό εκπαιδευτικών με αναπηρία στη γενική
εκπαίδευση κατά προτεραιότητα (τροποποίηση της διάταξης του
άρθρου 8 του ν.4283/2014).
3.3.8 την επαναφορά του Πίνακα Α για τον διορισμό αναπληρωτών
εκπαιδευτικών με αναπηρία και εκπαιδευτικών γονέων ατόμων με
αναπηρία.
3.3.9 την παροχή στήριξης σε άτομα με αναπηρία και άτομα με
χρόνιες παθήσεις για την ίδρυση Κοινωνικών Συνεταιριστικών
Επιχειρήσεων (ν.4430/2016).
3.3.10 την παροχή επιχορηγήσεων στους Κοινωνικούς
Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (ΚοιΣΠΕ).
Θα αγωνιστούμε για:
3.4.1 τη βελτίωση της προσβασιμότητας του συνόλου των
κτιριακών εγκαταστάσεων (αίθουσες, αμφιθέατρα, εργαστήρια,
βιβλιοθήκες, εστίες, λέσχες σίτισης κ.λπ.) των εκπαιδευτικών
μονάδων όλων των βαθμίδων (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και
τριτοβάθμια) με στόχο την προώθηση της "εκπαίδευσης για όλους"
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3.5 Υγεία &
Αποκατάσταση

(inclusive education), όπως υπαγορεύει το Άρθρο 24 «Εκπαίδευση»
της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με
αναπηρία.
3.4.2 την παροχή εύλογων προσαρμογών σε μαθητές και φοιτητές
(προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς) με αναπηρία και χρόνια
πάθηση.
3.4.3 την παροχή προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού.
3.4.4 την ανάπτυξη δημοτικής υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών με
αναπηρία, προς και από τις σχολικές μονάδες, με προσβάσιμα και
ασφαλή οχήματα.
3.4.5 την ενίσχυση του θεσμού της παράλληλης στήριξης.
3.4.6 την αναβάθμιση των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης
και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ).
3.4.7 τη συνεργασία με τα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της χώρας για τη
δημιουργία υπηρεσίας υποδοχής και υποστήριξης φοιτητών με
αναπηρία (π.χ. μαγνητοφώνηση διαλέξεων για τους τυφλούς
φοιτητές, παροχή διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα για τους
κωφούς
και
βαρήκοους
φοιτητές,
παροχή
συνοδείας,
υποστηρικτικής τεχνολογίας κ.λπ.)
3.4.8 τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουν τα Γραφεία
Διασύνδεσης των ΑΕΙ και ΑΤΕΙ προκειμένου να μπορούν να
παράσχουν τις υπηρεσίες τους και στους φοιτητές με αναπηρία.
3.4.9 τη διάχυση της δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας
στα προγράμματα σπουδών συγκεκριμένων πανεπιστημιακών
τμημάτων π.χ. νομική (ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με
αναπηρία), αρχιτεκτονική (προσβασιμότητα και καθολικός και
σχεδιασμός), παιδαγωγικές και καθηγητικές σχολές κ.λπ.
3.4.10 τη βελτίωση της προσβασιμότητας των εκπαιδευτικών
μονάδων διά βίου εκπαίδευσης (Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας,
Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων κ.λπ.).
3.4.11 τη διάχυση της διάστασης της αναπηρίας σε όλα τα
προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης.
θα αγωνιστούμε για:
3.5.1 την προστασία του δημόσιου συστήματος υγείας και
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και την παροχή τους σε κάθε
άτομο με αναπηρία και χρόνια πάθηση, ασφαλισμένο ή
ανασφάλιστο, όπως υπαγορεύει το Άρθρο 25 «Υγεία» της Σύμβασης
του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.
3.5.2 την απρόσκοπτη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία και των
ατόμων με χρόνιες παθήσεις στα υψηλού κόστους φάρμακα από τα
φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.
3.5.3 τη βελτίωση της προσβασιμότητας των κτιριακών
εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού όλων των μονάδων υγείας σε
όλα τα επίπεδα.
3.5.4 την παροχή υπηρεσίας διερμηνείας στην ελληνική νοηματική
γλώσσα σε όλες τις μονάδες υγείας καθώς και για την παροχή
προσβάσιμου ενημερωτικού υλικού.
3.5.5 τη θέσπιση της νοσηλείας στο σπίτι.
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3.6. Πρόνοια &
Κοινωνική

3.5.6 τον διορισμό ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στα
οργανωμένα Κέντρα και Μονάδες παρακολούθησης χρονίως
πασχόντων.
3.5.7 την ολοκλήρωση και δημοσίευση του Ενιαίου Κανονισμού
Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
3.5.8 την ενίσχυση των υφιστάμενων μονάδων αποκατάστασης,
την ενίσχυση της χρηματοδότησης του Εθνικού Κέντρου
Αποκατάστασης (Ε.Κ.Α.), την αναμόρφωση της λειτουργίας του και
τη δημιουργία Δικτύου Αποκατάστασης με την ίδρυση νέων
μονάδων με κέντρο αναφοράς το Ε.Κ.Α.
3.5.9 τη διεξαγωγή εκστρατειών ενημέρωσης για τη εθελοντική
αιμοδοσία και τη δωρεά ιστών σώματος.
3.5.10 την ανάπτυξη προγραμμάτων έγκαιρης παρέμβασης
προβλημάτων υγείας που μπορούν να οδηγήσουν σε χρόνια
πάθηση.
3.5.11 τη δημιουργία μονάδων/κέντρων χρονίως πασχόντων σε
όλους τους νομούς της χώρας καθώς και για την ανάπτυξη δικτύου
χρονίως πασχόντων στη νησιωτική χώρα.
3.5.12 την ανάπτυξη προγραμμάτων εκπαίδευσης ατόμων με
χρόνιες παθήσεις στη διαχείριση της πάθησής τους.
3.5.13 την ενίσχυση της χρηματοδότησης του τομέα της ψυχικής
υγείας και του Προγράμματος «ΨΥΧΑΡΓΩΣ» (δημιουργία
ολοκληρωμένο δικτύου τομεοποιημένων υπηρεσιών στην
κοινότητα ώστε να υπάρχει συνέχεια και συνέπεια στη θεραπευτική
διαδικασία).
3.5.14 τη βελτίωση της λειτουργίας των Ψυχιατρικών Μονάδων και
τη δημιουργία νέων στα Γενικά Νοσοκομεία στη βάση της
τομεοποίησης.
3.5.15 τη διασφάλιση της λειτουργίας και την ενίσχυση των
Κοινοτικών Μονάδων Ψυχικής Υγείας (όπως Κέντρα Ψυχικής
Υγείας, Κέντρα Ημέρας, Κινητές Μονάδες, Ιατρο-παιδαγωγικά
Κέντρα κ.α.).
3.5.16 τη διασφάλιση της λειτουργίας και την ενίσχυση των
στεγαστικών δομών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης (όπως
διαμερίσματα, οικοτροφεία, προστατευμένα διαμερίσματα).
3.5.17 τη διασφάλιση της λειτουργίας των Εξειδικευμένων
Κέντρων, όπως τα Κέντρα Παρέμβασης στην Κρίση, τα
Ολοκληρωμένα Κέντρα Alzheimer, τα Ολοκληρωμένα Κέντρα για
Άτομα με Διαταραχές του φάσματος του Αυτισμού – Διάχυτες
Αναπτυξιακές Διαταραχές κ.α. καθώς και για τη δημιουργία νέων.
3.5.18 τη διεξαγωγή εκστρατειών ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης
για την καταπολέμηση του στίγματος σε βάρος των ατόμων με
ψυχική αναπηρία.
3.5.19 την εφαρμογή προγραμμάτων για την ενίσχυση της αυτοεκπροσώπησης των ατόμων με ψυχική αναπηρία καθώς και για την
υποστήριξη των οικογενειών τους.
Θα αγωνιστούμε για:
3.6.1 την αύξηση της χρηματοδότησης του τομέα της Πρόνοιας.

17

Προστασία

3.7 Πολιτισμός,
Αθλητισμός &
Ψυχαγωγία

3.6.2 την αύξηση της χρηματοδότησης για τη λειτουργία των ΚΔΑΠ
- ΜΕΑ (τουλάχιστον ένα ΚΔΑΠ - ΜΕΑ ανά Δήμο), των Κ.Η.Φ.Η. και
του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι (συμβολή στην
αποϊδρυματοποίηση).
3.6.3 την υπαγωγή των Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας
(ΚΔΗΦ) Φροντίδας στην τοπική αυτοδιοίκηση και για την αύξηση
της χρηματοδότησής τους (συμβολή στην αποϊδρυματοποίηση).
3.6.4 την ενίσχυση των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)
και για τη δημιουργία νέων (συμβολή στην αποϊδρυματοποίηση).
3.6.5 την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου των ΚΔΗΦ, ΚΔΑΠ ΜΕΑ, Σ.Υ.Δ. με στόχο τον εκσυγχρονισμό τους (συμβολή στην
αποϊδρυματοποίηση).
3.6.6 τον διορισμό προσωπικού για την κάλυψη των κενών θέσεων
σε όλες τις μονάδες του συστήματος κοινωνικής φροντίδας.
3.6.7 την υπαγωγή των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας στις
Περιφέρειες της χώρας.
3.6.8 τη μεταφορά των ΚΕΚΥΚΑμεΑ στους Δήμους της χώρας.
3.6.9 τον σχεδιασμό και την εφαρμογή Εθνικού Προγράμματος
αποϊδρυματοποίησης με τη συμμετοχή της Ε.Σ.Α.μεΑ.
3.6.10 τη διεξαγωγή μελέτης εφαρμογής για την ανεξάρτητη
διαβίωση καθώς και για τη θέσπιση του θεσμού του προσωπικού
βοηθού.
3.6.11 τη δημιουργία σε κάθε Δήμο της χώρας Δομών Ενημέρωσης,
Εκπαίδευσης, Ψυχοκοινωνικής Στήριξης και Φροντίδας νέων
γονέων παιδιών με αναπηρία.
3.6.12 την ενίσχυση της χρηματοδότησης του Προγράμματος
Διερμηνείας στη Νοηματική Γλώσσα που υλοποιεί η Ομοσπονδία
Κωφών Ελλάδος.
3.6.13 τη συνολική αξιολόγηση της λειτουργίας του Κ.Ε.Π.Α. καθώς
και για τη λήψη μέτρων με στόχο τη μεταρρύθμιση του θεσμού.
3.6.14 τη θέσπιση Σώματος καταρτισμένων πιστοποιητών
Αναπηρίας.
Θα αγωνιστούμε για:
3.7.1 την υλοποίηση προγραμμάτων άθλησης και ψυχαγωγίας για
τα άτομα με βαριές αναπηρίες και τα άτομα που διαβιούν σε
ιδρύματα.
3.7.2 τη βελτίωση της προσβασιμότητας των πολιτιστικών
(κινηματογράφοι, θέατρα, μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι κ.λπ.) και
αθλητικών υποδομών και υπηρεσιών (φυσικών και ηλεκτρονικών).
3.7.3 τη συμπερίληψη της προσβασιμότητας μεταξύ των κριτηρίων
που πρέπει να πληρούν οι τηλεοπτικοί σταθμοί της χώρας για την
απόκτηση άδειας λειτουργίας καθώς και για την παρακολούθηση
της εφαρμογής της από το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο.
3.7.4 τη συνέχιση της λειτουργίας του Κρατικού Κατασκηνωτικού
Προγράμματος Ατόμων με Αναπηρία που υλοποιεί κάθε χρόνο η
ΠΟ.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ. καθώς και για την αναβάθμισή του.
Θα αγωνιστούμε για:
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3.8 Ευάλωτες
ομάδες ατόμων με
αναπηρία:
α) Άτομα με βαριές
αναπηρίες που
διαβιούν στα
ιδρύματα της
χώρας
β) Βρέφη και
παιδιά με
αναπηρία/χρόνιες
παθήσεις

3.8.1 (βλ. 3.6.2 έως και 3.6.10)

3.8.2 τη βελτίωση της προσβασιμότητας των νηπιαγωγείων, των
παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών ολόκληρης της χώρας.

3.8.3 τη δημιουργία δημόσιων Δομών πρώιμης ανίχνευσης αναγκών
και πρώιμης παρέμβασης/αποκατάστασης για παιδιά με αναπηρία
μετα-βρεφικής ηλικίας.
3.8.4 τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της σχολικής διαρροής
καθώς και για την αντιμετώπιση του φαινομένου της μη ένταξης
παιδιών με αναπηρία/χρόνια πάθηση στο εκπαιδευτικό σύστημα.
3.8.5 τον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης νομοθεσίας στο ζήτημα
της αναδοχής και της υιοθεσίας, στη βάση των απαιτήσεων της
Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.
3.8.6 την επιμόρφωση του προσωπικού των ιδρυμάτων κλειστής
περίθαλψης στη φιλοσοφία της αποϊδρυματοποίησης.
γ) Γυναίκες με
3.8.7 την ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στην πολιτική και τα
αναπηρία/χρόνιες προγράμματα της ισότητας των φύλων μέσω της στενής
παθήσεις και
συνεργασίας της Ε.Σ.Α.μεΑ. με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των
μητέρες παιδιών με Φύλων, το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας κ.λπ.
αναπηρία /χρόνιες
παθήσεις
δ) Νησιώτες με
3.8.8 την ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στη νησιωτική
αναπηρία /χρόνιες πολιτική της χώρας με στόχο την άρση των εμποδίων που
παθήσεις
αντιμετωπίζουν οι νησιώτες με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις σε
κτιριακές υποδομές (υγείας, εκπαίδευσης, μεταφορών, αθλητισμού,
πολιτισμού) και υπηρεσίες (φυσικές και ηλεκτρονικές), με στόχο τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και τη συγκράτηση της
μετανάστευσης νησιωτικών οικογενειών με κάποιο μέλος με
αναπηρία ή /και χρόνια πάθηση.
3.8.9 την παροχή έκπτωσης 50% επί του ναύλου σε όλες τις θέσεις
των πλοίων σε νησιώτες με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω
(αντί του ισχύοντος σήμερα ποσοστού 80% βάσει του
Ν.3709/2008, άρθρο 4 παρ.3) καθώς και στα ΙΧΕ οχήματα με τα
οποία μετακινούνται, εφόσον αυτά φέρουν πινακίδες αναπήρων
πολέμου ή Δελτίο Στάθμευσης Οχημάτων Ατόμων με Αναπηρίες, και
στους συνοδούς αυτών, στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι
άτομο με παραπληγία/ τετραπληγία, τύφλωση, νοητική αναπηρία,
αυτισμό και σύνδρομο Down.
3.8.10 τη βελτίωση/συμπλήρωση/επέκταση του πεδίου εφαρμογής
της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας αναφορικά με θέματα ατόμων
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ε) Νέοι με
αναπηρία /χρόνιες
παθήσεις
στ) Πρόσφυγες,
αιτούντες άσυλο
και μετανάστες με
αναπηρία /χρόνιες
παθήσεις

ζ) Ρομά με
αναπηρία/χρόνιες
παθήσεις

με αναπηρία σε επιβατηγά πλοία που εκτελούν πλόες και κάτω των
30 ν.μ. και σε πλοία που εκτελούν περιηγητικούς πλόες.
3.8.11 την ενημέρωση /ευαισθητοποίηση σε θέματα αναπηρίας των
πληρωμάτων των επιβατηγών πλοίων και ιδιαίτερα του
προσωπικού εξυπηρέτησης επιβατών με αναπηρίες.
3.8.12 την εφαρμογή προγραμμάτων για την ένταξη των νέων με
αναπηρία/χρόνιες παθήσεις στην εκπαίδευση, κατάρτιση/διά βίου
μάθηση και εργασία.
3.8.13 τη λήψη μέτρων -σε συνεργασία με το Υπουργείο
Μεταναστευτικής Πολιτικής και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕγια την άρση των εμποδίων με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι
πρόσφυγες, οι αιτούντες άσυλο και οι μετανάστες με
αναπηρία/χρόνιες παθήσεις.
3.8.14 την εκπαίδευση των κρατικών υπαλλήλων στον εντοπισμό
και την καταγραφή των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των
μεταναστών με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις.
3.8.15 την εκπαίδευση των εργαζόμενων και εθελοντών στις Δομές
Προσφύγων σε θέματα αναπηρίας/χρόνιας πάθησης με στόχο την
καλύτερη εξυπηρέτηση των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και
μεταναστών με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις.
3.8.16 τον σχεδιασμό -σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία
Κοινωνικής Ένταξης των Ρομά του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τη
Συνομοσπονδία Ρομά- στοχευμένων μέτρων για την κοινωνική
ένταξη των Ρομά με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις.
3.8.17 την ευαισθητοποίηση της κοινότητας των Ρομά στα
ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

3ος ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ: Εθνική αναπτυξιακή πολιτική, δίχως διακρίσεις και
αποκλεισμούς, με σεβασμό στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων
με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους.
Στόχοι:
1. Διασφάλιση της εφαρμογής της αρχής της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας και
του κριτηρίου της προσβασιμότητας στα μεγάλα αναπτυξιακά
προγράμματα της χώρας.
2. Διάχυση των αρχών του «Τουρισμού για Όλους» ή «Προσβάσιμου
Τουρισμού» στο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης της χώρας.
3. Προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης καθολικά σχεδιασμένων αγαθών,
υπηρεσιών, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων.
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1.

Διασφάλιση της εφαρμογής της αρχής της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας και
του κριτηρίου της προσβασιμότητας στα μεγάλα αναπτυξιακά προγράμματα
της χώρας.

Ενέργειες:
1.1

Συνέχιση της παρακολούθησης της εφαρμογής της αρχής της μη διάκρισης λόγω
αναπηρίας και του κριτήριου της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία μέσω της
συμμετοχής με δικαίωμα ψήφου εκπροσώπων της Ε.Σ.Α.μεΑ. στις Επιτροπές
Παρακολούθησης των Τομεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
καθώς και των Διμερών Προγραμμάτων Διασυνοριακής Συνεργασίας του ΕΣΠΑ 2014 –
2020 και της υποβολής, όταν και όπου απαιτείται, προτάσεων.

1.2

Συνεργασία με την Εθνική Αρχή Συντονισμού του ΕΣΠΑ για τη διασφάλιση της
διάχυσης της διάστασης της αναπηρίας στις Στρατηγικές Ολοκληρωμένων Χωρικών
Επενδύσεων (ΟΧΕ) και στις Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) 2014 –
2020, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών
και Επενδυτικών Ταμείων.

1.3

Διεκδίκηση εφαρμογής στοχευμένων δράσεων για τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα με
χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους στις Στρατηγικές Ολοκληρωμένων Χωρικών
Επενδύσεων (ΟΧΕ), στις Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) και στις
Ολοκληρωμένες Αναπτυξιακές Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των
Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ) της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

1.4

Δημιουργία από την Ε.Σ.Α.μεΑ. σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Συντονισμού του
ΕΣΠΑ 2014 – 2020 ενός εξειδικευμένου και εύχρηστου εργαλείου/οδηγού για την
ενίσχυση της ικανότητας των στελεχών των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης αφενός
να αξιολογούν στα Έργα των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης
λόγω αναπηρίας και του κριτηρίου της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία,
αφετέρου να προβαίνουν, όταν και όπου απαιτείται, σε διορθωτικές κινήσεις.

1.5

Διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων με τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης με
στόχο την ενίσχυση της ικανότητάς τους να αξιολογούν την εφαρμογή της αρχής της
μη διάκρισης λόγω αναπηρίας και του κριτηρίου της προσβασιμότητα στα άτομα με
αναπηρία στα Έργα των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

1.6

Υποβολή προτάσεων και στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με
Αναπηρία (European Disability Forum) κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των νέων
Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Διαθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την
προγραμματική περίοδο 2021 – 2027, στη βάση των διαπιστώσεων από την
παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του
ΕΣΠΑ 2014 -2020, με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή διάχυση της διάστασης της
αναπηρίας στους νέους Κανονισμούς.
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1.7

Δημιουργία Οδηγού με τις απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση του ΟΗΕ για
τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και στην Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη αναφορικά με τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις και
αποστολή αυτού στην Εθνική Αρχή Συντονισμού και στις Ειδικές Υπηρεσίες
Διαχείρισης με στόχο την ενσωμάτωσή τους στις στρατηγικές των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2021 - 2027.

1.8

Υποβολή προτάσεων στην ελληνική Πολιτεία για: α) την οριζόντια ένταξη της
διάστασης της αναπηρίας και της προσβασιμότητας και β) τη συμπερίληψη
στοχευμένων δράσεων προς όφελος των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες
παθήσεις και των οικογενειών τους, στα Επιχειρησιακά Προγράμματα και τα
Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας της προγραμματικής περιόδου
2021 - 2027.

1.9

Επιμόρφωση των εκπροσώπων του αναπηρικού κινήματος στο νέο κανονιστικό
πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων για την
προγραμματική περίοδο 2021 - 2027.

2.

Διάχυση των αρχών του «Τουρισμού για Όλους» ή «Προσβάσιμου Τουρισμού»
στο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης της χώρας.

Ενέργειες:
2.1

Η Ε.Σ.Α.μεΑ. θα διεκδικήσει τη θεσμική εκπροσώπησή της στο Εθνικό Συμβούλιο
Τουρισμού, στο Παρατηρητήριο Τουρισμού και σε όλα τα όργανα σχεδιασμού
πολιτικών του Υπουργείου Τουρισμού και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, με
στόχο τη διάχυση της διάστασης της αναπηρίας και τη χάραξη μιας ενιαίας πολιτικής
για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία.

2.2

Διεκδίκηση θέσπισης ισχυρού θεσμικού-νομοθετικού πλαισίου για την εφαρμογή των
αρχών του «Τουρισμού για Όλους» («Προσβάσιμου Τουρισμού»), το οποίο μεταξύ
άλλων θα πρέπει να περιλαμβάνει:
- την υποχρέωση διασφάλισης της προσβασιμότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων
και εγκαταστάσεων και της ασφάλειας των ατόμων με αναπηρία, ιδιαίτερα σε
περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, καθώς και ποσοστού 10% των δωματίων όλων των
τουριστικών υποδομών, ανεξαρτήτως κατηγορίας.
- την ένταξη του κριτηρίου της προσβασιμότητας όλων των τουριστικών υποδομών
(ξενοδοχειακές μονάδες, μονάδες εστίασης κ.λπ.) στα κριτήρια αξιολόγησης για την
κατάταξή τους σε κατηγορίες, στη βάση των απαιτήσεων του Νέου Οικοδομικού
Κανονισμού.
- την καθιέρωση: α) κινήτρων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των
υφιστάμενων τουριστικών υποδομών όλων των κατηγοριών και ιδιαίτερα των
χαμηλότερων κατηγοριών (Β΄, Γ΄ κ.λπ.), στη βάση των απαιτήσεων του Νέου
Οικοδομικού Κανονισμού, β) της προσβασιμότητας των διαδικτυακών τόπων και
εφαρμογών των επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα (τουριστικά πρακτορεία,
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μονάδες προσωρινής διαμονής, μονάδες εστίασης κ.α., γ) της διάθεσης προσβάσιμων
εντύπων από τις επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα (τουριστικά πρακτορεία,
μονάδες προσωρινής διαμονής, μονάδες εστίασης κ.λπ.) και δ) της παροχής
«ζωντανής» βοήθειας και ενδιαμέσων (συνοδών, επαγγελματιών διερμηνέων της
νοηματικής γλώσσας κ.λπ.) για τη διευκόλυνση πρόσβασης ατόμων με αναπηρία και
γενικότερα ατόμων μειωμένης κινητικότητας σε επιλεγμένους τουριστικούς
προορισμούς και εκδηλώσεις.
- τη δημιουργία αξιόπιστης βάσης δεδομένων, πολύγλωσσης και «φιλικής» στα άτομα
με αναπηρία και τους ηλικιωμένους για την καταχώρηση, προβολή και προώθηση στα
τουριστικά Fora του εσωτερικού και εξωτερικού τουριστικών πληροφοριών, σε
συμβατικές αλλά και προσβάσιμες μορφές.
- τη ενημέρωση - σε συνεργασία με την Ε.Σ.Α.μεΑ. - των παρόχων τουριστικών
υπηρεσιών για το εύρος, τις δυνατότητες και τις ανάγκες της αγοράς των ατόμων με
αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.
- τη λήψη μέτρων για την κατάρτιση/ενημέρωση - σε συνεργασία με την Ε.Σ.Α.μεΑ. των στελεχών του τουριστικού τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στα στελέχη «πρώτης
γραμμής», σε θέματα συναλλαγής και εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία.
2.3

Διεκδίκηση εφαρμογής δράσεων που συνδέουν την προστασία, ανάδειξη και ανάπτυξη
της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς με τον «Τουρισμό για Όλους» στο πλαίσιο
εφαρμογής των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2014 - 2020.

3.

Προώθηση της έρευνας και της ανάπτυξης καθολικά σχεδιασμένων αγαθών,
υπηρεσιών, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων.

Ενέργειες:
3.1

Συνεργασία με συλλογικούς φορείς, επιμελητήρια, ακαδημαϊκά και ερευνητικά
ιδρύματα για την προώθηση των αρχών του «Σχεδιασμού για Όλους».

3.2

Ενημέρωση/ευαισθητοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας πάνω στις
ανάγκες και τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με χρόνιες
παθήσεις, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων τους ως καταναλωτές, καθώς και
τα οφέλη που προκύπτουν από τη διεύρυνση της αγοράς σε αυτή την πληθυσμιακή
ομάδα.
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