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Μήνυμα προέδρου Ε.Σ.Α.μεΑ.
Γιάννη Βαρδακαστάνη
Στον παρόντα απολογισμό παρουσιάζεται συνοπτικά το έργο
του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Γραμματείας της
Ε.Σ.Α.μεΑ. για την τετραετία 2009-2012.
Στη διάρκεια της τετραετίας, έλαβαν χώρα γεγονότα που επηρέασαν δραματικά προς αρνητική κατεύθυνση τη διαμόρφωση
των πολιτικών για την αναπηρία, η οποία ως ζήτημα δικαιωμάτων
με οικονομικές διαστάσεις, δέχεται έντονες πιέσεις. Οι συνθήκες
διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους βαίνουν διαρκώς επιδεινούμενες. Τα άτομα με αναπηρία οδηγούνται στην ανεργία, τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η δυνατότητα αξιοπρεπούς διαβίωσής τους στην καθημερινότητα.
Η παρατεταμένη οικονομική κρίση, η οποία έχει μετατραπεί σε σκληρή κοινωνική κρίση με χαρακτηριστικά κρίσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και το σχέδιο διάσωσης της χώρας, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση
να συνιστά το πρόσχημα για τη μείωση των κοινωνικών δαπανών για τα άτομα με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους. Στο υφιστάμενο υφεσιακό περιβάλλον βρήκαν πρόσφορο έδαφος φαινόμενα
συλλήβδην σπίλωσης των ατόμων με αναπηρία με αφορμή παρατυπίες και έκνομες συμπεριφορές στην πρόσβαση σε κοινωνικές παροχές. Η πολιτεία αντί να αναλάβει την ευθύνη για τους ανεπαρκείς θεσμούς και την
πλημμελή λειτουργία τους, έχει οδηγήσει ουσιαστικά σε ομηρία 60.000 ανθρώπους με αναπηρία στο ΚΕ.Π.Α.
Το αναπηρικό κίνημα αγωνίστηκε με όλες του τις δυνάμεις προκειμένου να αντικρούσει και τις δύο παραπάνω επιθέσεις. Αναμφίβολα, το υφιστάμενο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον λειτούργησε ανασταλτικά ανακόπτοντας μία μακρά και επίπονη πορεία αγώνων και διαδοχικών κατακτήσεων του αναπηρικού κινήματος και υπονομεύοντας τους οικονομικούς όρους για την πραγμάτωση των δικαιωμάτων των
ατόμων με αναπηρία. Η παρατεταμένη οικονομική κρίση μάς εξέτρεψε από τους συμφωνηθέντες στόχους στο
προηγούμενο συνέδριο και μεγάλο μέρος της ενέργειάς μας αφιερώθηκε όχι στην περαιτέρω διεύρυνση των
δικαιωμάτων μας αλλά στην προσπάθεια προστασίας των κεκτημένων δικαιωμάτων και στην αποτροπή δυσμενών θεσμικών αλλαγών για τα άτομα με αναπηρία, τα άτομα με χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους.
Παρόλα αυτά, το αναπηρικό κίνημα, χάρη στην εσωτερική ενότητά του, την αλληλεγγύη και τους συνεχείς αγώνες του, κατάφερε να προωθήσει σημαντικά τις θέσεις του αλλά και να αντισταθεί σε ορισμένα από τα
επαχθή μέτρα που προωθούνται. Παράλληλα με τον αγώνα στο εσωτερικό της χώρας, είχαμε και μία ιδιαίτερα
ισχυρή παρουσία του αναπηρικού κινήματος στις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις. Ασφαλώς, πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, τόσο σε οργανωτικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Οι σύνεδροι του 8ου Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου και η ελληνική κοινωνία είναι οι τελικοί κριτές του έργου μας.
Μπροστά στα νέα δεδομένα που δημιουργεί η κρίση, το αναπηρικό κίνημα με αίσθημα ευθύνης θα αναλύσει και θα επανακαθορίσει τη στρατηγική του, χωρίς ωστόσο να μειώσει το επίπεδο των διεκδικήσεών του.
Εκ μέρους όλων των μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Γραμματείας, εκφράζω τις θερμές ευχαριστίες μας σε όλα τα μέλη και τα στελέχη των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων οργανώσεων των
ατόμων με αναπηρία και στις οικογένειές τους που δίνουν τον δικό τους αγώνα σε όλη τη χώρα για την προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία.
Κλείνοντας, οφείλουμε να αναφερθούμε με οδύνη στην απώλεια δύο πολύτιμων συναγωνιστών και φίλων, του Σωκράτη Μαυροκορίδη και του Κώστα Τερζή. Ο χαμός τους συνιστά δυσαναπλήρωτο κενό για το
αναπηρικό κίνημα.
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1. Γεγονότα ορόσημο
1.1 Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και του προαιρετικού Πρωτοκόλλου της από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη
Βουλή των Ελλήνων
Στις 23 Δεκεμβρίου 2010, η Ε.Ε. κύρωσε τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και
το προαιρετικό Πρωτόκολλό της. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό γεγονός, διότι καθιστά τη Σύμβαση μέρος του θεσμικού πλαισίου της Ένωσης. Στις 10 Απριλίου 2012, η Σύμβαση και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο
που τη συνοδεύει κυρώθηκε και από τη Βουλή των Ελλήνων, καθιστώντας την μέρος του εθνικού θεσμικού
πλαισίου, σηματοδοτώντας την οριστική μετάβαση στη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας.

1.2 Ευρωπαϊκή Συνάντηση Κορυφής για την Αναπηρία (The State of the Union
on Disability)
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία
(European Disability Forum - EDF)
Γιάννης Βαρδακαστάνης συναντήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2011 με
τους επικεφαλής των ευρωπαϊκών
οργανισμών, Χοσέ Μπαρόζο, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
Χέρμαν Βαν Ρομπάι, πρόεδρο του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Γιέρζι Μπούζεκ, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκπροσωπώντας τα 80εκ. ευρωπαίους πολίτες
με αναπηρία στην 1η Ευρωπαϊκή
Συνάντηση Κορυφής για την Αναπηρία, στις Βρυξέλλες. Η Συνάντηση Κορυφής αφορούσε στους τρόπους βελτίωσης της ζωής των ατόμων με
αναπηρία στην Ευρώπη την περίοδο της οικονομικής κρίσης, στη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους και στα
ζητήματα της ελεύθερης διακίνησης (freedom of movement).

1.3 3ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ατόμων με Αναπηρία
Στις 5 Δεκεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε το 3ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ατόμων με Αναπηρία, γεγονόςσταθμός για το ευρωπαϊκό αναπηρικό κίνημα. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν 450 εκπρόσωποι οργανώσεων
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ατόμων με αναπηρία από ολόκληρη την Ευρώπη καθώς και ευρωβουλευτές και εκπρόσωποι της Ε.Ε. Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η αναζήτηση τρόπων με τους οποίους η Ευρώπη μπορεί να διασφαλίσει την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία την περίοδο της κρίσης. Την έναρξη κήρυξαν ο πρόεδρος
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Martin Schulz και ο πρόεδρος της Ε.Σ.Α.μεΑ. και του Ευρωπαϊκού Φόρουμ
Ατόμων με Αναπηρία (European Disability Forum – EDF) Γιάννης Βαρδακαστάνης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, εκπρόσωποι των αναπηρικών οργανώσεων ενέκριναν Ψήφισμα, με το οποίο καλούν τα ευρωπαϊκά θεσμικά και συμβουλευτικά όργανα της Ε.Ε., τα κράτη μέλη, τους κοινωνικούς εταίρους, την κοινωνία των
πολιτών και όλους τους αρμόδιους φορείς να λάβουν κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή των δικαιωμάτων
των ατόμων με αναπηρία στην Ευρώπη.
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2. Πολιτική
2.1 Κινητοποιήσεις
Τα τελευταία χρόνια εφαρμογής των
μνημονιακών μέτρων χαρακτηρίστηκαν από τους μεγάλους αγώνες του ελληνικού λαού ενάντια στα
έκτακτα οικονομικά μέτρα, τη λιτότητα και την ανεργία. Οι Ελληνίδες
και οι Έλληνες με αναπηρία αγωνίστηκαν για να μην γίνει η Ελλάδα ανοιχτός κοινωνικός Καιάδας. Η
Ε.Σ.Α.μεΑ. και σύσσωμο το αναπηρικό κίνημα, επίμονα και αποφασιστικά ζητούσε, και εξακολουθεί να
ζητά, την προστασία των ατόμων με
αναπηρία και των οικογενειών τους από τις επώδυνες μειώσεις μισθών και συντάξεων και να θέτει σε προτεραιότητα την προστασία όλων των αναπηρικών επιδομάτων, τα οποία για την πλειονότητα των επιδοματούχων αποτελούν τη μοναδική πηγή εισοδήματος για την επιβίωσή τους. Οι κινητοποιήσεις στην Αθήνα και σε
μεγάλες πόλεις της χώρας, οι διαμαρτυρίες του αναπηρικού κινήματος και οι συνεχείς παραστάσεις διαμαρτυρίας της Εκτελεστικής Γραμματείας της Ε.Σ.Α.μεΑ. στα γραφεία των εκάστοτε υπουργών Οικονομικών, Εργασίας, Υγείας, αλλά και στη Βουλή και στο Μέγαρο Μαξίμου, έστειλαν το μήνυμα ότι το αναπηρικό κίνημα δεν
φιμώνεται και δεν πρόκειται να πληρώσει μια κρίση για την οποία δεν ευθύνεται. Ακολουθεί χρονολογική παράθεση των κινητοποιήσεων:
23.06.2010: Πραγματοποιήθηκε μαζική κινητοποίηση των ατόμων με αναπηρία και των γονέων αυτών στο
Υπουργείο Οικονομικών, με βασικό αίτημα τη θέσπιση ενός προγράμματος στήριξης των ατόμων με αναπηρία
και των οικογενειών τους μεσούσης της οικονομικής κρίσης.
3.12.2010: Χιλιάδες άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους, καθώς και συμπολίτες μας
από κάθε γωνιά της χώρας, έδωσαν δυναμικό παρόν στο Πανελλήνιο - Παναναπηρικό Συλλαλητήριο της
Ε.Σ.Α.μεΑ. και των φορέων μελών της, στην Πλατεία Συντάγματος, με αφορμή την 3η Δεκέμβρη 2010 - «Εθνική Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία», για να διεκδικήσουν από την Πολιτεία τη θέσπιση ενός εθνικού προγράμματος δημόσιων πολιτικών για την αναπηρία, να διαδηλώσουν για την προστασία των δικαιωμάτων τους και να
απαιτήσουν μια ζωή επί ίσοις όροις.
14.04.2011: Εκατοντάδες άτομα με αναπηρία, γονείς και εργαζόμενοι σε προνοιακές δομές διαμαρτυρήθηκαν
στο Υπουργείο Υγείας ενάντια στην κατάρρευση των Κέντρων/Ιδρυμάτων/Φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ανοιχτής και κλειστής περίθαλψης που παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες στα άτομα με βαριές και
πολλαπλές αναπηρίες όπως: άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση,
βαριές κινητικές αναπηρίες, πολλαπλές αναπηρίες κ.λπ.
19.09.2011: Εκατοντάδες άτομα με αναπηρία και μέλη των οικογενειών τους συγκεντρώθηκαν έξω από το
Υπουργείο Οικονομικών, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Ε.Σ.Α.μεΑ. για διαμαρτυρία ενάντια στα οικονο7
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μικά μέτρα που πλήττουν τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους, ζητώντας την άμεση λήψη μέτρων
κοινωνικής προστασίας.
13.12.2011: Πραγματοποιήθηκε μαζική Πανελλήνια Παναναπηρική συγκέντρωση στην πλατεία Ομονοίας,
κατά την οποία χιλιάδες άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις, οι οικογένειές τους και συμπολίτες μας έδωσαν δυναμικό παρόν διεκδικώντας την προστασία των δικαιωμάτων τους ενάντια στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
7.03.2012: Πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας της Εκτελεστικής Γραμματείας της Ε.Σ.Α.μεΑ. στο
Υπουργείο Υγείας, διεκδικώντας συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου προκειμένου να συζητηθούν ζητήματα σημαντικής προτεραιότητας που αφορούσαν όλες τις κατηγορίες αναπηρίας (ΕΟΠΥΥ, Προνοιακές Δομές, Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης κ.λπ.).
27.09.2012: Πραγματοποιήθηκε κινητοποίηση των συλλόγων των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών
τους, στο κέντρο της Αθήνας, διεκδικώντας την προστασία των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους
από τα βάρβαρα μέτρα της οικονομικής κρίσης. Αντιπροσωπεία της Ε.Σ.Α.μεΑ. συναντήθηκε με τον διευθυντή του πρωθυπουργικού γραφείου, μεταφέροντάς του το μήνυμα ότι το αναπηρικό κίνημα θα παλέψει ενάντια
στη μείωση των αναπηρικών επιδομάτων, των μισθών, των φοροαπαλλαγών, ενάντια στην καταβαράθρωση
του προνοιακού συστήματος, των σχολείων και της υποχρηματοδότησης του συστήματος δημόσιας υγείας.
23.10.2012: Κινητοποιήσεις στην Αθήνα και σε μεγάλες πόλεις της χώρας πραγματοποιήθηκαν από άτομα με
αναπηρία και χρόνιες παθήσεις για τις λίστες της ντροπής των ΚΕ.Π.Α., προτείνοντας για ακόμη μια φορά την
οργάνωση και λειτουργία αυτών των κέντρων στη βάση των αρχών της αξιοπρέπειας και του σεβασμού
28.11.2012: Πραγματοποιήθηκε Παναναπηρική Πανελλήνια Κινητοποίηση Διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Οικονομικών για τη σχεδόν καθολική ανατροπή που συντελέστηκε με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 229Α΄/19.11.2012) που αφορά διατάξεις του μεσοπρόθεσμου (ν.4093/2012) με τις οποίες, άλλωστε, προστατεύονταν περιορισμένος αριθμός ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και οικογένειες που
έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριές αναπηρίες. Ο υπουργός Οικονομικών δεσμεύτηκε ότι θα αντιμετωπιστούν οι κατηγορίες της βαριάς αναπηρίας με ενιαίο τρόπο και θα υπάρξει τροποποίηση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.

2.2 Αγώνας ενάντια στη φτωχοποίηση
Το μεγαλύτερο διάστημα αυτής της τετραετίας και κυρίως μετά το τέλος του έτους 2009, η Ε.Σ.Α.μεΑ. έθετε ως
κύριο στόχο και απαιτούσε από την εκάστοτε Κυβέρνηση τη λήψη συντονισμένων και συνδυαστικών μέτρων
που θα αποτελούσαν ισχυρή ασπίδα προστασίας από τη φτώχεια, την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
Την τελευταία τετραετία εφαρμογής μνημονιακών μέτρων διεκδίκησε με επιμονή και αποφασιστικότητα την
προστασία των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους από τις επώδυνες μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις και έθεσε σε προτεραιότητα την προστασία όλων των αναπηρικών επιδομάτων, τα οποία για την πλειονότητα των επιδοματούχων αποτελούν και τη μοναδικό πηγή εισοδήματος για την επιβίωσή τους.
Οι κυριότερες διεκδικήσεις / ενέργειες της Ε.Σ.Α.μεΑ. και τα αποτελέσματα αυτών ως προς την προστασία των
ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους από την οικονομική κρίση, ήταν:
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• Η Ε.Σ.Α.μεΑ. έθεσε ως κύριο αίτημά της στην Πολιτεία τη λήψη συντονισμένων μέτρων και πολιτικών για την
προστασία της αναπηρικής οικογένειας από τις αρνητικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Κατά τη λήψη
των πρώτων μνημονιακών μέτρων το 2010, με τα οποία τέθηκε το ηλικιακό όριο των 60 ετών για τη χορήγηση επιδομάτων εορτών και αδείας στους συνταξιούχους, πέτυχε την εξαίρεση των συνταξιούχων με αναπηρία από το επαχθές αυτό
μέτρο. Με επιμονή και συνεχείς παραστάσεις διαμαρτυρίας ζήτησε και την εξαίρεση των μητέρων και συζύγων
που είναι κάτω των 60 ετών
και έχουν συνταξιοδοτηθεί
με ειδικές διατάξεις λόγω της
αναπηρίας των τέκνων ή των
συζύγων τους, καθώς και την
εξαίρεση των εργαζομένων
με αναπηρία από τις μειώσεις των μισθών. Το συγκεκριμένο αίτημα δεν έγινε δεκτό παρά τις επίμονες προσπάθειες της Ε.Σ.Α.μεΑ. Επιπρόσθετα, μετά από κινητοποιήσεις της Ε.Σ.ΑμεΑ. και
των φορέων μελών της προς τον πρωθυπουργό και τους υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας με τον ν.
3896/2010 επανήλθε το μέτρο της χορήγησης του επιδόματος δώρων και αδείας που αντιστοιχεί στο εξωϊδρυματικό επίδομα και στο επίδομα απολύτου αναπηρίας.
• Η Ε.Σ.Α.μεΑ. διεκδίκησε με σθένος και επιμονή τη διασφάλιση του ύψους των συντάξεων των ατόμων με
αναπηρία και γονέων/συζύγων με αναπηρία. Αποτέλεσμα των πιεστικών αγώνων της Ε.Σ.Α.μεΑ.και σύσσωμου του αναπηρικού κινήματος ήταν η εξαίρεση των συντάξεων των ατόμων με αναπηρία από τις μειώσεις που επιβλήθηκαν στις συντάξεις άνω των 1000€ του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα μέσω των
εφαρμοστικών νόμων του πρώτου μνημονίου. Κατά την ψήφιση του εφαρμοστικού νόμου του δεύτερου
μνημονίου ξεκίνησε νέους αγώνες για την εξαίρεση των συνταξιούχων με αναπηρία και των γονέων ή συζύγων ατόμων με αναπηρία. Αν και ο τελευταίος εφαρμοστικός ν. 4093/2012 περιλάμβανε διατάξεις με τις
οποίες εξαιρούνταν από τις μειώσεις οι συντάξεις των ατόμων με αναπηρία και των γονέων ή συζύγων ατόμων με αναπηρία, ωστόσο οι προστατευτικές διατάξεις του τροποποιήθηκαν αρνητικά για τα άτομα με αναπηρία με μία Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, την οποία η Ε.Σ.ΑμεΑ. χαρακτήρισε «κοινωνικό πραξικόπημα». Νέος αγώνας δρόμου αρχίζει και βρίσκεται σε εξέλιξη για τη Ε.Σ.Α.μεΑ., προκειμένου να διορθωθεί
αυτή η αδικία και να εξαιρεθούν όλοι οι συνταξιούχοι με αναπηρία και οι γονείς ή σύζυγοι ατόμων με αναπηρία ανεξαρτήτως των κατηγοριών αναπηρίας στις οποίες ανήκουν από τις μειώσεις των συντάξεων και
την κατάργηση των δώρων του ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα.
• Κινητοποιήσεις σύσσωμου του αναπηρικού κινήματος και συνεχείς παραστάσεις διαμαρτυρίας της Ε.Γ. της
Ε.Σ.Α.μεΑ. στο γραφείο του εκάστοτε υπουργού Οικονομικών οδήγησαν στη διασφάλιση του ύψους των
αναπηρικών επιδομάτων (προνοιακών, διατροφικού επιδόματος), όπως αυτό καθορίστηκε το έτος 2011. Η
διασφάλιση των αναπηρικών επιδομάτων σε μία επώδυνη περίοδο που έχει συντελεστεί μείωση μισθών
και συντάξεων αποτελεί κορυφαία κατάκτηση για το αναπηρικό κίνημα. Σημειώνουμε στα θετικά του απολογισμού ότι, μετά από πρόταση της Ε.Σ.ΑμεΑ για την προστασία του εξωϊδρυματικού επιδόματος από τις μει-
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ώσεις που σημειώθηκαν στο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη, το ποσό του εξωϊδρυματικού επιδόματος παραμένει στο ύψος που ήταν πριν την 31η Δεκεμβρίου 2011.
• Η Ε.Σ.Α.μεΑ. εξέφρασε την ολοκληρωτική αντίθεσή της για την επιβολή του έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτου. Αγωνίστηκε με κάθε πρόσφορο μέσο για την εξαίρεση των ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω
καθώς και των Συλλόγων Ατόμων με Αναπηρία και των Κέντρων Υποστήριξης Ατόμων με Βαριές Αναπηρίες από το χαράτσι
του Ειδικού Τέλους Ακινήτων. Αποτέλεσμα
των συνεχών πιέσεων / παρεμβάσεων παρεμβάσεων και παραστάσεων διαμαρτυρίας
ήταν ο μειωμένος κοινωνικός συντελεστής
που εφαρμόστηκε αρχικά μόνο για συγκεκριμένες βαριές κατηγορίες αναπηρίας, στη
συνέχεια να επεκταθεί στους έχοντες ποσοστό αναπηρίας 80% ανεξαρτήτως κατηγορίας αναπηρίας καθώς και στις οικογένειες
που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με νοητική αναπηρία, σύνδρομο down, αυτισμό,
εγκεφαλική παράλυση εφόσον έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
• Κατά τη λήψη πρόσθετων φορολογικών μέτρων κατ’ επιταγή των μνημονίων, η Ε.Σ.Α.μεΑ.απαίτησε με επιμονή την προστασία των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών που βαρύνονται φορολογικά από άτομα με αναπηρία από οποιοδήποτε μέτρο που οδηγεί στη μείωση των εισοδημάτων τους. Απαίτησε την εξαίρεση των ατόμων με αναπηρία από την μείωση του αφορολόγητου και τη διατήρηση των φοροαπαλλαγών
που ίσχυαν προ της οικονομικής κρίσης. Μετά από έντονες πιέσεις επιτεύχθηκε η εξαίρεση των αναπηρικών αυτοκινήτων μεγάλου κυβισμού που δικαιούνται τα άτομα με κινητική αναπηρία από τον φόρο πολυτελείας. Επιπρόσθετα μετά από κινητοποιήσεις και συνεχείς πιέσεις στο Υπουργείο Οικονομικών επιτεύχθηκε για το έτος 2012 η αύξηση του αφορολόγητου ποσού από τις 5.000€ που ίσχυε για τον γενικό πληθυσμό
στις 9.000€ για τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και προσαύξηση κατά 2.000€ για όσους έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Με την κατάθεση του τελευταίου φορολογικού νομοσχεδίου το φθινόπωρο του
τρέχοντος έτους επιτεύχθηκε η διατήρηση των φοροαπαλλαγών που ίσχυαν για βαριές κατηγορίες αναπηρίας. Παράλληλα, και μετά από σθεναρή απαίτηση της Ε.Σ.Α.μεΑ., ίσχυσε η απαλλαγή των ατόμων με βαριές αναπηρίες από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης ενώ επαναφέρεται συνεχώς στο Υπουργείο Οικονομικών το αρχικό αίτημα της Ε.Σ.Α.μεΑ. για την απαλλαγή των ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

2.3 Αγώνας για το δικαίωμα στην εργασία, την ασφάλιση, τη σύνταξη και την
περίθαλψη
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. σε αυτή την τετραετία συνέχισε τη μεθοδική προώθηση των συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών
αιτημάτων της. Με δεδομένη την οικονομική κρίση και τις αλλαγές που σημειώθηκαν στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, με τις οποίες ανατράπηκαν ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά και εργασιακά δικαιώματα προηγούμενων δεκαετιών, η Ε.Σ.Α.μεΑ. ήταν πάντοτε σε επιφυλακή προκειμένου οι αλλαγές αυ-
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τές να μην ανατρέψουν δικαιώματα που είχαν κατακτηθεί από το αναπηρικό κίνημα. Οι κυριότερες διεκδικήσεις / ενέργειες της Ε.Σ.Α.μεΑ. και τα αποτελέσματα αυτών ως προς τη διασφάλιση εργασιακών, συνταξιοδοτικών, ασφαλιστικών αιτημάτων, ήταν:
• Η Ε.Σ.Α.μεΑ. παρενέβη με μεθοδικότητα και αποφασιστικότητα στην αλλαγή του συνταξιοδοτικού συστήματος, διεκδικώντας τη διασφάλιση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων, όπως είναι η συνταξιοδότηση βαριών
κατηγοριών αναπηρίας στη 15ετία. Το νέο συνταξιοδοτικό σύστημα, που διέπεται από τις διατάξεις του
ν. 3863/2010, αντιμετώπισε θετικά τη συνταξιοδότηση των ατόμων των οποίων η αναπηρία είχε εκδηλωθεί
πριν την είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Συμμετείχε μεθοδικά καταθέτοντας παρατηρήσεις και βελτιωτικές προτάσεις στις διαβουλεύσεις όλων των νομοσχεδίων που σχετίζονταν με ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα. Οι συνεχείς και μεθοδικές παρεμβάσεις της οδήγησαν εν μέσω κρίσης στην ικανοποίηση πάγιων συνταξιοδοτικών αιτημάτων της μεταξύ των οποίων: η χορήγηση του εξωϊδρυματικού επιδόματος σε
άτομα με μονό ακρωτηριασμό, ανεξάρτητα εάν επιδέχονται εφαρμογή τεχνητού μέλους, η χορήγηση της σύνταξης των θανόντων γονέων σε ορφανά με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και η χορήγηση σύνταξης σε
αδελφούς ατόμων με αναπηρία υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
• Κατά τη διαβούλευση για τη θέσπιση νέου ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος, και μπροστά σε
συνεχείς αναφορές πολιτικών κύκλων για το φαινόμενο των «αναπήρων μαϊμού», η Ε.Σ.Α.μεΑ. σε
συνέχεια των πάγιων διεκδικήσεών της απαίτησε την εξυγίανση του
αναχρονιστικού συστήματος πιστοποίησης και αξιολόγησης της αναπηρίας που ίσχυε τις προηγούμενες δεκαετίες. Το πρώτο βήμα έγινε όταν στον νόμο του νέου ασφαλιστικού συστήματος το 2010 συμπεριλήφθησαν διατάξεις με τις
οποίες ιδρύθηκε το νέο Κέντρο Πιστοποίησης
Αναπηρίας
(ΚΕ.Π.Α.).
Ε.Σ.ΑμεΑ.
βρέθηκε
σε συνεχή
ί
Α
ί (ΚΕ
ΠΑ) ΗΕ
ΣΑ Α β
έθ
ή δδιαβούλευση με το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καταθέτοντας εμπεριστατωμένες προτάσεις για τη βελτίωση των θεσμικών διατάξεων ίδρυσης του ΚΕ.Π.Α.
• Πριν σημειωθούν οι αλλαγές στο νέο ασφαλιστικό σύστημα το Υπουργείο Εργασίας ικανοποίησε μερικώς το
αίτημα της Συνομοσπονδίας για να σταματήσει το απαράδεκτο καθεστώς συνεχούς επανεξέτασης ατόμων με
βαριές και μόνιμες αναπηρίες, με τη θέσπιση διάταξης η οποία καθορίζει εννέα κατηγορίες αναπηρίας ως
μη αναστρέψιμες - άρθρο 16 του ν. 3846/2010. Από τότε έως και σήμερα, η Ε.Σ.ΑμεΑ. ζητάει τη συμπερίληψη και άλλων μη αναστρέψιμων κατηγοριών αναπηρίας προκειμένου να σταματήσει η απαράδεκτη και συνεχής επανεξέτασή τους από το εκάστοτε σύστημα πιστοποίησης της αναπηρίας.
• Η Ε.Σ.Α.μεΑ. απαίτησε την αναμόρφωση του Κώδικα Εκτίμησης Βαθμού Αναπηρίας (ΚΕΒΑ) και το σχεδιασμό του βάσει νέων σύγχρονων ιατρικών και επιστημονικών δεδομένων σε συνδυασμό με τη νέα σύγχρο-
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νη αντίληψη για την αναπηρία. Ο νέος ΚΕΒΑ, ο οποίος ονομάζεται πλέον Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστών
Αναπηρίας, σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε με συνοπτικές διαδικασίες τις οποίες η Ε.Σ.Α.μεΑ. κατήγγειλε
και εξέφρασε την πλήρη διαφωνία της. Ο νέος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας που εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2011 δημιούργησε νέα προβλήματα, αφού έχει σχεδιαστεί ως εργαλείο δημοσιονομικών περικοπών. Το προεδρείο της Ε.Σ.Α.μεΑ. ξεκίνησε ένα τιτάνιο αγώνα προκειμένου να συσταθεί η Επιστημονική Επιτροπή του άρθρου 7 του ν. 3863/2010 για την αναθεώρηση του Πίνακα στην οποία συμμετέχει
δια των εκπροσώπων της. Από τον Νοέμβριο έως και τον Μάιο του 2012, οι εκπρόσωποι της Ε.Σ.Α.μεΑ. στην
Επιστημονική Επιτροπή του άρθρου 7, ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας της Ε.Σ.Α.μεΑ. έδωσαν μάχη
προκειμένου να τροποποιηθεί ο Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας σε θετική κατεύθυνση. Σε
αυτόν τον αγώνα που διήρκεσε μήνες η Ε.Σ.Α.μεΑ. βρέθηκε σε συνεχή διαβούλευση με τους φορείς - μέλη
της. Τελικά τον Μάιο του 2012 υπογράφτηκε ο νέος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας, ενώ παράλληλα υιοθετήθηκε η πρόταση της Ε.Σ.ΑμεΑ. και θεσμοθετήθηκε η διαρκής επικαιροποίησή του ώστε να
ανταποκρίνεται σε νέα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.
• Η Ε.Σ.Α.μεΑ. διαμαρτυρήθηκε για την καθυστέρηση ίδρυσης και λειτουργίας του νέου Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), η οποία δημιουργεί αβεβαιότητα στην αναπηρική οικογένεια που επιζητά την εξυγίανση ενός διεφθαρμένου συστήματος πιστοποίησης αναπηρίας και τον εκσυγχρονισμό του. Η οργάνωση
και λειτουργία του ΚΕ.Π.Α., μέσω αποσπασματικών ενεργειών, δημιουργεί πολλά προβλήματα και έχει αντίκτυπο στην ίδια ζωή των ατόμων με αναπηρία. Οι εκπρόσωποι της Ε.Σ.Α.μεΑ. βρίσκονται έως και σήμερα
σε διαρκή επαφή με τη Διοίκηση του ΙΚΑ και παρεμβαίνουν με κάθε πρόσφορο μέσο, προκειμένου να υιοθετηθούν οι εμπεριστατωμένες προτάσεις που η Ε.Σ.Α.μεΑ. υποβλήθηκαν προ της ίδρυσης και λειτουργίας
του νέου συστήματος.
• Σε εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός του νέου κανονιστικού πλαισίου για τα προγράμματα οικονομικής στήριξης των ατόμων με αναπηρία (προνοιακά επιδόματα). Η Ε.Σ.Α.μεΑ. κατέθεσε, μετά από συνεργασία με τους
φορείς – μέλη της, εμπεριστατωμένες προτάσεις και βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τη Διεύθυνση Προστασίας των Ατόμων με Αναπηρία.
• Η Ε.Σ.Α.μεΑ. παρενέβη δυναμικά στην παράλογη στάση του Υπουργείου Εργασίας προκειμένου να εξετάσει αιτήσεις συνταξιοδότησης γονέων/συζύγων ατόμων με αναπηρία με κριτήρια τα οποία προβλέφθηκαν
με διατάξεις που θεσπίστηκαν μετά την ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεών τους (το γνωστό άρθρο 37 του
ν. 3996/2011 που θέσπισε νέες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης γονέων). Προχώρησε σε παραστάσεις διαμαρτυρίας και μαζικές κινητοποιήσεις προκειμένου να επιλυθεί το εν λόγω ζήτημα.
• Η Ε.Σ.Α.μεΑ. διαβλέποντας τη σημασία του νέου ενοποιημένου ασφαλιστικού οργανισμού ΕΟΠΥΥ, απαίτησε
την εκπροσώπησή της στο Διοικητικό Συμβούλιο του. Το αίτημα της Ε.Σ.Α.μεΑ. έγινε αποδεκτό. Δια του εκπροσώπου της συμμετέχει ενεργά στον σχεδιασμό του νέου Ενοποιημένου Κανονισμού Παροχών Υγείας και
καταθέτει εμπεριστατωμένες προτάσεις για να μην επέλθει μείωση των παροχών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.
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• Δυναμική ήταν η παρέμβαση της Ε.Σ.Α.μεΑ. για τη διασφάλιση παροχών ορθοπεδικών ειδών και μέσων στα
άτομα με κινητική αναπηρία. Οι παρεμβάσεις της ξεκινούν με την προσπάθεια να αποτρέψει τη μείωση του
αποδοτέου ποσού στους ασφαλισμένους για την αγορά ορθοπεδικών, ορθοτικών μέσων και τεχνητών μελών που επιχειρήθηκε από τις διοικήσεις ΙΚΑ και ΕΟΠΥΥ με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων.
• Δυναμική ήταν και η παρέμβαση της Ε.Σ.Α.μεΑ. για την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων του
ΕΟΠΥΥ απέναντι στα Κέντρα Ημέρας και Διημέρευσης Ατόμων με Βαριές Αναπηρίες. Σε συνεργασία με την
Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ., απαίτησε την παροχή υπηρεσιών ειδικής αγωγής για τα άτομα με βαριές αναπηρίες από
τον Κανονισμό Παροχών του ΕΟΠΥΥ και την κάλυψη των νοσηλείων ατόμων που διαμένουν στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ). Ο αγώνας της Ε.Σ.Α.μεΑ. για τη διασφάλιση της χρηματοδότησης των ΣΥΔ
συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
• Έντονη ήταν η αντίδραση της Ε.Σ.Α.μεΑ. για την απαράδεκτη κατάργηση των ιστορικών κοινωνικών Οργανισμών ΟΕΚ και ΟΕΕ τόσο προς το Υπουργείο Εργασίας όσο και προς το Υπουργείο Οικονομικών.
• Η Ε.Σ.Α.μεΑ. παρενέβει για την απαράδεκτη καθυστέρηση των αποτελεσμάτων της γενικής και ειδικής προκήρυξης του ν. 2643/98 του έτους 2008. Οι παρεμβάσεις της αυτές είχαν ως αποτέλεσμα την έκδοση των
αποτελεσμάτων της προκήρυξης. Ο αγώνας της Ε.Σ.Α.μεΑ. επικεντρώθηκε στον άμεσο διορισμό των επιτυχόντων, και για αυτόν τον λόγο ζήτησε με επιμονή την εξαίρεσή τους από το μέτρο του παγώματος των προσλήψεων στο δημόσιο κατ’ επιταγή των μνημονίων. Η Ε.Σ.Α.μεΑ. στήριξε τους αδιόριστους επιτυχόντες των
προκηρύξεων και το 2012 δημοσιεύθηκε η κατανομή του 50% του συνόλου των επιτυχόντων. Με ανάλογες παρεμβάσεις, ζήτησε τη διασφάλιση του διορισμού των επιτυχόντων στους καταργηθέντες οργανισμούς
ΟΕΕ και ΟΕΚ.
• Η Ε.Σ.Α.μεΑ. αντιστάθηκε με σθένος στην παράλογη Καλλικρατική ρύθμιση του Υπουργείου Εσωτερικών,
μέσω της οποίας ανατέθηκαν οι αρμοδιότητες εφαρμογής του ν. 2643/1998 από τον ΟΑΕΔ και το Υπουργείο
Εργασίας στις αποκεντρωμένες διοικήσεις της χώρας. Το δίκαιο αίτημα της Ε.Σ.Α.μεΑ. έγινε δεκτό και επανήλθαν οι αρμοδιότητες για την εφαρμογή του νόμου στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Υπουργείου Εργασίας και στον ΟΑΕΔ.
• Η ανατροπή των εργασιακών δικαιωμάτων βρήκε αντίθετη τη Ε.Σ.Α.μεΑ., η οποία ζήτησε με έγγραφό της την
προστασία όλων των εργαζομένων με αναπηρία από το καθεστώς των απολύσεων.
• Η Ε.Σ.Α.μεΑ. εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της στο Υπουργείο Εργασίας τόσο για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση των αποτελεσμάτων όσο και για τη φημολογούμενη ακύρωση του διαγωνισμού (που είχε δημοσιευτεί το 2009) για την επιλογή αναδόχων της πράξης «Παρεμβάσεις υπέρ ευπαθών κοινωνικά ομάδων
από πιστοποιημένα Εξειδικευμένα Κέντρα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης Ατόμων με Αναπηρίες
και απεξαρτημένων ατόμων ή ατόμων υπό απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στις 8 περιφέρεις σύγκλισης, στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου, στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 - 2013». Οι πιέσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ. καρποφόρησαν και τα αποτελέσματα του διαγωνισμού αναμένονται άμεσα.
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2.4 Αγώνας ενάντια στην υποβάθμιση της υγείας & πρόνοιας, της ψυχικής υγείας και της αποκατάστασης
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. αυτή την τετραετία είχε να αντιμετωπίσει τη μείωση των κονδυλίων προς τους τομείς υγείας πρόνοιας - ψυχική υγείας - αποκατάστασης. Το γεγονός αυτό, έχει οδηγήσει στην περαιτέρω υποβάθμιση του
συστήματος υγείας και πρόνοιας. Η μείωση των κονδυλίων για αυτούς τους ζωτικούς τομείς, συνδέεται άμεσα
και με τη μείωση του ανθρώπινου δυναμικού τους. Γι’ αυτό και η Ε.Σ.Α.μεΑ. ζήτησε πρώτα και κύρια την εξαίρεση των μονάδων υγείας και κοινωνικής φροντίδας από το μνημονιακό μέτρο του παγώματος των προσλήψεων σε φορείς του δημοσίου. Η Ε.Σ.Α.μεΑ. παρενέβη με κάθε πρόσφορο μέσο και με συντονισμένες ενέργειες από κοινού με τους φορείς μέλη της, προσπαθώντας να προστατέψει την αναπηρική οικογένεια. Οι κυριότερες δράσεις της για τη διασφάλιση των κέντρων υποστήριξης ατόμων με βαριές αναπηρίες, των κέντρων
αποκατάστασης και των μονάδων/κέντρων χρονίως πασχόντων, παρουσιάζονται παρακάτω:
• Κατέθεσε προτάσεις σε κάθε νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που αφορούσε στον χώρο της υγείας, ψυχικής υγείας, κοινωνικής φροντίδας και αποκατάστασης.
• Παρενέβη και απαίτησε την εξαίρεση των ατόμων με αναπηρία και χρονίως πασχόντων από το εξέταστρο
των 5€, το οποίο επιβλήθηκε στα νοσοκομεία. Μετά από έντονες πιέσεις το υπουργείο εξέδωσε εγκύκλιο για
την εξαίρεση των ατόμων με αναπηρία από την καταβολή των 5€.
• Η πρόθεση του Υπουργείου Υγείας να προχωρήσει σε αναμόρφωση του συστήματος κοινωνικής φροντίδας βρήκε
αντίθετη την Ε.Σ.Α.μεΑ., αφού το νέο θεσμικό πλαίσιο εντάσσει τα ΚΕΚΥΚΑμεΑ, που αποτελούν το βασικό πυλώνα του
συστήματος, στα νοσοκομεία. Ήρθε σε ανοιχτή ρήξη με την
ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, η οποία επέμενε στη θέση της
για την ένταξη των ΚΕΚΥΚΑμεΑ στα νοσοκομεία της χώρας.
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. το φθινόπωρο του 2011 κατέθεσε πλήρες υπόμνημα με εμπεριστατωμένες θέσεις για την ουσιαστική αναμόρφωση του συστήματος κοινωνικής φροντίδας και διεκδίκησε τη διασφάλιση της λειτουργίας τους. Με τον ίδιο τρόπο
κινήθηκε και στη δεύτερη πρόσφατη προσπάθεια του Υπουργείου Εσωτερικών να συγχωνεύσει τις μονάδες κοινωνικής
φροντίδας.
• Ανάλογη ήταν και η ρήξη της Ε.Σ.Α.μεΑ. για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των ΚΑΦΚΑ, τα οποία ζήτησε να στελεχωθούν με φυσιάτρους και γενικώς με ειδικότητες εξειδικευμένες για την αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία.
• Πήρε μέρος στη διαβούλευση για τις συγχωνεύσεις των νοσοκομείων και απαίτησε να διασφαλιστεί η λειτουργία όλων των μονάδων χρονίως πασχόντων και να αναβαθμιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.
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• Κατήγγειλε με αποφασιστικότητα τη μείωση των κονδυλίων προς το πρόγραμμα ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και στήριξε ενεργά τις κινητοποιήσεις του Δικτύου Αργώ, στο οποίο συμμετέχουν 37 φορείς ψυχικής
υγείας.
• Αγωνίστηκε για την ένταξη του Εθνικού Ιδρύματος Αποκατάστασης Αναπήρων (ΕΙΑΑ) στο ΕΣΥ. Το 2010 το
αίτημά της, από κοινού με την Εθνική Ομοσπονδία Κινητικά Αναπήρων (ΕΟΚΑ), ικανοποιήθηκε και το ΕΙΑΑ
εντάχθηκε στο ΕΣΥ και μετονομάστηκε σε Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης (ΕΚΑ).
• Η σύνδεση του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης (ΕΚΑ) με το ΚΑΤ που εντάσσονταν στο μέτρο των συγχωνεύσεων των νοσοκομείων, οδήγησε στην κατάργηση της διοικητικής αυτοτέλειας του. Η Ε.Σ.Α.μεΑ. αντιστάθηκε
σθεναρά στην προσπάθεια αποδυνάμωσης του ΕΚΑ μέσω της
απόφασης να μεταφερθεί το μικροβιολογικό εργαστήριο του
ΕΚΑ στο ΚΑΤ. Κατήγγειλε την
απαράδεκτη αυτή απόφαση
και συνεχίζει μέχρι σήμερα τον
αγώνα της για τη διοικητική αυτοτέλεια του ΕΚΑ. Παράλληλα
πέτυχε την εκπροσώπησή της
στο Δ.Σ. του ΚΑΤ.
• Τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις ήρθαν αντιμέτωπα με την έλλειψη φαρμάκων στην αγορά, γεγονός το
οποίο απέβαινε σε βάρος των
θεραπευτικών μεθόδων που ακολουθούν. Η διαρκής ομηρία των ατόμων με αναπηρία και των χρονίως πασχόντων μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και ιδιωτικών συμφερόντων καταγγέλθηκε από την Ε.Σ.Α.μεΑ., η
οποία απαίτησε την ανεμπόδιστη χορήγηση των φαρμάκων στους πολίτες με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.
• Στην αναστάτωση που δημιουργήθηκε με την απόφαση του Υπουργείου Υγείας να καθιερώσει τη συνταγογράφηση φαρμάκων βάσει της δραστικής ουσίας, η Ε.Σ.Α.μεΑ. πέτυχε την εξαίρεση των ατόμων με χρόνιες παθήσεις που ακολουθούν χρόνια φαρμακευτική - θεραπευτική αγωγή από το μέτρο αυτό. Όσον αφορά
στην είσοδο των γενοσήμων στη φαρμακευτική αγορά, η Ε.Σ.Α.μεΑ. ζήτησε τη διενέργεια αυστηρών ελέγχων ώστε να προστατευτεί με το καλύτερο δυνατό τρόπο η υγεία των πολιτών. Ειδικά για την υιοθέτηση της
αρνητικής λίστας φαρμάκων, ζήτησε την εξαίρεση των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις από αυτήν, ενώ στάθηκε αρωγός σε επιμέρους αιτήματα φορέων που εκπροσωπούν χρόνιες παθήσεις.

2.5 Αγώνας ενάντια στην υποβάθμιση προνοιακών δομών και υπηρεσιών
Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας: Οι αρνητικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης εκδηλώθηκαν πρώτα και κύρια στα Κέντρα Υποστήριξης Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας που λειτουργούν
σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων ατόμων με βαριές αναπηρίες, όπως νοητική αναπηρία, σύνδρομο down,
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αυτισμός εγκεφαλική παράλυση κ.λπ. Το πρώτο έτος της οικονομικής κρίσης και για πολύ
μεγάλο διάστημα οι δομές αυτές αντιμετώπισαν τον κίνδυνο
διακοπής της λειτουργία τους. Η
Ε.Σ.Α.μεΑ., σε απόλυτο συντονισμό με την Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ. και
τους συλλόγους γονέων, προέβη σε παραστάσεις διαμαρτυρίας και δυναμικές συγκεντρώσεις
που οδήγησαν σε ευρεία σύσκεψη αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων υπό την προεδρία του
τότε υπουργού Υγείας (3 Μαΐου
2011). Η Ε.Σ.Α.μεΑ., από κοινού
με την Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ., κατέθεσε ένα πλαίσιο εμπεριστατωμένων προτάσεων με σκοπό την αποφυγή του κλεισίματος αυτών των κέντρων.
Ανάλογες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έγιναν έξω από τον ΕΟΠΥΥ, αφού ο οργανισμός είχε καθυστερήσει να
συντάξει και να υπογράψει συμβάσεις με τα Κέντρα Υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρία.
Η Ε.Σ.ΑμεΑ. διεκδίκησε από τα συναρμόδια υπουργεία (Εργασίας και Υγείας) την αναμόρφωση του ισχύοντος
θεσμικού πλαισίου που διέπει την οργάνωση και λειτουργία των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.)
ατόμων με βαριές αναπηρίες. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προβλέπει την ένταξη ατόμων με νοητική υστέρηση και δεν λαμβάνει πρόνοια για άτομα που ανήκουν σε εξίσου βαριές κατηγορίες αναπηρίας. Από τον ΕΟΠΥΥ ζήτησε επίσης να προβλεφθεί με ρητό και διακριτό τρόπο στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών σύμβαση των
Σ.Υ.Δ. με τον Οργανισμό. Επίσης σε εξέλιξη βρίσκεται πάγιο αίτημα της Συνομοσπονδίας για την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία θα καθορίζεται το ύψος του νοσηλίου - τροφείου που θα καταβάλλουν οι ασφαλιστικοί οργανισμοί.
Αφού το Υπουργείο Εργασίας αποδέχτηκε την πρόταση της Ε.Σ.Α.μεΑ. για τη δημιουργία ενός Προγράμματος που να απευθύνεται στα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας λόγω των έντονων οικονομικών
προβλημάτων που παρουσίαζαν εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, κατόπιν η Ε.Σ.Α.μεΑ. συνεργάστηκε στενά με τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου προκειμένου να καταρτιστεί η σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Η Ε.Σ.Α.μεΑ. προκειμένου να μην αποκλειστεί κανένα Κέντρο Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας, έλεγξε μία προς μία όλες τις άδειες αυτών των Κέντρων. Η Πρόσκληση δημοσιεύτηκε από την
Ελληνική Εταιρία Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης στις 30.06.2011, στην οποία συμπεριλήφθηκαν και τα
ΚΗΦΗ, και στις 31.12.2012 ολοκληρώθηκε επιτυχώς ο πρώτος κύκλος του Προγράμματος. Η Ε.Σ.Α.μεΑ. παρακολουθούσε στενά την πορεία εφαρμογής του Προγράμματος και παρενέβαινε όταν παρατηρούνταν καθυστερήσεις στις πληρωμές των δόσεων προς τα Κέντρα. Το Πρόγραμμα αποτελεί μια μεγάλη επιτυχία της Συνομοσπονδίας εφόσον διασφαλίστηκε η χρηματοδότηση των Δομών για το έτος 2012 και κατ’ επέκταση οι παρεχόμενες υπηρεσίες τους προς τα άτομα με αναπηρία. Επιπρόσθετα, η Ε.Σ.Α.μεΑ. διεκδίκησε έντονα την υλοποίηση Β΄ Κύκλου του Προγράμματος για τα έτη 2013 και 2014. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας επεξεργάζονται αυτήν την περίοδο τη νέα Πρόσκληση για το έτος 2013.
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Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» - «Κατ’ οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων»: ενόψει του σχεδιασμόυ της μεταβατικής περιόδου υλοποίησης του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», η Ε.Σ.Α.μεΑ. ζήτησε επανειλημμένα να διασφαλιστεί τόσο η συνέχιση της λειτουργίας του όσο και ο δημόσιος χαρακτήρας του. Δεδομένου ότι
το εν λόγω Πρόγραμμα, που παρατάθηκε έως τις 31.03.2013, πρόκειται να αντικατασταθεί από το Πρόγραμμα «Κατ’ οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων», στο οποίο μειώνεται δραματικά ο αριθμός των ωφελούμενων, η
Ε.Σ.Α.μεΑ. ζήτησε εγγράφως από τον υπουργό Εργασίας τη διεύρυνση των ωφελουμένων του προκειμένου
να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «Κατ’ οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων» όλα τα άτομα με αναπηρία που ωφελούνται από το «Βοήθεια στο Σπίτι», συνεργάστηκε με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) προκειμένου
να υπάρξει μια κοινή αντιμετώπιση επί του συγκεκριμένου ζητήματος, όπως και εντέλει έγινε, και κατέθεσε
τις προτάσεις της στην Εθνική Επιτροπή Κατ’ οίκον Φροντίδας στην οποία συμμετέχει.
Δομές Ατόμων με Αναπηρία που είναι εγκατεστημένες στο πρώην Αεροδρόμιο Ελληνικό: Η Ε.Σ.Α.μεΑ. με
παρεμβάσεις της διεκδίκησε την εξαίρεση από το Σχέδιο Νόμου «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού - Πρόγραμμα Ήλιος - Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (ενσωμάτωση Οδηγίας
2009/28/ΕΚ) – Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/ΕΚ)», των
προνοιακών δομών ατόμων με αναπηρία που λειτουργούν επί σειρά δεκαετιών εντός της έκτασης του πρώην Αεροδρομίου ‘Ελληνικό’. Τελικά, στο άρθρο 8, παρ. 3 του ν. 4062/2012 (Αρ. ΦΕΚ Α’ 70/30.03.2012) προβλέφθηκε η συγκρότηση Επιτροπή Μετεγκατάστασης Οργανισμών Ελληνικού (ΕΜΟΕ) διυπουργικού χαρακτήρα,
της οποίας έργο θα είναι ο συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών, η επίλυση τυχόν προβλημάτων των υπηρεσιών κατά τη μετεγκατάσταση των ανωτέρω φορέων στους νέους χώρους υποδοχής, καθώς και ο επιτελικός σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, η επίσπευση και ο έλεγχος των διαδικασιών και ενεργειών απομάκρυνσης όλων των φορέων που είναι εγκατεστημένοι εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά
και οι οποίοι εποπτεύονται από τα αντίστοιχα υπουργεία.
Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.): Η Ε.Σ.Α.μεΑ. παρείχε ενημέρωση προς τους φορείς μέλη της
και μέλη αυτών στο πλαίσιο προσκλήσεων του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 που εξέδιδε η Ειδική Υπηρεσία τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σχετικά με την υποβολή προτάσεων δυνητικών δικαιούχων που αφορούσαν στην οργάνωση και λειτουργία Δομών Σ.Υ.Δ. Επίσης, παρείχε ενημέρωση στο πλαίσιο προσκλήσεων Περιφερειακών Προγραμμάτων που εκδιδόταν από επιμέρους Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές Περιφερειών που αφορούσαν στην ανάπτυξη (ανέγερση) δομών Σ.Υ.Δ. και παρείχε διευκρινήσεις σε ερωτήματα και προβληματισμούς φορέων μελών που την προσέγγιζαν, προκειμένου να υποβάλουν προτάσεις για να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των ανωτέρω προσκλήσεων. Πολλές φορές, η Ε.Σ.Α.μεΑ. έπαιξε τον ρόλο του διαμεσολαβητή μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων και των Διαχειριστικών Αρχών και παρενέβαινε όταν παρατηρούνταν καθυστερήσεις στο πλαίσιο των προβλεπόμενων
τυπικών διαδικασιών.
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2.6 Αγώνας για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις βαθμίδες του
εκπαιδευτικού συστήματος
Ο τομέας της εκπαίδευσης έχει σημαδευτεί, όπως άλλωστε όλοι οι κοινωνικοί τομείς, από τη βαθιά οικονομική κρίση που πλήττει η χώρα, δημιουργώντας αναπόφευκτα ιδιαίτερη ανησυχία στα άτομα με αναπηρία. Η
ανησυχία αυτή δικαιολογημένα γιγαντώνεται εάν λάβουμε υπόψη μας ότι χιλιάδες μαθητές με αναπηρία, ακόμα και σε παρελθούσες οικονομικά εύρωστες περιόδους, έμεναν αποκλεισμένοι από όλες τις βαθμίδες του
εκπαιδευτικού συστήματος.
• Κεντρικό αίτημα της Ε.Σ.Α.μεΑ. ήταν και παραμένει η εφαρμογή της θεσπισμένης από το 2008 (ν. 3699/2008)
διάταξης που αφορά στην υποχρεωτικότητα της εκπαίδευσης. Η Ε.Σ.Α.μεΑ. με σειρά επιστολών της κατήγγειλε την αδυναμία της Πολιτείας να
εντάξει κυρίως τα άτομα με βαριές
αναπηρίες στις δομές του εκπαιδευτικού συστήματος. Η Συνομοσπονδία διαμήνυσε προς κάθε κατεύθυνση ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί
να δικαιολογηθεί από καμία οικονομική κρίση, αφού το ανωτέρω θέμα
δεν έχει αντιμετωπιστεί ποτέ βάσει
συγκεκριμένου σχεδίου σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του
Υπουργείου Υγείας. Ειδικά για την
εκπαίδευση των ατόμων με νοητική
αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο Down και πολλαπλές αισθητηριακές, σωματικές και νευροψυχιατρικές αναπηρίες, πρέπει να εξεταστεί η αναγκαιότητα ίδρυσης νέων Σχολικών Μονάδων, προκειμένου να ενταχθούν
ισότιμα στην εκπαιδευτική διαδικασία.
• Κεντρικό αίτημα της Ε.Σ.Α.μεΑ. αποτέλεσε και ο τρόπος οργάνωσης της λειτουργίας των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., ο οποίος έχει βασιστεί σε ένα στρεβλό και αναποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο. Με επιστολές της προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και τη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, κατέθεσε εμπεριστατωμένο πλαίσιο προτάσεων για την αναμόρφωση των Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
• Στην έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς πραγματοποίησε παρεμβάσεις συλλογικού και ατομικού χαρακτήρα
(συνηγορίες κ.λπ.) προκειμένου να στελεχωθούν τα σχολεία ειδικής εκπαίδευσης και τα τμήματα ένταξης με
εκπαιδευτικούς που θα παρέχουν την κατάλληλη παράλληλη στήριξη και συνεκπαίδευση στους μαθητές με
αναπηρία καθώς και με βοηθητικό προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών μαθητών με βαριές αναπηρίες που δεν αυτοεξυπηρετούνται.
• Η Ε.Σ.Α.μεΑ. αγωνίστηκε για την επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζονται κάθε σχολική χρονιά και
καθιστούν έως και αδύνατη τη μετακίνηση των μαθητών με αναπηρία από το σπίτι στο σχολείο και αντίστροφα. Τα προβλήματα αυτά οδηγούν αναπόφευκτα στην απομάκρυνση των μαθητών από τις δομές του εκπαιδευτικού συστήματος ή στην επιβάρυνση της οικογένειας που καλείται να καλύψει με ίδια οικονομικά μέσα
αυτές τις μετακινήσεις. Τελικό ζητούμενο είναι να καταρτιστεί συγκεκριμένο δημόσιο και ασφαλές σύστημα
μετακίνησης των μαθητών με αναπηρία.
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• Η Ε.Σ.Α.μεΑ. προέβη σε συνεχείς και έντονες διαμαρτυρίες για την αδυναμία θέσπισης ενός συστήματος
μετεγγραφών, το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες των φοιτητών που στις οικογένειές τους υπάρχει μέλος με
αναπηρία ή χρόνια πάθηση. Για την τελευταία τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Παιδείας για τις μετεγγραφές των εισαχθέντων φοιτητών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ το έτος 2011-2012, η Ε.Σ.Α.μεΑ. εξέφρασε την απογοήτευσή της για την εμμονή των αρμοδίων του Υπουργείου Παιδείας να επιμένουν σε μία διάταξη η οποία προστατεύει ελάχιστες κατηγορίες αναπηρίας. Επεσήμανε ότι οι υπηρεσίες του υπουργείου αγνοούν συστηματικά
τις ανάγκες των οικογενειών που έχουν μέλος με βαριά αναπηρία. Με συντονισμένες ενέργειες των μελών
της Ε.Γ. κατόρθωσε να διευρυνθούν οι κατηγορίες αναπηρίας στις οποίες ανήκουν γονείς / σύζυγοι φοιτητών. Ανοιχτό παραμένει το ζήτημα του δικαιώματος μετεγγραφής φοιτητών που έχουν αδελφούς με νοητική αναπηρία, σύνδρομο down, αυτισμό, εγκεφαλική παράλυση, το οποίο παραμένει στην κορυφή της ατζέντας του αναπηρικού κινήματος.
• Αυτή την τριετία η Ε.Σ.Α.μεΑ. άσκησε ιδιαίτερες πιέσεις για την ολοκληρωτική έλλειψη μέτρων και πολιτικών για την επαγγελματική ένταξη σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών με αναπηρία,
καθώς και των εκπαιδευτικών - γονέων ατόμων με αναπηρία.
• Στη διαβούλευση του Υπουργείου Παιδείας με κοινωνικούς εταίρους, μέσω της ιστοσελίδας opengov.gr,
κατέθεσε προτάσεις και κατήγγειλε την απουσία οποιασδήποτε αναφοράς για τα θέματα που απασχολούν
τους φοιτητές με αναπηρία. Στο κείμενο διαβούλευσης για την αναμόρφωση του συστήματος τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, όπως και στον νόμο που κατατέθηκε και ψηφίστηκε στη Βουλή, δεν λαμβάνονται μέτρα ικανά
να εντάξουν ισότιμα τα άτομα με αναπηρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
• Με
πρωτοστάτη
την
Ε.Σ.Α.μεΑ. σηκώθηκε θύελλα διαμαρτυριών για το
μηχανογραφικό δελτίο εισαγωγής υποψηφίων με
αναπηρία το έτος 2010 αφού
αποκλείονταν με αυθαίρετο
τρόπο από πολλές σχολές
ορισμένες κατηγορίες αναπηρίας. Σε ανάλογη διαμαρτυρία προέβη η Ε.Σ.Α.μεΑ.
και οι φορείς μέλη της για
το μηχανογραφικό δελτίο
του 2011 μέσω του οποίου μετατίθετο η ευθύνη για την εγγραφή των φοιτητών με αναπηρία άνευ εξετάσεων στα ίδια τα τμήματα των σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που καλούνταν, χωρίς σαφή και αντικειμενικά κριτήρια, να αποφανθούν για τις κατηγορίες αναπηρίας που θα αποκλείσουν.
• Η Ε.Σ.Α.μεΑ. με συνεχείς επιστολές της προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου κατέθεσε προτάσεις για
την τροποποίηση του Π.Δ. που αφορά στις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών με αναπηρία, γονέων, κηδεμόνων
και συζύγων ατόμων με αναπηρία. Εκπρόσωποί της παρουσίασαν αναλυτικά αυτές τις προτάσεις στην Επι-
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τροπή που μελετά την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών. Η Ε.Σ.Α.μεΑ. παρενέβη για κάθε ατομικό αίτημα μετάθεσης εκπαιδευτικού ή συγγενούς πρώτου βαθμού ατόμου με αναπηρία, εφόσον ζητήθηκε από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο.

2.7 Αγώνας για ισότιμη συμμετοχή
Με την πεποίθηση ότι η προσβασιμότητα αποτελεί το βασικό «όχημα» για την εξίσωση των ευκαιριών για τα
άτομα με αναπηρία, η Ε.Σ.Α.μεΑ. συνέχισε και κατά την προηγούμενη τετραετία τη μεθοδική προώθησή της σε
όλους τους τομείς και επίπεδα. Οι κυριότερες δράσεις της αναφορικά με τη φυσική και την ηλεκτρονική προσβασιμότητα παρουσιάζονται παρακάτω:
• Ενημέρωσε τις διοικήσεις όλων των υπουργείων καταθέτοντας αναλυτικά Υπομνήματα, στα οποία ανέλυε τα
προβλήματα σχετικά με την εφαρμογή της προσβασιμότητας στους τομείς αρμοδιότητάς τους και υπέβαλλε προτάσεις για την προτεραιοποίηση σχετικών δράσεων. Με όσες εξ αυτών ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα
για συνεργασία, πραγματοποίησε σειρά επαφών για την περαιτέρω υποστήριξη των θέσεων και προτάσεων
του αναπηρικού κινήματος, αλλά και την ενημέρωσή τους σχετικά με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις
για την προσβασιμότητα και την αναπηρία.
• Συμμετείχε μεθοδικά καταθέτοντας παρατηρήσεις και βελτιωτικές προτάσεις στις διαβουλεύσεις όλων των
νομοσχεδίων που σχετίζονταν με την προσβασιμότητα και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (www.opengov.gr), πολλές εκ των οποίων υιοθετήθηκαν.
• Παγίωσε στενή συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ) και τις λοιπές Υπηρεσίες που εμπλέκονται στην υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2007-2013
εξειδικεύοντας τη διάσταση της αναπηρίας και της προσβασιμότητας ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και
Άξονα Προτεραιότητας, υποστήριξε τις Διαχειριστικές Αρχές στη σύνταξη κριτηρίων επιλογής πράξεων για
χρηματοδότηση σχετιζόμενων με την προσβασιμότητα και ειδικότερα την εφαρμογή των επιταγών του άρθρου 16 του Γενικού Κανονισμού των Ευρωπαϊκών Ταμείων. Υπέβαλε μάλιστα συγκεκριμένες προτάσεις για
τη θεσμοθέτηση του συμβουλευτικού έργου που παρείχε η Ε.Σ.Α.μεΑ. στις Διαχειριστικές Αρχές. Με την ιδιότητα του μέλους με δικαίωμα ψήφου των Επιτροπών Παρακολούθησης, παρακολούθησε την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 παρεμβαίνοντας με επιτυχία στις προκηρύξεις των σχετικών δράσεων και
τη σύνταξη όλων των εντύπων (Οδηγοί, Σύμφωνο Αποδοχής όρων και Σύμβαση, Μεθοδολογία και Φύλλα
Αξιολόγησης κ.λπ.). Η παραπάνω δράση της Ε.Σ.Α.μεΑ. αναγνωρίστηκε από το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την
Αναπηρία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρουσιάστηκε ως «καλή πρακτική» στα άλλα κράτη-μέλη της
Ε.Ε 1.
• Προώθησε με επιμονή στις ηγεσίες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων τις απόψεις του
αναπηρικού κινήματος σε θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητες του Υπουργείου μέσω ειδικής ομάδας εργασίας που συνεστήθη για τον σκοπό αυτό (π.χ. ελεύθερη διέλευση οχημάτων ατόμων με αναπηρία από

1

Πιο συγκεκριμένα στο Εγχειρίδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο “Ensuring accessibility and non discrimination of people with disabilities - Toolkit for
using EU Structural and Cohesion Funds [1] ” (σελίδες 26-28), παρουσιάζεται ως παράδειγμα καλής πρακτικής η συμμετοχή της Ε.Σ.Α.μεΑ.. τόσο στις διαβουλεύσεις που έλαβαν χώρα για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ όσο και στις Επιτροπές Παρακολουθήσεις (με δικαίωμα ψήφου) αυτών εφόσον οδήγησε στην οριζόντια ένταξη της αρχής της ίσης μεταχείρισης και του κριτηρίου της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία σε
όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ. (βλέπε http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=174&type=2&furtherPubs=yes )
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τους σταθμούς διοδίων, διαδικασία έκδοσης/λήψης αδειών οδήγησης, τροποποίηση του ΠΔ για τη χορήγηση δελτίου στάθμευσης, εφαρμογή των νέων Ευρωπαϊκών Κανονισμών για τα δικαιώματα των ατόμων με
αναπηρία που ταξιδεύουν αεροπορικά, με τρένα, με υπεραστικά λεωφορεία, με πλοία, ασφάλεια των δημοσίων έργων για τα άτομα με αναπηρία κ.λπ.). Διεκδίκησε και απέκτησε εκπροσώπηση στο Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας, με στόχο την προώθηση μέτρων για τη βελτίωση του οδικού περιβάλλοντος στα άτομα με αναπηρία. Προώθησε συνηγορίες σε περιπτώσεις καταπάτησης των νέων Κανονισμών για τα δικαιώματα των επιβατών με αναπηρία.
• Ανέπτυξε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την προώθηση θεμάτων προσβασιμότητας με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα, κυριότερα των οποίων είναι:
- η θεσμοθέτηση της μελέτης προσβασιμότητας, η οποία πρέπει να υποβάλλεται για τη λήψη οικοδομικής
άδειας κατά το πρότυπο της μελέτης πυροπροστασίας.
- η συμπερίληψη στον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό σειράς διατάξεων που διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής της
προσβασιμότητας ακόμη και στον τομέα της κατοικίας, ενώ παράλληλα επιλύουν προβλήματα που τα άτομα με αναπηρία συναντούσαν επί σειρά ετών στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν πρόσβαση στο δομημένο περιβάλλον.
• Προώθησε και διασφάλισε, μέσω της έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης, την υποχρέωση των δήμων
να λαμβάνουν μέριμνα για την προσβασιμότητα των παραλιών στα άτομα με αναπηρία, χρόνιο αίτημα του
αναπηρικού κινήματος.
• Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών προώθησε την υπογραφή Υπουργικής Απόφασης για την προσβασιμότητα των παιδικών χαρών στα άτομα με αναπηρία.
• Σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και τον ΕΛΟΤ πέτυχε τη δημιουργία Τεχνικής Επιτροπής
στον ΕΛΟΤ για την προώθηση της προσβασιμότητας των επιχειρήσεων στα άτομα με αναπηρία. Στο πλαίσιο
λειτουργίας της Επιτροπής αυτής ολοκληρώθηκε το πρότυπο ΕΛΟΤ 1439: «Οργανισμός φιλικός σε πολίτες με
αναπηρία - Απαιτήσεις και συστάσεις».
• Η Ε.Σ.Α.μεΑ. με παρέμβασή της στη 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση», στην οποία συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου, πέτυχε να ανεβάσει το
επίπεδο προσβασιμότητας στο κριτήριο Β4 από «Α» σε τουλάχιστον «ΑΑ».
• Η Ε.Σ.Α.μεΑ. παρακολουθούσε καθημερινά την ορθή εφαρμογή του κριτήριου της προσβασιμότητας των
ατόμων με αναπηρία (κριτήριο Β4) - όπως αυτό εξειδικεύτηκε στο πλαίσιο της 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος - στις διακηρύξεις έργων του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» που ετίθεντο σε διαβούλευση. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί
πάνω από 100 έλεγχοι σε όλες σχεδόν τις δημοσιευμένες διακηρύξεις έργων, έχουν αποσταλεί περίπου 50
επιστολές/ηλεκτρονικά μηνύματα σε Διαχειριστικές Αρχές και σε Τελικούς Δικαιούχους για έργα που παραλείπουν να συμπεριλάβουν ή συμπεριλαμβάνουν με εντελώς αόριστο και μη νομικά δεσμευτικό τρόπο προδιαγραφές προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία, έχουν αποσταλεί περίπου 10 επιστολές διαμαρτυρίας για συγκεκριμένα έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (π.χ. Έργο «Αναβάθμιση Εξοπλισμού του Πληροφοριακού Συστήματος του ΑΣΕΠ»), η μη προσβασιμότητα των οποίων θα επιδείνωνε σε κρίσιμο βαθμό την
πρόσβαση στην πληροφόρηση των ατόμων με αναπηρία, έχουν αποσταλεί περίπου 10 ενημερωτικές επι-

21

8ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

στολές προς τις Διαχειριστικές Αρχές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ψηφιακή Σύγκλιση» και «Ανταγωνιστικότητα» για την καλύτερη κατανόηση των προδιαγραφών αυτών. Ως αποτέλεσμα της τεχνικής αρτιότητας και του νομικού υποβάθρου των συγκεκριμένων παρεμβάσεων, έχει επιτευχθεί ένα ικανοποιητικό
στάδιο συμμόρφωσης των Τελικών Δικαιούχων με τα όσα αναφέρονται σε αυτές. Επιπρόσθετα, η Συνομοσπονδία απέστειλε στην ΕΥΔ του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» υπόδειγμα που επεξεργάστηκε προκειμένου να
χρησιμοποιείται αυτούσιο στις Διακηρύξεις των Έργων ώστε οι προδιαγραφές προσβασιμότητας να εντάσσονται σ’ αυτές με ρητό και νομικά δεσμευτικό τρόπο.
• Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και να αποτυπώνονται πρόνοιες με ξεκάθαρη διατύπωση σε νομοσχέδια της Κυβέρνησης, η Ε.Σ.Α.μεΑ. συμμετείχε σε διαβουλεύσεις νομοσχεδίων, οι οποίες με άμεσο ή έμμεσο τρόπο επηρεάζουν την προσβασιμότητα των προδιαγραφόμενων
υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (π.χ. Σχέδιο Νόμου για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Σχέδιο
Νόμου για την «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την Υποχρεωτική Ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια», Ενέργειες Δημοσιότητας του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ και πιλοτική λειτουργία του διαδικτυακού τόπου «Διαύγεια», Δράσεις digi-retail και digi-content, Κάρτα του Πολίτη, Σχεδίου Νόμου «Για τη βελτίωση της Ρυθμιστικής Διακυβέρνησης», «Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και τις ΤΠΕ», «Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» κ.λπ.). Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι όσον αφορά στον ν. 3861/2010
- «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις», μετά από την
παρέμβαση της Ε.Σ.Α.μεΑ.συμπεριλήφθηκε - στο άρθρο 6, παρ. 6 - η παρακάτω διάταξη: «6. Κατά το σχεδιασμό και τη συντήρηση των δικτυακών τόπων και την ανάρτηση των νόμων και πράξεων που προβλέπονται
στον παρόντα νόμο, λαμβάνεται πρόνοια ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο
περιεχόμενο των δικτυακών τόπων». Επισημαίνεται ότι για πρώτη φορά εισήχθη στην εθνική μας νομοθεσία διάταξη που αναφέρεται στην προσβασιμότητα των ιστοστόπων. Επιπρόσθετα, στην Υπουργική Απόφαση κύρωσης του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εντάχθηκαν διεθνείς προδιαγραφές ηλεκτρονικής προσβασιμότητας στο ανώτατο επίπεδο προσβασιμότητας (δηλαδή «ΑΑ») στους κανόνες και στα πρότυπα για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη λειτουργία των διαδικτυακών τόπων της δημόσιας διοίκησης. Η απόφαση ρυθμίζει τις αρχές κάτω από τις οποίες θα λειτουργούν οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του δημοσίου ώστε να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας προς όφελος των φορέων αλλά και να γίνει
ευχερέστερη η πρόσβαση του πολίτη σε αυτές.
• Η Ε.Σ.Α.μεΑ. επανειλημμένως διεκδίκησε από το Υπουργείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τη δημιουργία
ενός μηχανισμού ελέγχου της εφαρμογής των τεχνικών προδιαγραφών για την ηλεκτρονική προσβασιμότητα των υπηρεσιών της δημόσιας διοίκησης, καθώς και για την πιστοποίηση του τηρουμένου επιπέδου ηλεκτρονικής προσβασιμότητας των υπηρεσιών και εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
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3. Ισχυρό Αναπηρικό Κίνημα
3.1 Ανασυγκρότηση και ενδυνάμωση του Αναπηρικού Κινήματος
Για την επίτευξη του στόχου της οικοδόμησης ενός πιο ισχυρού, πιο «ανοιχτού» και πιο μαζικού αναπηρικού
κινήματος, καλύπτοντας το σύνολο της επικράτειας:
• Δημιουργήθηκε Παράρτημα της Ε.Σ.Α.μεΑ. στην Ήπειρο (Ιωάννινα).
• Δόθηκε έμφαση στην ολοκλήρωση της Περιφερειακής ανασυγκρότησης του αναπηρικού κινήματος με την
ίδρυση των Περιφερειακών Ομοσπονδιών Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, ενώ ο τομέας Βορείων Ιονίων Νήσων προσαρτήθηκε στην Περιφερειακή Ομοσπονδία Ηπείρου και ο τομέας Νοτίων Ιονίων Νήσων
στην Περιφερειακή Ομοσπονδία Δυτικής Ελλάδας.
• Είναι προς ίδρυση οι Ομοσπονδίες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου.
• Πραγματοποιήθηκε επιμόρφωση των στελεχών των αναπηρικών οργανώσεων προκειμένου να προωθήσουν τη νέα προσέγγιση της αναπηρίας και να είναι πλήρως ενημερωμένα γύρω από τις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις στον χώρο της αναπηρίας (Έργο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - ΑΠ 7,8,9». στο πλαίσιο της παρούσας προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007-2013» και
του Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ).
• Ενίσχυσε τη διαβούλευση με τους φορείς μέλη της μέσω γραπτής διαδικασίας (υποβολή προτάσεων/απόψεων/σχολίων) και συναντήσεων/συσκέψεων.
• Ενίσχυσε την παρεχόμενη ενημέρωση των φορέων μελών της μέσω ενημερωτικών εκδηλώσεων, έντυπου υλικού, και των σύγχρονων επικοινωνιακών εργαλείων της, παρέχοντας πλήρη, έγκαιρη και έγκυρη
ενημέρωση στο σύνολο των στελεχών του αναπηρικού κινήματος σε όλα τα επίπεδα - εθνικό, περιφερειακό και τοπικό.

3.2 Εκπροσώπηση της Ε.Σ.Α.μεΑ. σε θεσμικά όργανα
Την τετραετία 2009 - 2012 εκπρόσωποι της Ε.Σ.Α.μεΑ. συμμετείχαν στις παρακάτω Επιτροπές και Όργανα:
• Στο Εθνικό Συμβούλιο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
• Στην Ολομέλεια, στην Ομάδα Λοιπών Κατηγοριών (Ομάδα Γ) και στην Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.).
• Στην Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης.
• Στην Εθνική Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας.
• Στην Κεντρική Επιτροπή του ν.2643/1998 καθώς και στις Α΄βάθμιες και Β΄βάθμιες Επιτροπές του.
• Στην Εθνική Επιτροπή Κατ΄οίκον Φροντίδας.
• Στην Ειδική Επιστημονική Επιτροπή του άρθρου 7 του ν.3863/2010 για τον Ενιαίο Κανονισμό Προσδιορισμού
Ποσοστού Αναπηρίας.
• Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ).
• Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).
• Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ).
• Στα Διοικητικά Συμβούλια Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης (ΚΑΦΚΑ, ΘΧΠΑ κ.λπ.).
• Στο Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας.
• Στην Εθνική Επιτροπή Δια βίου Μάθησης (Ε.Ε.Δ.Β.Μ.) του άρθρου 33 του ν. 2699/2008.
• Στο Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
• Στην Επιτροπή Προσβασιμότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής.
• Στην Τεχνική Επιτροπή 100 του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛ.Ο.Τ).
• Στο Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας.
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• Στη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ 2007 - 2013, του ΕΠΑΑ και του
ΕΠ Αλιείας (με δικαίωμα ψήφου).
• Στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 (με δικαίωμα ψήφου) και στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
2007 - 2013 (χωρίς δικαίωμα ψήφου).
• Στην Τεχνική Επιτροπή Συμβουλευτικού Χαρακτήρα αναφορικά με την οριζόντια ενσωμάτωση και εφαρμογή των αρχών της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας και των ατόμων με αναπηρία στα ΕΠ του ΕΣΠΑ,
της παρ. 4, του άρθρου 10 του ν. 3614/2007.
• Σε Περιφερειακές Επιτροπές Διαβούλευσης του άρθρου 178 του ν. 3852/2010.
• Στις Περιφερειακές Επιτροπές Επαγγελματικής Κατάρτισης του άρθρου 7 του ν. 3879/2010.
• Στις Δημοτικές Επιτροπές Διαβούλευσης του άρθρου 76 του ν. 3852/2010.
• Στις Γνωμοδοτικές Επιτροπές του ν.3377/2005 για τον καθορισμό αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.
• Στις Επιτροπές ελέγχου αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων, λιανικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων και κυλικείων - καφενείων της υπ’ αριθ. ΚΥΑ Φ.454/10/159768/22.5.2009- ΦΕΚ B 1080/5.6.2009
• Σε ομάδες εργασίας που συστάθηκαν σε Υπουργεία, Οργανισμούς κ.λπ. (π.χ. Ομάδα Εργασίας ΟΑΕΔ, Υπουργείου Παιδείας, Υγείας κ.λπ.)

3.3 Η Ε.Σ.Α.μεΑ. συνηγορεί και παρεμβαίνει
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους φορείς μέλη της και όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία
που ανήκουν στο δυναμικό αυτών. Η διάχυση της πληροφόρησης προς τα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
σωματεία σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και την κείμενη νομοθεσία, συνοδεύεται και από
τη στήριξη των οριζόντιων και κάθετων αιτημάτων τους.
Κατά την προηγούμενη τετραετία, η Ε.Σ.Α.μεΑ. συνηγόρησε υπέρ: α) εξειδικευμένων αιτημάτων φορών μελών της και φορέων μελών αυτών και β) ατομικών αιτημάτων - καταγγελιών (ατομικές συνηγορίες) που υπέβαλαν εγγράφως πολίτες με αναπηρία από ολόκληρη τη χώρα. Όσον αφορά στα ατομικά αιτήματα - καταγγελίες, οι παρεμβάσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ. ενδεικτικά αφορούσαν:
- στην έλλειψη προσβασιμότητας στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον διαφόρων δήμων της χώρας,
- στη διασφάλιση θέσεων στάθμευσης σε χώρους όπου στεγάζονται υπηρεσίες του δημοσίου, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κοινωφελείς οργανισμοί, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας ή έχουν χρήσεις συνάθροισης
κοινού, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, γραφείων και εμπορίου και στους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων των κτιρίων αυτών,
- στη διασφάλιση της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας,
- στην επίλυση συνταξιοδοτικών προβλημάτων,
- στην καθυστέρηση διορισμού αθλητών με αναπηρία που είχαν λάβει αγωνιστική διάκριση,
- στην τοποθέτηση των επιτυχόντων τυφλών τηλεφωνητών της προκήρυξης του ν. 2643/98 του έτους 2007,
- στην παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης (ν. 3304/2005), συμπεριλαμβανομένης της μη εφαρμογής
εύλογων προσαρμογών σε εργαζόμενους με αναπηρία (στενή συνεργασία με τον Συνήγορο του Πολίτη για
αυτές τις περιπτώσεις),
- στην πρόσληψη ατόμων με αναπηρία σε οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα,
- σε μετεγγραφές φοιτητών/τριών με αναπηρία ή φοιτητών/τριών που κάποιο μέλος της οικογένειάς τους είναι άτομο με αναπηρία,
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- στην εισαγωγή υποψηφίων πανελλαδικών εξετάσεων με αναπηρία στις σχολές που επιθυμούν μέσω της διασφάλιση της δυνατότητας δήλωσης αυτής στο μηχανογραφικό δελτίο,
- σε μεταθέσεις, μετατάξεις ή αποσπάσεις εκπαιδευτικών και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. του ευρύτερου και στενού
δημόσιου τομέα και που είτε είναι οι ίδιοι/ιες άτομα με αναπηρία είτε κάποιο μέλος της οικογένειάς τους είναι άτομο με αναπηρία,
- στη στέγαση στις φοιτητικές εστίες φοιτητών με αναπηρία ή φοιτητών που έχουν στην οικογένειά τους άτομα με αναπηρία,
- στην ευνοϊκή ρύθμιση (από τον ΟΑΕΕ) οφειλών ατόμων με αναπηρία,
- στην επίσπευση των διαδικασιών για εξέταση από τις επιτροπές ΚΕΠΑ ασφαλισμένων με αναπηρία,
- στη διερεύνηση περιπτώσεων όπου σημειώνεται σημαντική μείωση του ποσοστού αναπηρίας ασφαλισμένων χρόνιων πασχόντων κατά την εξέτασή τους από τις Επιτροπές του ΚΕΠΑ,
- στη χορήγηση εξωϊδρυματικού επιδόματος σε δικαιούχους δημοτικούς υπαλλήλους σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία.

3.4 Η Υπηρεσία Πληροφόρησης - Υποστήριξης «Διεκδικούμε Μαζί»
Η Συνομοσπονδία ανέκαθεν βρισκόταν όχι μόνο στο πλευρό των οργανώσεων μελών της, αλλά και στο πλευρό των πολιτών με αναπηρία και των οικογενειών τους που αποζητούσαν λύσεις στα καθημερινά τους προβλήματα, καθώς και των πολιτών χωρίς αναπηρία που αναζητούσαν πληροφορίες σχετικά με τον χώρο της
αναπηρίας, ώστε να διαδοθούν ευρύτερα τα μηνύματα του Αναπηρικού Κινήματος και να επιτευχθεί η καλύτερη ενημέρωση και πληροφόρηση της κοινής γνώμης. Η Ε.Σ.Α.μεΑ. λειτουργεί την υπηρεσία πληροφόρησης
και υποστήριξης «Διεκδικούμε μαζί», στην οποία κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται καθημερινά
από τις 8.00 έως τις 16.00 τηλεφωνικά, μέσω φαξ και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά και μέσω της ιστοσελίδας της Ε.Σ.Α.μεΑ., καθώς και με επίσκεψη στα κεντρικά της γραφεία.
Από τον Φεβρουάριο του 2009 μέχρι σήμερα, επικοινωνούν καθημερινά άτομα με αναπηρία ή συγγενείς αυτών, εργαζόμενοι και συμβασιούχοι με αναπηρία, ΚΕΠ, Κοινωνικές Υπηρεσίες Δήμων, Νοσοκομεία, φορείς
μέλη της Ε.Σ.Α.μεΑ. και φορείς μέλη αυτών, καθώς και άλλες οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών. Το σύνολο των ατόμων που έχουν προσεγγίσει την Υπηρεσία για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο του 2009 έως
σήμερα είναι 2.621 άτομα. Τα θέματα που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι τα εξής:
• οικονομικές παροχές,
• απασχόληση - εξεύρεση εργασίας, πληροφορίες για επιδοτούμενα προγράμματα,
• ειδικές άδειες και μειωμένο ωράριο για τους εργαζόμενους στο δημόσιο και στις ΔΕΚΟ,
• συνταξιοδοτικά/ασφαλιστικά ζητήματα,
• παροχές, όπως: αφορολόγητο αυτοκίνητο, δωρεάν διόδια και απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας, εκπτώσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ, της ΕΥΔΑΠ, του ΟΤΕ, από τα Δημοτικά Τέλη, επίδομα θέρμανσης κ.λπ.,
• άδειες περιπτέρων, άδειες λαϊκών αγορών ή υπαίθριου εμπορίου,
• παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και τεχνικά βοηθήματα από τον ΕΟΠΥΥ (τεχνητά μέλη, αναπηρικά αμαξίδια κ.λπ.),
• πληροφορίες για ποσοστά αναπηρίας (ΚΕΠΑ) με βάση τον ενιαίο κώδικα πιστοποίησης της αναπηρίας
(ΚΕΒΑ),
• πληροφορίες για την εργασιακή διαθεσιμότητα των υπαλλήλων στις ΔΕΚΟ και στο δημόσιο,
• πληροφορίες για τις ημερομηνίες καταβολής των προνοιακών επιδομάτων,
• δραστηριότητες για παιδιά και εφήβους με αναπηρία,
• στοιχεία επικοινωνίας Ειδικών Σχολείων, Ιδρυμάτων, Αναπηρικών Οργανώσεων κ.λπ.
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3.5 Επικοινωνιακή Πολιτική
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. την τετραετία αυτή, έδωσε ακόμη περισσότερη έμφαση στην έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση
της κοινής γνώμης, των φορέων μελών της και των φορέων μελών αυτών αλλά και των ίδιων των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους για τα τεκταινόμενα στον χώρο της αναπηρίας. Το Γραφείο Τύπου της Ε.Σ.Α.μεΑ., αξιοποιώντας την ιστοσελίδα της (www.esaea.gr), το Περιοδικό της «Θέματα Αναπηρίας», την κοινωνική δικτύωση και την τακτική αποστολή Δελτίων Τύπου, συνέβαλε τα μέγιστα στην καλύτερη ενημέρωση των ατόμων
με αναπηρία και του γενικού πληθυσμού για τα
ζητήματα γύρω από την αναπηρία και τις εξελίξεις σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, προωθώντας πάντοτε τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας, ώστε να πάψουν τα άτομα με αναπηρία να μετατρέπονται από υποκείμενα δικαιωμάτων σε αντικείμενα θαυμασμού
ή οίκτου. Τα τελευταία χρόνια το Γραφείο Τύπου,
χρησιμοποιώντας όλα τα παραπάνω εργαλεία,
συνέβαλε στη δημοσιοποίηση των αγώνων του
αναπηρικού κινήματος, των διαμαρτυριών και
των αιτημάτων του, με μεγάλο άνοιγμα τόσο στα
ΜΜΕ της χώρας όσο και σε κάθε πολίτη.
• Η ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ. (www.esaea.gr)
συνιστά ένα σημαντικό εργαλείο, καθώς δίνει τη δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένης και αξιόπιστης πληροφόρησης για κάθε
επισκέπτη, άτομο με αναπηρία ή μη, με σκοπό την ενημέρωσή
του, τη θεμελίωση της διεκδίκησής του ή τον εμπλουτισμό της
μελέτης του σε θέματα αναπηρίας. Η ιστοσελίδα, που συμμορφώνεται πλήρως με τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας και είναι πλήρως προσβάσιμη σε όλα τα άτομα με αναπηρία, τροφοδοτείται με Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου, το Περιοδικό, τις
Εκθέσεις, τις έρευνες και τις μελέτες, αλλά και με τα Έργα που
η Ε.Σ.Α.μεΑ. κατά καιρούς υλοποιεί. Πολύ σύντομα, η ιστοσελίδα θα αλλάξει μορφή, θα εμπλουτιστεί το περιεχόμενό της
με φωτογραφικό υλικό και θα γίνει ακόμη πιο φιλική προς όλους
τους χρήστες, διαδραστική και με περισσότερο υλικό για όλα τα ζητήματα αναπηρίας.
• Το Περιοδικό «Θέματα Αναπηρίας» είναι μια από τις πλέον σημαντικές επικοινωνιακές πρωτοβουλίες της
Ε.Σ.Α.μεΑ. Το περιοδικό, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τον Μάιο του 2005 (μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει 26 τεύχη), είναι τριμηνιαίο και διανέμεται σε 7.500 αντίτυπα δωρεάν. Το Περιοδικό έπαψε να
εκδίδεται τον Δεκέμβριο του 2011, πολύ σύντομα όμως θα εκδοθεί ξανά, αυτή τη φορά ηλεκτρονικά. Η
Ε.Σ.Α.μεΑ. διερευνά τρόπους επανέκδοσής του σε έντυπη μορφή.
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• Η Ε.Σ.Α.μεΑ. από τον Νοέμβριο του 2010 απέκτησε προφίλ στο facebook http://www.facebook.com/
esamea.ncdp και από τον Ιούλιο του 2011 σελίδα «Ε.Σ.Α.μεΑ.(Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία) - NCDP». Η επικοινωνία στο facebook είναι διπλής κατεύθυνσης. Ο κάθε χρήστης έχει την ελευθερία να πει τη γνώμη του και να ασκήσει κριτική. Η ανάρτηση των ανακοινώσεων και των δελτίων τύπου στο
προφίλ της Συνομοσπονδίας, καθώς και τα ανοιχτά «καλέσματα» (events) στις κινητοποιήσεις της συνέβαλαν στην ακόμη πιο έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των ατόμων με αναπηρία, των οικογενειών τους, καθώς και όλο και περισσότερων πολιτών. Μέχρι τον Ιανουάριου του 2013 οι «φίλοι» της Ε.Σ.Α.μεΑ. είχαν ξεπεράσει τις 3.600 και τα «μέλη» της σελίδας της τα 830.
• Τα Δελτία Τύπου και οι Ανακοινώσεις αποτελούν τον πλέον άμεσο και γρήγορο μέσο ενημέρωσης κάθε ενδιαφερόμενου για τις τρέχουσες εξελίξεις γύρω από την αναπηρία. Τα Δελτία Τύπου της Ε.Σ.Α.μεΑ. συντάσσονται ειδησεογραφικά, γεγονός που διαφαίνεται και από τη νέα μορφή τους (παροχή τίτλου, υπότιτλου,
lead, δηλώσεις) και αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και fax προς όλα τα μέσα ενημέρωσης. Μέσα από τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων των στοιχείων επικοινωνίας όλων των ΜΜΕ και δημοσιογράφων της χώρας, το Γραφείο Τύπου της Συνομοσπονδίας έχει τη δυνατότητα να αποστέλλει τα Δελτία Τύπου και τις Ανακοινώσεις και να ενημερώνει άμεσα και γρήγορα για οποιαδήποτε ενέργεια ή συμβάν
οποιοδήποτε ΜΜΕ ή δημοσιογράφο ακόμα και ατομικά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ή
ακόμα και τηλεφωνικά.
.
• Γίνονται συντονισμένες προσπάθειες από την Ε.Σ.Α.μεΑ. προκειμένου η 3η Δεκέμβρη ως «Εθνική Ημέρα
Ατόμων με Αναπηρία» καθώς και οποιοδήποτε άλλη σημαντική συνάντηση, εκδήλωση κ.λπ. να τύχει ευρείας δημοσιότητας. Ακολουθεί χρονολογική παράθεση σημαντικών εκδηλώσεων:
19.03.2009: Συνέντευξη Τύπου της Ε.Σ.Α.μεΑ. και των Δικηγορικών Συλλόγων για τη Διεθνή Σύμβαση των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία.
9.06.2009: Ημερίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ. με θέμα: «Η σχολική χρονιά πρέπει να αρχίζει την ίδια μέρα για όλους τους
μαθητές».
20.03.2010: Ο πρόεδρος της Ε.Σ.Α.μεΑ. και του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (European
Disability Forum - EDF) σε Ημερίδα για την Νοητική Υστέρηση στην Κύπρο.
27.09.2011: Συνέδριο με θέμα: «Άτομα με αναπηρία και δικαίωμα στην ένταξη: ποιος είναι ο ρόλος των ανθρωποκεντρικών επιχειρήσεων» διοργάνωσε η Ε.Σ.Α.μεΑ. σε συνεργασία με το Economist Conferences.
3.12.2011: Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε ο πρόεδρος της Ε.Σ.Α.μεΑ. και του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων
με Αναπηρία (European Disability Forum - EDF), στο ΚΕΠΕΠ Λεχαινών Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, στο
πλαίσιο της Εθνικής Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία.
30.11.2012: Ημερίδα με θέμα «Σε τροχιά υλοποίησης η Πράξη ‘Πρόσβαση στον Τουρισμό - Ώθηση στην Εργασία: Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής’».
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4. Το εθνικό αναπηρικό κίνημα στην Ευρώπη
και τον κόσμο
Η επανεκλογή του προέδρου
της Ε.Σ.Α.μεΑ. Γιάννη Βαρδακαστάνη για τέταρτη συνεχή θητεία στην προεδρεία του
Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (European
Disability Forum - EDF) στις
11.05.2009 και η ανάληψη εκ
μέρους του της προεδρείας
της Διεθνούς Συμμαχίας για
την Αναπηρία (International
Disability Alliance - IDA) από
την 1η Ιουλίου 2012 και για τα
επόμενα 2 χρόνια, αναμφισβήτητα συνέβαλε στην ισχυρή παρουσία του εθνικού
αναπηρικού κινήματος στις
ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις. Συμμετέχοντας στο EDF και στην IDA, η φωνή του ελληνικού αναπηρικού κινήματος είναι παρούσα
στην ευρώπη και στον κόσμο. Παραθέτουμε ενδεικτικά σημαντικά γεγονότα/εκδηλώσεις:
26.03.2009: Η Ε.Σ.Α.μεΑ. και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία φιλοξένησαν τους ηγέτες του αναπηρικού κινήματος από ολόκληρο τον κόσμο. Αυτή η ιδιαίτερα σημαντική Συνεδρίαση της Διεθνούς Συμμαχίας για την Αναπηρία (ΙDA) συνδιοργανώθηκε με τη Νομαρχία Αθηνών και υποστηρίχθηκε οικονομικά από το
υπουργείο Εξωτερικών.
12.05.2009: Ο πρόεδρος της Ε.Σ.Α.μεΑ. ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (EDF)
έλαβε τιμητική διάκριση για την προσφορά και το έργο του ιδίου και του EDF για τα ζητήματα των ατόμων με
αναπηρία σε ειδική τελετή της Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Γαλλίας (APAJH).
19.05.2010: Ο πρόεδρος της Ε.Σ.Α.μεΑ. ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (EDF)
συμμετείχε στην άτυπη Υπουργική Συνάντηση για την Αναπηρία, η οποία επικεντρώθηκε στην επικύρωση και
εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, καθώς και στην ανάγκη συμπερίληψης της αναπηρίας στα όσα προβλέπει η υπό κατάρτιση Στρατηγική της Ε.Ε. για την επόμενη
δεκαετία (Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020).
7.06.2011: Με τον τίτλο του «Πρέσβη της Προσβασιμότητας» τιμήθηκε ο πρόεδρος της Ε.Σ.Α.μεΑ. ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (EDF) από τον δήμαρχο της Ισπανικής πόλης Avila
Garcia Nieto. Η Άβιλα είχε κερδίσει το ευρωπαϊκό βραβείο Access για το 2011, το οποίο δίνεται σε πόλεις που
αναλαμβάνουν υποδειγματικές πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στο αστικό περιβάλλον
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και την ενεργό υποστήριξη που
παρέχουν στο θέμα της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία.
7-9.09.2011: Ο πρόεδρος της
Ε.Σ.Α.μεΑ. ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με
Αναπηρία (EDF) συμμετείχε στην
τέταρτη Σύνοδο της Διάσκεψης
των κρατών μελών της Διεθνούς
Σύμβασης για τα Δικαιώματα των
Ατόμων με Αναπηρία στην έδρα
του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη.
8.03.2012: Η Ε.Σ.Α.μεΑ. φιλοξένησε στην Αθήνα τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Συμμαχίας για την Αναπηρία (IDA).
13.09.2012: Ο πρόεδρος της Ε.Σ.Α.μεΑ. ως πρόεδρος της Διεθνούς Συμμαχίας για την Αναπηρία (ΙDA) μίλησε
για τη φτώχεια, τον αποκλεισμό και τις διακρίσεις που βιώνουν τα άτομα με αναπηρία, κυρίως στις χώρες του
Νότου, στην εναρκτήρια τελετή της 5ης Ετήσιας Συνδιάσκεψης του Ο.Η.Ε. των κρατών που έχουν κυρώσει τη
Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.
4.10.2012: Ο πρόεδρος της Ε.Σ.Α.μεΑ. ως πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (EDF) συναντήθηκε με τους Γενικούς Διευθυντές της Κομισιόν για την εξασφάλιση της οριζόντιας εφαρμογής της Διεθνούς για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.
26.10.2012: Ο πρόεδρος της Ε.Σ.Α.μεΑ. ως πρόεδρος της Διεθνούς Συμμαχίας Αναπηρίας (ΙDA ) και του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (EDF) μετέβη στις ΗΠΑ για μια σειρά από συναντήσεις υψηλού επιπέδου. Μίλησε στη Γενική Συνέλευση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Νοητικής Αναπηρίας (Inclusion International),
συναντήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών (State
Department) των ΗΠΑ
με τη σύμβουλο της Χίλαρυ Κλίντον κ. Judy
Heumann, με τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ Vuk
Jeremic, με τον πρόεδρο της UNICEF Anthony
Lake και με τον πρόεδρο
της μόνιμης αντιπροσωπείας της ΕΕ στον ΟΗΕ
Thomas Mayr-Harting.
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2.12.2012: Ο πρόεδρος της
Ε.Σ.Α.μεΑ. ως πρόεδρος της Διεθνούς Συμμαχίας Αναπηρίας (ΙDA ) και του Ευρωπαϊκού
Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία
(EDF) πρωτοστάτησε στην πορεία του ισπανικού αναπηρικού
κινήματος στη Μαδρίτη, ενάντια στην ευρωπαϊκή οικονομική κρίση. Ο κ. Βαρδακαστάνης
απευθυνόμενους στους συγκεντρωμένους ανέφερε ότι η οικονομική και κοινωνική κρίση μετατρέπεται με ταχύτατους ρυθμούς σε κρίση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ευθύνη φέρουν απολύτως οι ηγεσίες των
κρατών μελών και της ΕΕ. Σημείωσε επίσης ότι τα μέτρα λιτότητας συνιστούν άμεση παραβίαση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Δήλωσε δε μπροστά σε ένα πλήθος άνω των 50.000 ατόμων που είχαν έρθει από όλη τη χώρα για να διαμαρτυρηθούν: «Το ισπανικό αναπηρικό κίνημα δεν είναι μόνο του σε αυτή την προσπάθεια. Το ευρωπαϊκό και
το παγκόσμιο αναπηρικό κίνημα το στηρίζει, όπως στηρίζει και τους αγώνες των Ελλήνων, Πορτογάλων, Ολλανδών με αναπηρία, όλων των ατόμων με αναπηρία στην Ευρώπη που αγωνίζονται για μια αξιοπρεπή διαβίωση.»
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5. Προγράμματα
5.1 Η Ε.Σ.Α.μεΑ. ως Συντονιστής Εταίρος
• Πράξη «Στρατηγική μελέτη για την αναδιάρθρωση και την επέκταση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του εθνικού παρατηρητηρίου ΑμεΑ» - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Δεκέμβριος 2009 - Ιούλιος 2010.
• Πράξη «Μελέτη Συμβατότητας της Ελληνικής Νομοθεσίας με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία» - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 - 2013».
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Σεπτέμβριος 2009 - Δεκέμβριος 2011.
• Πράξη «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για την Αναπηρία - ΑΠ 7, 8, 9» - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Ιούνιος 2010 - Ιούνιος 2014.
• Πράξη «Ενδυνάμωση της συλλογικής έκφρασης και της συνηγορίας των ατόμων με ψυχική αναπηρία» - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Ιανουάριος 2011 - Ιούνιος 2013.
• Έργο «Accessibility for All /Προσβασιμότητα για Όλους» - Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Βουλγαρία 2007 - 2013.
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Μάρτιος 2011 - Μάρτιος 2013.

5.2 Η Ε.Σ.Α.μεΑ. ως Εταίρος
• Δράση «Combating Labour Market Discrimination/Καταπολέμηση των Διακρίσεων στην Αγορά Εργασίας» «Κοινοτικό Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Αλληλεγγύη PROGRESS 2007 - 2013».
Συντονιστής Εταίρος: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.).
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Μάρτιος 2012 - Δεκέμβριος 2012.
• Πράξη «Πρόσβαση στον Τουρισμό - Ώθηση στην Εργασία: Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ανέργους/
ες με αναπηρία στον τουριστικό κλάδο της Περιφέρειας Αττικής» - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 - 2013».
Συντονιστής Εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΡΟ-ΩΘΗΣΗ»: Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων &
Κατάρτισης Υποστήριξη - Ε.Π.Ε.
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Σεπτέμβριος 2012 - Ιούνιος 2014.
• Έργο «Social Economy Network - Premise for Integration of the Disabled Persons on the Labor Market /Δίκτυο Κοινωνικής Οικονομίας - Προϋπόθεση για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας» (ID
56705) - Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ρουμανίας Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 - 2013.
Συντονιστής Εταίρος: Εθνική Οργάνωση Ατόμων με Αναπηρία Ρουμανίας.
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Ιούλιος 2010 - Ιούνιος 2013.

31

8ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

• Έργο «RESCUE - Establishment of a Social Economy Network meant for the Professional Integration of
Persons with Disabilities, based upon the experience and best practices in the European Union/RESCUE - Δημιουργία Δικτύου Κοινωνικής Οικονομίας για την Επαγγελματική Ένταξη των Ατόμων με Αναπηρία βάσει της
εμπειρίας και των βέλτιστων πρακτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (ID 57994) - Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ρουμανίας Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 - 2013.
Συντονιστή Εταίρος: Εθνική Οργάνωση Ατόμων με Αναπηρία Ρουμανίας
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Ιούλιος 2010 - Ιούνιος 2013
• Έργο «Αγία Νάπα - Ρέθυμνο Καθολικά Προσβάσιμες Πόλεις» - Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος 2007 - 2013
Επικεφαλής Εταίρος: Δήμος Αγίας Νάπας - Κύπρος
Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης: Ιανουάριος 2013 - Ιανουάριος 2015
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ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ 2009 - 2012

Παράρτημα: Σύνθεση Οργάνων Ε.Σ.Α.μεΑ.
Σύνθεση Γενικού Συμβουλίου της Ε.Σ.Α.μεΑ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Βαρδακαστάνης Ιωάννης
Κλεισιώτης Θωμάς
Λεοντόπουλος Γρηγόρης
Βεράνης Αναστάσιος
Νάστας Χρήστος
Κεσόγλου Χρήστος
Χαροκόπος Αντώνης
Λυμβαίος Ιωάννης
Γαργάλης Κώστας
Λάγιου Σπυριδούλα
Ζαφειροπούλου Φωτεινή
Αβραμίδης Νικόλαος
Πανανός Αριστείδης
Γκουνίδου Μαρία
Τσιουλάκης Ράλλης
Αμοιρίδης Κώστας
Αποστολίδης Κώστας
Άψης Βασίλειος
Βασιλειάδη Ελένη
Γκορίλας Θωμάς
Γρέκας Ιωάννης
Δήμος Βασίλειος
Ζέρβα Αθανασία
Ζηδιανάκης Εμμανουήλ
Ζουμπουλίδης Σπύρος

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Καραγκιόζης Χρήστος
Καρούνου Αθανασία
Κλεισούρης Σταύρος
Κοπανάκης Μανώλης
Κοτζιάς Γεώργιος
Κράββαρης Κων/νος
Λαγόπουλος Αναστάσιος
Λάσπη Βασιλική
Μιχάλα Σοφία
Μίχος Λεωνίδας
Μπαράκας Αθανάσιος
Νούμπτα Φωφώ
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Παυλίδης Γεώργιος
Πόκας Ετεοκλής
Σηφάκης Δημήτριος
Σκανδάλη Μαρία
Σπηλιόπουλος Ιωάννης
Τορούνογλου Πολυξένη
Τριανταφύλλου Αγγελική
Τσαχάκης Δημήτρης
Φερετζάκης Μάριος
Χατζηβασιλείου Μιχάλης
Χόρτης Κων/νος

Σύνθεση Εκτελεστικής Γραμματείας της Ε.Σ.Α.μεΑ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Πρόεδρος: Βαρδακάστανης Ιωάννης
Α΄ Αντιπρόεδρος: Κλεισιώτης Θωμάς
Β΄ Αντιπρόεδρος: Λεοντόπουλος Γρηγόρης
Γ΄ Αντιπρόεδρος: Βεράνης Αναστάσιος
Γενικός Γραμματέας: Νάστας Χρήστος (αντικατέστησε τον κ. Πανανό Αριστείδη με απόφαση της Ε.Γ. στις
12-5-2010)
Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας: Κεσόγλου Χρήστος
Οργανωτικός Γραμματέας: Χαροκόπος Αντώνης
Αναπληρωτής Οργανωτικός Γραμματέας: Λυμβαίος Ιωάννης (αντικατέστησε τον κ. Ζουμπουλίδη Σπύρο
με απόφαση της Ε.Γ. στις 22-4-2010)
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8ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

9. Ταμίας: Γαργάλης Κων/νος
10. Αναπληρωτής Ταμίας: Λάγιου Σπυριδούλα (αντικατέστησε τον εκλειπόντα Μαυροκορίδη Σωκράτη με
απόφαση της Ε.Γ. στις 28-9-2012)
11. Υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων: Ζαφειροπούλου Φωτεινή
12. Αναπληρωτής Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων: Αβραμίδης Νικόλαος (αντικατέστησε την κα Λάγιου Σπυριδούλα με απόφαση της Ε.Γ. στις 28-9-2012)
13. Υπεύθυνος για Θέματα Ατόμων με Βαριά Αναπηρία: Πανανός Αριστείδης
14. Υπεύθυνη για Θέματα Ισότητας των Φύλων, Γυναικών με Αναπηρία και Μητέρων Παιδιών με Αναπηρία:
Γκουνίδου Μαρία
15. Υπεύθυνος για Θέματα Νέων με Αναπηρία: Τσιουλάκης Ράλλης

Σύνθεση Ελεγκτικής Επιτροπής της Ε.Σ.Α.μεΑ.
1. Πρόεδρος: Παπάζογλου Αικατερίνη
2. Μέλος: Πατσιούρας Αθανάσιος
3. Μέλος: Γεωργόπουλος Κων/νος
4. Μέλος: Παπαναγιώτου Παντελής
5. Μέλος: Μπασιά Αμαλία
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Κεντρικά Γραφεία και Παραρτήματα Ε.Σ.Α.μεΑ.
1. Κεντρικά Γραφεία:
Ελευθερίου Βενιζέλου 236 Τ.Κ. 163 41 Ηλιούπολη Αθήνα
Τηλ.: 210 9949837 / Φαξ: 210 5238967
Ε-mail: esaea@otenet.gr
2. Παράρτημα Βορείου Ελλάδας (Θεσσαλονίκη):
Βασιλίσσης Όλγας 114 Τ.Κ. 546 43 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 842742/ Φαξ: 2310 862323
Ε-mail: esaea2@otenet.gr
3. Παράρτημα Δυτικής Ελλάδας (Πάτρα):
Ακτή Δυμαίων 5 Τ.Κ. 226 22 Πάτρα
Τηλ. / Φαξ: 2610 362127
E-mail: esaea1@otenet.gr
4. Παράρτημα Κρήτης
Σολωμού 14, Εργατικές Κατοικίες Αγίας Αικατερίνης, Τ.Κ. 713 07 Ηράκλειο
Τηλ. : 2810-343008, φαξ : 2810-343051
E-mail: esamea@otenet.gr
5. Παράρτημα Ηπείρου (Ιωάννινα)
5ο χλμ Ιωαννίνων Κοζάνης, 3η ΔΕΣΕ, ΤΚ 455 00 Ιωάννινα
Τηλ/ φαξ :26510-62283, E-mail: esamea1@otenet.gr

