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Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Ε.Σ.Α.μεΑ.
Ποια είναι η Ε.Σ.Α.μεΑ.
Είναι η φωνή των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και
των οικογενειών τους
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) είναι ένας ανεξάρτητος φορέας που εκπροσωπεί πάνω από 1.000.000 άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα.
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. ιδρύθηκε το 1989 από οργανώσεις ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, προκειμένου να υπερασπιστεί θέματα κοινού ενδιαφέροντος για όλες τις κατηγορίες αναπηρίας και να διασφαλίσει ότι οι αποφάσεις για τα άτομα με αναπηρία λαμβάνονται από τα άτομα με αναπηρία και μαζί με τα άτομα με αναπηρία.
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Δομή Ε.Σ.Α.μεΑ.

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΑΡΩΓΑ
ΜΕΛΗ

ΣΥΝΕΡΓΑ
ΜΕΛΗ

ΕΠΙΤΙΜΑ
ΜΕΛΗ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΟ
ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

εκλέγει κάθε τέσσερα χρόνια

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ελεγκτική
Επιτροπή

εκλέγει κάθε τέσσερα χρόνια

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
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Μέλη Ε.Σ.Α.μεΑ.: Ένα ευρύ δίκτυο αναπηρικών οργανώσεων
Τα μέλη της Ε.Σ.Α.μεΑ. διακρίνονται σε Τακτικά, Συνεργά, Αρωγά και Επίτιμα. Τα Συνεργά,
τα Αρωγά και τα Επίτιμα μέλη, δεν ασκούν διοίκηση και γράφονται σε ειδικά μητρώα της
Ε.Σ.Α.μεΑ.
Τακτικά μέλη είναι:
10 Ομοσπονδίες Σωματείων Ατόμων με Αναπηρία:
-	Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία Π.Ο.Σ.Γ.Κ.ΑμεΑ
-	Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.
- Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος - ΟΜ.Κ.Ε.
- Πανελλήνια Ομοσπονδία Νεφροπαθών - Π.Ο.Ν.
- Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών - Ε.Ο.Τ.
- Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας - Ε.Ο.Θ.Α.
- Εθνική Ομοσπονδία Κινητικά Αναπήρων - Ε.Ο.Κ.Α.
- Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Οικογενειών για τη Ψυχική Υγεία - Π.Ο.Σ.Ο.Ψ.Υ.
- Ομοσπονδία Καρκινοπαθών Ελλάδας - ΟΚΕ
- Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων Με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας
7 Πανελλήνιοι Σύνδεσμοι και Σωματεία Ατόμων με Αναπηρία:
- Σύλλογος Προστασίας Ελλήνων Αιμορροφιλικών
- Πανελλήνιος Σύνδεσμος Χανσενικών
- Πανελλήνιος Σύνδεσμος Πασχόντων από Συγγενείς Καρδιοπάθειες
- Σωματείο Ηπατομεταμοσχευμένων Ελλάδος
- Σωματείο Ενάντια Στην Προκατάληψη Για Τις Ψυχικές Διαταραχές «Η Αναγέννηση»
- Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος «Θετική Φωνή»
- Πανελλήνιος Σύλλογος Θρομβοφιλικών Ελλάδος
11 Περιφερειακές Ομοσπονδίες Ατόμων με Αναπηρία και Γονιών αυτών:
- Περιφερειακή Ομοσπονδία Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
- Περιφερειακή Ομοσπονδία Κεντρικής Μακεδονίας
- Περιφερειακή Ομοσπονδία Δυτικής Μακεδονίας
- Περιφερειακή Ομοσπονδία Ηπείρου και Βορείων Ιονίων Νήσων
- Περιφερειακή Ομοσπονδία Θεσσαλίας
- Περιφερειακή Ομοσπονδία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων
- Περιφερειακή Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας
- Περιφερειακή Ομοσπονδία Πελοποννήσου
- Περιφερειακή Ομοσπονδία Βορείου Αιγαίου
- Περιφερειακή Ομοσπονδία Νοτίου Αιγαίου
- Περιφερειακή Ομοσπονδία Κρήτης
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Εκτελεστική Γραμματεία Ε.Σ.Α.μεΑ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ

ΘΩΜΑΣ ΚΛΕΙΣΙΩΤΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΡΑΛΛΗΣ ΤΣΙΟΥΛΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΣΟΓΛΟΥ

Γ΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΡΓΑΛΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑΜΙΑΣ
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΤΟΜΩΝ
ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΛΑΓΙΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ
ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΗΤΕΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΩΝ
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
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Γενικό Συμβούλιο Ε.Σ.Α.μεΑ.
1. ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

28. ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2. ΚΛΕΙΣΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ

29. ΚΑΡΟΥΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

3. ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

30. ΚΑΤΣΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

4. ΤΣΙΟΥΛΑΚΗΣ ΡΑΛΛΗΣ

31. ΚΛΕΙΣΟΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

5. ΝΑΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

32. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

6. ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

33. ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

7. ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

34. ΚΡΑΒΒΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

8. ΚΟΤΖΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

35. ΚΡΕΜΥΔΑΣ ΣΜΑΡΑΓΔΟΣ

9. ΓΑΡΓΑΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

36. ΛΑΣΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

10. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

37. ΜΑΡΓΙΟΛΑΣ ΗΛΙΑΣ

11. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

38. ΜΗΓΓΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

12. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

39. ΜΙΧΑΛΑ ΣΟΦΙΑ

13. ΛΥΜΒΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

40. ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

14. ΛΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

41. ΜΠΟΥΤΟΒΑ ΟΛΓΑ

15. ΓΙΑΛΛΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

42. ΠΑΝΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

16. ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

43. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

17. ΑΨΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

44. ΠΟΤΗΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

18. ΓΚΟΡΙΛΑΣ ΘΩΜΑΣ

45. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΝΗ

19. ΓΡΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

46. ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΜΑΡΙΑ

20. ΔΑΡΑΜΗΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

47. ΤΣΑΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

21. ΔΕΛΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

48. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ

22. ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

49. ΧΟΡΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

23. ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
24. ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
25. ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
26. ΚΑΡΑΜΠΑΓΛΗ ΕΥΘΥΜΙΑ
27. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΟΥΡΑΝΙΑ
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Οργανόγραμμα

ΓΕΝΙΚΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ε.Σ.Α.με.Α

ΤΑΜΙΑΣ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
(Προέδρου, Γενικού Συμβουλίου και
Εκτελεστικής Γραμματείας)

ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΤΕΠΕΠ)
ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (ΤΠΕΣΤ)

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
& ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΕΡΓΩΝ (ΤΔΠΕ)

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΔΟΥ)
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΟΥ)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΣ (ΥΛΕ)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ &
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (ΥΔΤΜ)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ
ΠΛΗΡΩΜΩΝ (ΥΕΠ)
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Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας
www.esamea.gr
Κάντε Like στη σελίδα μας στο Facebook
https://el-gr.facebook.com/ESAmeAgr
Ακολουθείστε μας στο Twitter
https://twitter.com/ESAMEAgr
Βρείτε το κανάλι μας στο Youtube

▲
https://www.youtube.com/user/ESAmeAGr
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Οι οικονομικές συνθήκες των τελευταίων ετών, έχουν διαμορφώσει ένα εξαιρετικά δυσμενές περιβάλλον για τα θέματα των ατόμων με αναπηρία, με χρόνια πάθηση και για τις
οικογένειες που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριές
αναπηρίες. Η παρατεταμένη οικονομική κρίση οδήγησε σε
αποσταθεροποίηση της πραγμάτωσης των δικαιωμάτων των
ατόμων με αναπηρία.
Τη στιγμή που οι πολίτες έχουν περισσότερο από ποτέ
ανάγκη τις δημόσιες υπηρεσίες, το κοινωνικό κράτος συρρικνώνεται ενώ κρατικές λειτουργίες εξασθενούν λόγω της
υποβάθμισης της διοικητικής λειτουργίας. Η Συνομοσπονδία,
με πληθώρα παρεμβάσεών της, αναζήτησε λύσεις για τη
στήριξη των πολιτών με αναπηρία σε κάθε πλευρά της επαφής τους με το κράτος και την ευρύτερη δημόσια διοίκηση, για τον σεβασμό και την
πραγμάτωση των δικαιωμάτων τους, την καταπολέμηση των διακρίσεων κάθε μορφής
και την υπεράσπιση του κοινωνικού κράτους.
Την περίοδο 2013-2016, το αναπηρικό κίνημα κινητοποίησε κατ’ επανάληψη και μαζικά τους Έλληνες και τις Ελληνίδες με αναπηρία σε μεγάλες παν-αναπηρικές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, καταθέτοντας συγκεκριμένο πλαίσιο
πολιτικών προτάσεων για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και
των οικογενειών τους.
Μετά την κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία από την Ελλάδα με τον ν. 4074/2012, η πραγματική πρόκληση είναι η
εφαρμογή της προκειμένου να καταστεί πραγματικότητα για 1 εκατομμύριο Έλληνες και
Ελληνίδες με αναπηρία. Λίγο πριν την εκπνοή του 2016 ένα πάγιο αίτημα της Συνομοσπονδίας παίρνει σάρκα και οστά. αναρτήθηκε σε προνομοθετική διαβούλευση πρόταση
για τη θέσπιση νομοθετικών ρυθμίσεων προς τον σκοπό της αναμόρφωσης της νομοθεσίας για την αναπηρία, σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο αυτής.
Επίσης, για τη Συνομοσπονδία είναι σημαντικό τα χρήματα της ΕΕ να δαπανώνται με
σύνεση και κατά τρόπο που να προωθεί την ισότητα και τη μη διάκριση. Για τον σκοπό
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αυτό, η Συνομοσπονδία δούλεψε συστηματικά για την ένταξη της διάστασης της αναπηρίας και της μη διάκρισης στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και την εκπλήρωση της Γενικής εκ των
προτέρων Αιρεσιμότητας 3 «Αναπηρία» που περιλαμβάνεται στους κανονισμούς των διαρθρωτικών ταμείων και παρείχε τεχνική υποστήριξη για την ένταξη στοχευμένων δράσεων για τα άτομα με αναπηρία στα Επιχειρησιακά Προγράμματα της νέας προγραμματικής περιόδους.
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. συνεχίζει να συμμετέχει και να συνομιλεί με αντίστοιχες ευρωπαϊκές (Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία - EDF) και διεθνείς (Διεθνής Συμμαχία για την
Αναπηρία - IDA) αναπηρικές οργανώσεις-ομπρέλα, διασφαλίζοντας όχι μόνο την ενημέρωσή της επί των ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων στα ζητήματα αναπηρίας, αλλά
και την ενεργή συμμετοχή της στη διαμόρφωσή τους. Επίσης, η Ε.Σ.Α.μεΑ. εκπροσωπείται στην ΕΟΚΕ (Ομάδα ΙΙΙ - Λοιπών Κατηγοριών) και ως εκ τούτου έχει τη δυνατότητα
να ενώνει τη φωνή της με αυτήν των υπόλοιπων φορέων που εκπροσωπούν την οργανωμένη κοινωνία των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και διαμόρφωσης πολιτικών της ΕΕ.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή ήταν μια περίοδος μεγάλων προκλήσεων που το
αναπηρικό κίνημα αντιμετώπισε με δυναμικό τρόπο, έχοντας μια ενωμένη φωνή όταν
πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν τη ζωή μας. Το «Τίποτα για Εμάς χωρίς Εμάς» δεν
είναι απλώς ένα σύνθημα. Είναι ένας τρόπος σκέψης, ζωής και δράσης. Είναι ο μόνος
τρόπος για να οικοδομήσουμε μία Ελλάδα χωρίς αποκλεισμούς.
Ιωάννης Βαρδακαστάνης
Ιανουάριος 2017
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Η Ε.Σ.Α.μεΑ. αγωνίζεται για την προάσπιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, για την προώθηση πολιτικών που συμβάλλουν στην πλήρη συμμετοχή τους στην
κοινωνική, οικονομική, πολιτική και πολιτιστική ζωή της χώρας, για την καταπολέμηση
των διακρίσεων που βιώνουν και για τη δημιουργία μιας εθνικής στρατηγικής για την
αναπηρία με έμφαση στην ανάδειξη της κοινωνικοπολιτικής διάστασής της. Η Συνομοσπονδία την τετραετία 2013 - 2016 έκανε πληθώρα δημόσιων παρεμβάσεων σε μια
σειρά θεμάτων που άπτονται της αρμοδιότητάς της και αφορούν το σύνολο των υπουργείων (βλ. Διάγραμμα 1).
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Παρεμβάσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ. προς υπουργεία τα έτη 2013,
2014, 2015 2016 (σε τιμές)
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Πέραν από τη βασική αποστολή της Συνομοσπονδίας, που είναι η εκπροσώπηση των
ατόμων με αναπηρία στο διάλογο με την ελληνική Πολιτεία, ο συστηματικός έλεγχος του
νομοθετικού έργου και η προάσπιση σε συλλογικό επίπεδο των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, η Συνομοσπονδία παρεμβαίνει εγγράφως,
συνηγορώντας υπέρ ατόμων με αναπηρία ως φυσικών προσώπων σε περίπτωση παραβίασης των ανθρώπινων και συνταγματικών δικαιωμάτων τους.
Οι πιο συχνές παρεμβάσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ. αφορούσαν:
• τ ο ΙΚΑ για θέματα ΚΕΠΑ, όπως αιτήματα για επανεξέταση γνωματεύσεων αναπηρίας που εκδόθηκαν με μειωμένο ποσοστό αναπηρίας, διαμαρτυρίες για έκδοση
γνωματεύσεων αναπηρίας περιορισμένης διάρκειας για παθήσεις που εντάσσονται στον πίνακα των 43 μη αναστρέψιμων παθήσεων κ.λπ.
• Δ
 /νσεις του Υπουργείου Παιδείας για κάλυψη θέσεων εκπαιδευτικού, βοηθητικού
ή νοσηλευτικού προσωπικού για παιδιά με αναπηρία ή χρόνια πάθηση σε σχολικές
μονάδες, για διασφάλιση της εργασίας εκπαιδευτικών με αναπηρία, για εφαρμογή
προδιαγραφών προσβασιμότητας σχολικών υποδομών κ.ά.
• Υ πηρεσίες διάφορων Υπουργείων για αιτήματα μεταθέσεων ή αποσπάσεων ατόμων με αναπηρία ή χρόνια πάθηση ή ατόμων που έχουν στην οικογένειά τους
άτομο με αναπηρία.
• Α
 σφαλιστικά ταμεία, για ρύθμιση καταβολής οφειλών ασφαλισμένων με αναπηρία
ή χρόνια πάθηση, για επίσπευση καταβολής συντάξεων κ.ά.
• Δ
 ιευθύνσεις του Υπουργείου Υγείας, για στελέχωση των νοσοκομείων της χώρας
με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, για αναβάθμιση λειτουργίας μονάδων
χρονίων παθήσεων, για καταβολή νοσηλίων ή χρηματοδότηση Κέντρων παιδιών
με αναπηρία κ.ά.
• Δ
 ήμους της χώρας και υπηρεσίες Υπουργείων για την εφαρμογή των προβλεπόμενων προδιαγραφών προσβασιμότητας στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον για
άτομα με αναπηρία κ.ά.
Η Υπηρεσία Πληροφόρησης και Υποστήριξης «Διεκδικούμε μαζί» της
Ε.Σ.Α.μεΑ., η οποία λειτουργεί από το 2007, βρίσκεται στο πλευρό των πολιτών με αναπηρία και των οικογενειών τους που αναζητούν απαντήσεις και λύσεις σε προβλήματά
τους. Η Υπηρεσία λειτουργεί καθημερινά από τις 8.00 έως τις 16.00 και απαντά σε αναφορές / αιτήματα / ερωτήσεις ενδιαφερομένων. Η επικοινωνία με την υπηρεσία γίνεται
μέσω: τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ιστοσελίδας ή/και με επίσκεψη στα
κεντρικά γραφεία. Στην Υπηρεσία τηρείται μητρώο εξυπηρετούμενων πολιτών, με τα
στοιχεία τους, τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις-πληροφορίες που δόθηκαν.
Το 2016 ο αριθμός ερωτήσεων/αναφορών από πολίτες με αναπηρία στην υπηρεσία
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«Διεκδικούμε μαζί» έφτασαν τις 823, ξεπερνώντας σημαντικά τον αριθμό του 2015
(743), τον αριθμό του 2014 (537) και τον αριθμό του 2013 (484) (βλ. Διάγραμμα 2). Ο
ρυθμός αύξησης των τελευταίων ετών είναι σαφής ένδειξη της έντασης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες με αναπηρία. Η οικονομική ύφεση και η παρατεταμένη λιτότητα καταλήγουν να θίγουν τον πυρήνα του κοινωνικού κράτους. Τη στιγμή που
οι πολίτες έχουν περισσότερο από ποτέ ανάγκη τις δημόσιες υπηρεσίες, το κοινωνικό
κράτος συρρικνώνεται ενώ κρατικές λειτουργίες εξασθενούν λόγω της υποβάθμισης
της διοικητικής λειτουργίας. Οι αριθμοί των αιτημάτων για διαμεσολάβηση της Συνομοσπονδίας στην επίλυση προβλημάτων επιβεβαιώνουν την εμπιστοσύνη των πολιτών με
αναπηρία στη Συνομοσπονδία και την αναγκαιότητα της παρέμβασής της.
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2: Αριθμός εξυπηρετούμενων από την Υπηρεσία
«Διεκδικούμε Μαζί» τα έτη 2013, 2014, 2015, 2016
Αριθµόσ Ατόµων που εξηπηρετήθηκαν από την Υπηρεσία "∆ιεκδικούµε Μαζί"
τα έτη 2013, 2014, 2015, 2016
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Η Ελλάδα της κρίσης

Η Συνομοσπονδία δηλώνει τη διαρκή παρουσία της και μέσω των παρεμβάσεών της,
διαχρονικά, έχει ορθώσει ανάστημα ενάντια:
• σ
 την εφαρμογή μίας στενής «οικονομίστικης» λογικής που υποβιβάζει κοινωνικά
ζητήματα, όπως το ζήτημα της αναπηρίας, σε οικονομικά χρησιμοποιώντας ως
πρωταρχικό κριτήριο λήψης αποφάσεων, συχνά με επιστημονικά αμφισβητούμενη
μεθοδολογία, την ανάλυση κόστους-οφέλους,
• στις απόψεις που τάσσονται υπέρ της αποκαθήλωσης του κοινωνικού κράτους,
• σ
 την αποσταθεροποίηση της πραγμάτωσης των δικαιωμάτων τα οποία πηγάζουν
από τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και το Σύνταγμα της χώρας, με την επίκληση της υφιστάμενης οικονομικής κατάστασης,
• σ
 την επιδίωξη για μετάθεση των ευθυνών από την κοινωνία στο άτομο, χαρακτηριστικό των νεοφιλελεύθερων πολιτικών λιτότητας,
• στην καλλιέργεια συντηρητικών αντιλήψεων «φιλανθρωπίας», που βρίσκουν πρόσφορο έδαφος σε υφεσιακά περιβάλλοντα.
Με βάση το παραπάνω ιδεολογικό πλαίσιο, το ελληνικό αναπηρικό κίνημα κινητοποίησε κατ’ επανάληψη (15 Φεβρουαρίου 2013, 4 Νοεμβρίου 2015, 2 Δεκεμβρίου 2016)
και μαζικά τους Έλληνες και τις Ελληνίδες με αναπηρία σε μεγάλες παν-αναπηρικές
διαδηλώσεις διαμαρτυρίας σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, καταθέτοντας συγκεκριμένο πλαίσιο πολιτικών προτάσεων για την προστασία των ατόμων με αναπηρία και των
οικογενειών τους.
16
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Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων
με Αναπηρία

Η Σύμβαση θεωρείται ορόσημο στην παγκόσμια ιστορία της αναπηρίας, αλλά και
χάρτης πορείας των κρατών για τη διαχείριση της αναπηρίας. Αποσαφηνίζει τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και τον τρόπο εφαρμογής τους. Καθορίζει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών του ΟΗΕ και υποδεικνύει μέτρα για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία.
Η Ελλάδα κύρωσε τη Σύμβαση, μαζί με το Προαιρετικό Πρωτόκολλό της, με τον ν.
4074/2012. Συνεπώς, η Ελλάδα υπόκειται στον έλεγχο εφαρμογής της Σύμβασης που
διενεργεί η Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (άρθρο 34 Σύμβασης). Ωστόσο, αυτή τη στιγμή παρατηρείται μία ελλιπής συμμόρφωση, από νομοθετική
άποψη, προς τις υποχρεώσεις που επιβάλλει η Σύμβαση.
Για τον λόγο αυτόν, η Ε.Σ.Α.μεΑ. κατέθεσε στο ελληνική Κυβέρνηση την πρότασή της
σχετικά με τον ορισμό των προβλεπόμενων μηχανισμών παρακολούθησης της εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (άρθρο 33
παρ. 1, 2, 3 Σύμβασης).
Κυριότερα σημεία της πρότασης της Ε.Σ.Α.μεΑ.:
• Βάσει της παρ. 1 του άρθρου 33 της Σύμβασης:
o	να οριστεί ως σημείο αναφοράς μέσα στην κυβέρνηση η Γενική Γραμματεία
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
o να οριστούν σημεία αναφοράς σε κάθε υπουργείο,
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o	να οριστεί συντονιστικός μηχανισμός μέσα στην κυβέρνηση. Ο συντονιστικός μηχανισμός να αποτελείται από α) το σημείο αναφοράς στην κυβέρνηση, β)
τα σημεία αναφοράς στα Υπουργεία και γ) την Εθνική Συνομοσπονδία των Ατόμων με Αναπηρία. Ρόλο συντονιστή να τελεί ο Γ.Γ. Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων.
• Σ
 τη Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να συσταθεί Διεύθυνση για την υλοποίηση της Σύμβασης.
• Τ
 ο σημείο επαφής στην Κυβέρνηση να καταρτίζει Εθνικό Σχέδιο Δράσης για
τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.
• Η
 Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να συντάσσει
κάθε τετραετία Έκθεση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (άρθρο
35 της Σύμβασης).
• Β
 άσει της παρ. 2 του άρθρου 33, να οριστεί πλαίσιο παρακολούθησης της Σύμβασης, στο οποίο συμμετέχουν: ο Συνήγορος του Πολίτη, η Εθνική Επιτροπή για
τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) και η Ε.Σ.Α.μεΑ.
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Διαρθρωτικά Ταμεία
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. συμμετείχε ενεργά στον σχεδιασμό του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, υποβάλλοντας προτάσεις σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού τόσο του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης
όσο και του συνόλου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Επιπρόσθετα, συμμετείχε με
δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις των Επιτροπών Παρακολούθησης των Περιφερειακών και Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και των Διημέρων Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2014 - 2020 που μέχρι
στιγμής έχουν λάβει χώρα.
Κυριότερα σημεία της παρέμβασης:
• Η
 Ε.Σ.Α.μεΑ. συμμετείχε σε όλες τις διαβουλεύσεις (αναπτυξιακά συνέδρια κ.λπ.)
που έλαβαν χώρα για την κατάρτιση του Συμφώνου Εταιρικής Συνεργασίας, των
Τομεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 2020 και των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2014 - 2020.
• Η
 Ε.Σ.Α.μεΑ. έλεγξε το κείμενο του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης καθώς επίσης και τα
κείμενα τόσο των Τομεακών και Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων όσο
και των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας της νέας προγραμματικής περιόδου 2014 - 2020 και υπέβαλε τις προτάσεις στους αρμόδιους φορείς.
• Οι προτάσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ. αφορούσαν στην οριζόντια ένταξη της διάστασης της
αναπηρίας (αρχή της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας και προσβασιμότητα στα
άτομα με αναπηρία) στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, στη Στρατηγική Επικοινωνίας τόσο του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 όσο και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
(Περιφερειακών και Τομεακών) της νέας προγραμματικής περιόδου, τη συμπερίληψη στοχευμένων δράσεων προς όφελος των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες
παθήσεις και των οικογενειών τους.
• Η
 Ε.Σ.Α.μεΑ. συνεργάστηκε με την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) και την Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για την εξειδίκευση του κριτηρίου της
προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία στις διαφορετικές κατηγορίες δράσεων.
• Μ
 ε πρόταση της Ε.Σ.Α.μεΑ., συστάθηκε και λειτούργησε στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού Ομάδα Εργασίας σχετικά με την ένταξη της διάστασης της αναπηρίας και της μη διάκρισης στο ΕΣΠΑ 2014-2020 για την εκπλήρωση
της Γενικής εκ των προτέρων Αιρεσιμότητας 3 «Αναπηρία», με συμμετοχή, κυρίως,
υπηρεσιακών στελεχών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού καθώς και της Ε.Σ.Α.μεΑ.
•  Για την εκπλήρωση της Γενικής εκ των προτέρων Αιρεσιμότητας 3 «Αναπηρία», το
2015 η παραπάνω Ομάδα Εργασίας εκπόνησε Σχέδιο Εκπαιδευτικής Παρέμβασης
με στόχο τη δημιουργία κοινής αντίληψης και γλώσσας περί αναπηρίας και προσβα-
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σιμότητας μεταξύ των στελεχών του ΕΣΠΑ. Στο πλαίσιο αυτής της παρέμβασης, η
ΜΟΔ Α.Ε. σε συνεργασία με την Ε.Σ.Α.μεΑ. καθώς και τη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αλλά και την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού &
Αξιολόγησης, διοργάνωσαν διημερίδα και ημερίδα ενημέρωσης και εκπαίδευσης
των στελεχών των ΕΥΔ σε θέματα αναπηρίας και προσβασιμότητας. Η διημερίδα και
η ημερίδα περιλάμβαναν εισηγήσεις, βιωματικά εργαστήρια και ομάδες εργασίας.
• Τ
 ο 2015 η Ε.Σ.Α.μεΑ. στο πλαίσιο του Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής 20072013» ολοκλήρωσε την Πράξη «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης για την
Εξειδίκευση της αναπηρίας και της προσβασιμότητας», παρέχοντας την εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξή της στους επιτελικούς φορείς και στις δομές διαχείρισης του συστήματος διοίκησης του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020. Σκοπός της
Πράξης ήταν η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας αυτών ως προς την ικανοποίηση των απαιτήσεων των Κανονισμών των ΕΔΕΤ για τη μη διάκριση λόγω αναπηρίας και την προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία.
Στο πλαίσιο της Πράξης, διοργανώθηκαν συνολικά 14 ημερίδες / συναντήσεις τεχνικής υποστήριξης για την ένταξη στοχευμένων δράσεων για τα άτομα με αναπηρία στα
Επιχειρησιακά Προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2014 - 2020. Από αυτές οι
13 πραγματοποιήθηκαν στις Περιφέρειες της χώρας (1 ανά Περιφέρεια) και αφορούσαν
την τεχνική υποστήριξη των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και η 1
έλαβε χώρα στην Αθήνα και αφορούσε την τεχνική υποστήριξη των Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

20

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Α.μεΑ. 2013 - 2016

Μη διάκριση - Ίση μεταχείριση
Προνομοθετική διαβούλευση για την αναμόρφωση της νομοθεσίας για την
αναπηρία: Ένα πάγιο αίτημα της Ε.Σ.Α.μεΑ παίρνει σάρκα και οστά

Στην εκπνοή του 2016, στις 29 Δεκεμβρίου, δόθηκε από την Κυβέρνηση στη δημοσιότητα πρόταση για τη θέσπιση νομοθετικών ρυθμίσεων προς το σκοπό της αναμόρφωσης της νομοθεσίας για την Αναπηρία, σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων
Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο
αυτής.
Αντικείμενο της πρωτοβουλίας αποτελεί η εισαγωγή προτάσεων και η θέσπιση μέτρων για την έμπρακτη άρση των διακρίσεων, της περιθωριοποίησης και του αποκλεισμού των ανθρώπων με αναπηρία από τους τομείς της εκπαίδευσης, της εργασίας, των
κοινωνικών υπηρεσιών καθώς και των υπηρεσιών υγείας, του πολιτισμού και από την
εν γένει πρόσβασή και συμμετοχή τους στην καθημερινότητα της ζωής.
Τα πεδία της προνομοθετικής δημόσιας διαβούλευσης διαρθρώνονται στις ακόλουθες τέσσερις ενότητες:
ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ / ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ
ΣΕ ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΥΛΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
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ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ
ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΩΝ, ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΑΜΠΑΔΕΥΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ
Μετά την ολοκλήρωση της προνομοθετικής διαβούλευσης, θα συσταθεί νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την κατάρτιση ενός νόμου - πλαισίου για την αναπηρία, με ορίζοντα να κατατεθεί στη Βουλή για συζήτηση στα τέλη Μαρτίου 2017, σε συνεργασία με
την Ε.Σ.Α.μεΑ. και μετά από ευρεία διαβούλευση.
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. θα εργαστεί συστηματικά και μεθοδικά έτσι ώστε αυτή η νομοθετική
πρωτοβουλία να θέσει τις βάσεις για το νέο υπόδειγμα πολιτικής. για να γίνει η Διεθνής
Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία χειροπιαστή πραγματικότητα στη χώρα μας. Καλούμε όλους τους φορείς του αναπηρικού κινήματος, τις οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία, την ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και όλους τους πολίτες που έχουν κάτι να προτείνουν, να λάβουν μέρος στη διαβούλευση. Ο σύνδεσμος για
την πλατφόρμα goo.gl/4R9o8H
Επέκταση του ν. 3304/2005
Ο ν. 3304/2005 που αφορά την ίση μεταχείριση και την απαγόρευση των διακρίσεων
λόγω αναπηρίας στον τομέα της απασχόλησης και της εργασίας, τροποποιήθηκε με τον
ν. 4443/2016 (ΦΕΚ 232/Α/9-12-2016) περιλαμβάνοντας αρκετά θετικά στοιχεία όπως:
• η συμπερίληψη μεταξύ των προστατευόμενων ομάδων και των ατόμων με χρόνια
πάθηση,
• η διεύρυνση της έννοιας της διάκρισης («πολλαπλή διάκριση», «διάκριση λόγω
σχέσης», «διάκριση λόγω νομιζόμενων χαρακτηριστικών», διάκριση λόγω «άρνησης εύλογων προσαρμογών»),
• η διεύρυνση του ρόλου του Συνηγόρου του Πολίτη ως φορέα παρακολούθησης
και προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης κ.λπ.,
επιτυγχάνοντας με αυτόν τον τρόπο τη βελτίωση του ν.3304/2005 μέσα από την ικανοποίηση πάγιων αιτημάτων του αναπηρικού κινήματος της χώρας.
Για το αναπηρικό κίνημα πάγιο αίτημα παραμένει η επέκταση του πεδίου εφαρμογής
της αρχής της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας πέραν του τομέα της απασχόλησης και της
εργασίας και στους λοιπούς τομείς της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής.
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Εθνικό Συμβούλιο κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας
• Τ
 ο 2015 θεσμοθετήθηκε η εκπροσώπηση της Συνομοσπονδία στο Εθνικό Συμβούλιο κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας, το οποίο ιδρύθηκε με
τον ν. 4356/2015, υπό τον συντονισμό του Γενικού Γραμματέα Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το Συμβούλιο έχει ως αρμοδιότητα το σχεδιασμό πολιτικών πρόληψης και καταπολέμησης του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας, την επίβλεψη της εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας και της συμμόρφωσής της με το
διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο, την προώθηση και τον συντονισμό της δράσης των
εμπλεκόμενων φορέων για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου, καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών στα
ζητήματα αυτά.
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. έχει διατυπώσει αίτημα:
• Γ ια σύσταση αυτοτελή Κύκλου Δικαιωμάτων Ατόμων με Αναπηρία στην ανεξ ά ρ τ ητη αρχή «Συνήγορος του Πολίτη», προκειμένου να συμμετέχει στο πλαίσιο παρακολούθησης της Σύμβασης του ΟΗΕ.
• Γ ια διεύρυνση της σημερινής σύνθεσης της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα
του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) με πρόσωπο ορισθέν από την Ε.Σ.Α.μεΑ. Η συμμετοχή της
Ε.Σ.Α.μεΑ. στην ΕΕΔΑ κρίνεται επιτακτική προκειμένου να διασφαλιστεί: α) η διαρκής παρακολούθηση των εξελίξεων που σχετίζονται με το καθεστώς των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, β) η συμμόρφωση, από νομοθετική άποψη, προς
τις υποχρεώσεις που επιβάλλει η Σύμβαση του ΟΗΕ, γ) η διάχυση της διάστασης
της αναπηρίας σε όλο το έργο της Επιτροπής, δεδομένου ότι η αναπηρία ως οριζόντιο θέμα αφορά και άλλες επιμέρους ομάδες όπως γυναίκες με αναπηρία, μετανάστες με αναπηρία, κ.ά.

23

ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Α.μεΑ. 2013 - 2016

Πιστοποίηση αναπηρίας
Στον τομέα της πιστοποίησης της αναπηρίας, οι κυριότερες παρεμβάσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ.
την περίοδο 2013-2016 αφορούσαν τη λήψη μέτρων θεσμικού και διαδικαστικού χαρακτήρα για να καταστούν τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ένα σύγχρονο,
αξιόπιστο και καθολικά αποδεκτό σύστημα πιστοποίησης και αξιολόγησης της αναπηρίας και να απλοποιηθεί η λειτουργίας τους.
• Η
 Συνομοσπονδία παρέστη στη συνεδρίαση της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής (24.06.2015) κατά την εξέταση και επεξεργασία του σχεδίου νόμου «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑμεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των
Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα». Στο νομοσχέδιο συμπεριλαμβάνονταν
θετικές διατάξεις ως προς την επίλυση ζητημάτων που αφορούν στη λειτουργία
των ΚΕ.Π.Α. Βλ. αναλυτικά όλες τις προτάσεις που απέστειλε η Ε.Σ.Α.μεΑ. επί του
νομοσχεδίου: http://is.gd/Bjcelw. Το εν λόγω νομοσχέδιο ψηφίστηκε από τη Βουλή
και αποτελεί νόμο του κράτους (ν. 4331/2015). Βασικές θετικές διατάξεις του ν.
4331/2015 αποτελούν:
o	Το άρθρο 3 «Κατάργηση παραβόλου για την εξέταση σε ΚΕ.Π.Α. για ανασφάλιστους και αιτούντες προνοιακών επιδομάτων αναπηρίας»
o	Το άρθρο 4 «Ειδική Επιστημονική Επιτροπή - Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού
Ποσοστών Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.)» με την παρ. 1 του οποίου ενισχύεται η σύνθεση της Επιτροπής.
o Τ
 ο άρθρο 4 «Ειδική Επιστημονική Επιτροπή - Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού
Ποσοστών Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.)» με την παρ. 3 του οποίου ο Ενιαίος Πίνακας
Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας, καθώς και οι παθήσεις για τις οποίες η
διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον, αναθεωρούνται κάθε φορά, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Αναπηρίας του Ι.Κ.Α.
- Ε.Τ.Α.Μ., με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργών και ύστερα
από γνώμη της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής.
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Εκπαίδευση
Στον τομέα της εκπαίδευσης, οι κυριότερες παρεμβάσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ. την περίοδο
2013-2016 αφορούσαν:
• τ ην οργανωτική - διοικητική αναβάθμιση των θεμάτων της εκπαίδευσης
των ατόμων με αναπηρία,
• την εύρυθμη λειτουργία των εκπαιδευτικών δομών που απευθύνονται σε
άτομα με αναπηρία (ΣΜΕΑΕ, Τμήματα Ένταξης, ΕΕΕΕΚ, ΣΕΚ-ΙΕΚ),
• την προώθηση θετικών μέτρων δράσης για τους εκπαιδευτικούς με αναπηρία
και τους εκπαιδευτικούς που είναι γονείς παιδιών με αναπηρία,
• την αναβάθμιση των θεμάτων των ατόμων με αναπηρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Η Ε.Σ.Α.μεΑ.:
Συμμετέχει στην Επιστημονική Επιτροπή για εξέταση συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ).
Έργο της Επιτροπής είναι να εξετάζει τις συνάφειες διδακτορικών και μεταπτυχιακών
τίτλων με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) και να εισηγείται σχετικά στο Δ.Σ. του
Ι.Ε.Π. το οποίο και θα γνωμοδοτεί προς τη Δ/νση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας για συνάφειες σχετικές με ΕΕΠ και ΕΒΠ και προς τις αρμόδιες Δ/νσεις Προσωπικού για συνάφειες σχετικές με εκπαιδευτικούς Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης, οι
οποίες και θα εκδίδουν τη σχετική απόφαση
Συμμετείχε σε διαβούλευση που συγκάλεσε στις 13 Ιουλίου 2016 το Β΄
Τμήμα της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου - ΕΕΔΑ (Οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα) για τα ζητήματα που δυσχεραίνουν
στην πράξη την ουσιαστική πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση. Στη
διαβούλευση συμμετείχαν εκπρόσωποι και από άλλους φορείς: Συνήγορος του Πολίτη
(Κύκλος Δικαιωμάτων Παιδιού), Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ
(ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ), Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ), Απόφοιτοι
Τμημάτων Ειδικής Αγωγής (ΣΑΤΕΑ), Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού και Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Η δήλωση-πόρισμα που δημοσίευσε η ΕΕΔΑ, δικαιώνει τις πάγιες θέσεις αλλά και τις
ανησυχίες της Ε.Σ.Α.μεΑ. σχετικά με τα προβλήματα και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν
τα άτομα με αναπηρία και/ή ΕΕΑ στην πρόσβασή τους στο δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης. Στη δήλωση τής ΕΕΔΑ εκφράζεται ο προβληματισμός για τη μερική εφαρμογή της
ισχύουσας νομοθεσίας για την ειδική εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία και η βαθιά
ανησυχία για τον κίνδυνο ετεροχρονισμένης - για ακόμη μια φορά - έναρξης του σχολικού έτους για τα παιδιά με αναπηρία και/ή ΕΕΑ που φοιτούν με παράλληλη στήριξη ή σε
τμήματα ένταξης γενικών σχολείων ή σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Βλ. http://www.nchr.gr/images/pdf/nea_epikairothta/Dilosi_EAE.pdf
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Εργασία - Ασφαλιστικά Θέματα - Κοινωνικές Υπηρεσίες
Στον τομέα της εργασίας - ασφαλιστικών θεμάτων - κοινωνικών υπηρεσιών, οι κυριότερες παρεμβάσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ. την περίοδο 2013-2016 αφορούσαν:
• την προώθηση της εργασιακής ένταξης των ατόμων με αναπηρία,
• τ ην προστασία των προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης και πάσης φύσεως επιδομάτων αναπηρίας, τα οποία έχουν σχεδιαστεί αποκλειστικά για την κάλυψη των
αναγκών που πηγάζουν από την κάθε αναπηρία,
• τ ην προστασία των συντάξεων ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των
οικογενειών τους,
• τ ην ενίσχυση της λειτουργίας των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας των Περιφερειών της χώρας,
• τ ην ενίσχυση της λειτουργίας των Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (Κ.Δ.Η.Φ.), των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.),
των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.μεΑ.)
και του θεσμού των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.),
• τ ην αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που αφορά στη λειτουργία των ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.
(πρώην Κ.Ε.Κ.Υ.Κ.Α.μεΑ.), τα οποία διασυνδέθηκαν και συγχωνεύθηκαν με τα νοσοκομεία της χώρας. Τη μεταφορά και την ένταξή τους στην πρόνοια και συγκεκριμένα είτε στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας των Περιφερειών της χώρας είτε
στους Δήμους, προκειμένου να επιτελέσουν τον αρχικό σκοπό ίδρυσής τους.
Τομέας απασχόλησης - εργασίας
• Μ
 ε την ψήφιση του ν. 4440/2016, άρθρο 25 «Ανακατανομή ποσοστών ειδικών
κατηγοριών στο σύστημα προσλήψεων του ν. 2190/1994» δικαιώθηκε το πάγιο
αίτημα της Ε.Σ.Α.μεΑ. για την εργασιακή αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία.
Στο πλαίσιο της διασφάλισης της ισότιμης συμμετοχής στο σύστημα προσλήψεων
των ατόμων με αναπηρία και των μελών των οικογενειών τους, θεσπίστηκε η κάλυψη ποσοστού 15% των προσλήψεων αορίστου χρόνου στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα από άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και μέλη των
οικογενειών τους.
• Μ
 ε το ίδιο άρθρο, οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
(Ν.Π.Δ.Δ.), οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ. Α.) α’ και β’ βαθμού και οι
φορείς του δημόσιου τομέα υποχρεούνται να προσλαμβάνουν: α) στο ογδόντα
τοις (80%) των κενών θέσεων τηλεφωνητών και υπαλλήλων παροχής πληροφοριών, τυφλούς πτυχιούχους των σχολών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών που
υπάγονται στην εποπτεία των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και κάθε άλλης
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δημόσιας αρχής, β) έναν δικηγόρο με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας πενήντα
τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, εφόσον απασχολούν περισσότερους από πέντε (5)
δικηγόρους.
• Μ
 ε το ίδιο άρθρο, ψηφίσθηκε και η αυξημένη μοριοδότηση στα άτομα με αναπηρία, γονείς, συζύγους, αδέρφια, τέκνα ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις
σε θέσεις ορισμένου χρόνου του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.
• Κ
 ατάργηση της διακοπής των πάσης φύσεως αναπηρικών επιδομάτων όταν το
άτομο με αναπηρία απασχολείται (το αίτημα ικανοποιήθηκε εν μέρει με τον ν.
4331/2015 Άρθρο 13 «Περιπτώσεις συνδρομής σε ΑμεΑ παροχών αναπηρίας και
αμοιβών για την ένταξη στην απασχόληση»).
• Ρ
 υθμίστηκε το θέμα του προσωπικού ΑμεΑ σε Ν.Π.Ι.Δ. Δήμων. Με τον ν. 4368/2016
Άρθρο 10, άτομα με αναπηρία που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των δήμων που λύονται ή τίθενται σε εκκαθάριση μεταφέρονται στον οικείο δήμο σε προσωποπαγείς
θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
• Εντάχθηκε η διάσταση της αναπηρίας στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.
Ασφαλιστικά - Συνταξιοδοτικά Θέματα
• Ε
 κπροσώπηση της Ε.Σ.Α.μεΑ. στο Δ.Σ. του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Με τον ν. 4331/2015 άρθρο 6, τροποποιήθηκε η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και
συμπεριέλαβε έναν εκπρόσωπο των ατόμων με αναπηρία, που προτείνεται από
την Ε.Σ.Α.μεΑ., με τον αναπληρωτή του.
• Ε
 κπροσώπηση της Ε.Σ.Α.μεΑ. στο Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας
-Ε.ΣΥ.Κ.Α. (ν.4387/2016 άρθρο 3).
• Ε
 κπροσώπηση της Ε.Σ.Α.μεΑ. στο Δ.Σ. του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
-Ε.Φ.Κ.Α. (ν.4387/2016 άρθρο 57).
• Κ
 ατάργηση της αναστολής καταβολής εξωιδρυματικού επιδόματος παραπληγικών
- τετραπληγικών κατά τη νοσηλεία των δικαιούχων (ν.4331/2015, άρθρο 7).
• Ρ
 υθμίσεις θεμάτων ΟΓΑ περί συνοδείας ατόμων με αναπηρία δικαιούχων ΛΑΕ. Με
τον ν. 4331/2015 άρθρο 12, άτομα με αναπηρία που είναι δικαιούχοι του ΛΑΕ,
εφόσον δεν έχουν μέλη οικογένειας δικαιούχους του ΛΑΕ, έχουν τη δυνατότητα να
συνοδεύονται από τρίτο πρόσωπο, στο οποίο χορηγείται σχετικό δελτίο του ΛΑΕ
συμμετοχής στο ίδιο πρόγραμμα.
• Α
 πόφαση του υπουργείου Εργασίας για εξαίρεση των ατόμων με αναπηρία από
την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης (ν. 4336/2015, άρθρο 3)
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Τομέας Κοινωνικών Υπηρεσιών
• Ε
 κπροσώπηση της Ε.Σ.Α.μεΑ. στα Δ.Σ. των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας (ν.
4109/2013 άρθρο 9)
• Η
 ΚΥΑ (ΦΕΚ2089/Β΄), που αφορά τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής της πρώτης φάσης του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), εξαιρεί από το δηλούμενο εισόδημα τα μη ανταποδοτικά επιδόματα αναπηρίας που καταβάλλονται από το κράτος.
• H
 Ε.Σ.Α.μεΑ. εργάστηκε με συνέπεια και επιμονή για τη χρηματοδότηση των Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Η.Φ.) και
των Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) μέσω του Εταιρικού Σύμφωνου
για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (Ε.Σ.Π.Α.):
o	Στην προγραμματική περίοδο 2007-2013, η Ε.Σ.Α.μεΑ. πέτυχε την ένταξη της
χρηματοδότησης των ΚΔΗΦ μέσω του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
2007-2013 και με παρέμβασή μας με το πέρας της υλοποίησης του 1ου κύκλου πετύχαμε τη διεξαγωγή και 2ου κύκλου.
o	Στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, η Ε.Σ.Α.μεΑ. πέτυχε την εκ νέου
χρηματοδότηση των Κέντρων Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας σε ορίζοντα τριετίας.
o	Στην προγραμματική περίοδο 2007-2013 χρηματοδοτήθηκε η ίδρυση και λειτουργία Στεγών Αυτόνομης Διαβίωσης και με συνεχείς παρεμβάσεις της
Ε.Σ.Α.μεΑ. εξασφαλίστηκε η παράταση χρηματοδότησης της λειτουργίας τους
σε ορίζοντα 4ετίας.
o Γ ια τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των ΣΥΔ, η Ε.Σ.Α.μεΑ. άσκησε πίεση και
συνεργάστηκε με τους αρμόδιους φορείς για τη συμπλήρωση και ενεργοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για την επιχορήγησή τους από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) μέσω της υπογραφής Σύμβασης για την καταβολή του ειδικού νοσήλιου-τροφείου.
o	Στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, σε συνεργασία με το Υπουργείο
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η Ε.Σ.Α.μεΑ.
συμμετέχει στην προετοιμασία της νέας πρόσκλησης για τη χρηματοδότηση
ίδρυσης και λειτουργίας νέων ΣΥΔ.
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Υγεία
Στον τομέα της υγείας, οι κυριότερες παρεμβάσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ. τη περίοδο 20132016 αφορούσαν:
• τ ην οργανωτική - διοικητική αναβάθμιση των θεμάτων της υγείας των ατόμων με αναπηρία,
• τ ην ενίσχυση δημόσιων πολιτικών για την υγεία των ατόμων με αναπηρία
και χρόνιες παθήσεις.
• τ η συνέχιση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και την αναβάθμιση των θεμάτων
Ψυχικής Αναπηρίας
• τ ον σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός σύγχρονου Εθνικού Συστήματος
Αποκατάστασης
• τ ην ενεργό συμμετοχή της Ε.Σ.Α.μεΑ. στον Εθνικό Οργανισμό Παροχών
Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) με σκοπό τη συνεχή βελτίωση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) σε θέματα όπως:
• η χορήγηση αναλώσιμων υλικών σε χρόνια πάσχοντες που ακολουθούν θεραπευτική αγωγή στο σπίτι,
• ο
 ι ανώτατες τιμές (πλαφόν) που καθορίζονται για αναλώσιμα υλικά που χρησιμοποιούν άτομα με χρόνιες παθήσεις ή ορισμένα ορθοπεδικά-ορθωτικά μέσα και τεχνητά μέλη για άτομα με κινητική αναπηρία,
• η χορήγηση των ειδικών υποδημάτων διαβήτη, προκειμένου να μειωθούν οι ακρωτηριασμοί σε πάσχοντες με Σακχαρώδη Διαβήτη από την επιπλοκή Διαβητικού ποδιού,
• η χορήγηση παροχών για την προαγωγή της υγείας των ατόμων με βαριές και
αναπηρίες, όπως είναι η κατ’ οίκον ιατρική επίσκεψη και η κατ’ οίκον νοσηλεία,
• η χορήγηση ορθοπεδικών-ορθωτικών μέσων και τεχνητών μελών, σύμφωνα με τις
εξατομικευμένες ανάγκες κάθε ατόμου με κινητική αναπηρία,
• η αύξηση των τιμών για πράξεις φυσιοθεραπείας - εργοθεραπείας - ειδικής αγωγής των οποίων το κρατικό τιμολόγιο είναι στα επίπεδα του 1987.
Αιτήματα της Ε.Σ.Α.μεΑ. που ικανοποιήθηκαν:
• Κ
 άλυψη της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και των εργαστηριακών διαγνωστικών εξετάσεων σε κάθε ανασφάλιστο άτομο με αναπηρία και χρόνια πάθηση (ν.
4368/2016, άρθρο 33).
• Ε
 παγγελματική αποκατάσταση ιατρών με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις (ν.
4368/2016, άρθρο 45).
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Προσβασιμότητα
Για τη διάχυση της διάστασης της αναπηρίας και της προσβασιμότητας, η Ε.Σ.Α.μεΑ. συμμετέχει:
• στην Επιτροπή Προσβασιμότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος
• σ
 το Συμβουλευτικό Όργανο για θέματα Ατόμων με Αναπηρία του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής
• στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή
• σ
 την Τεχνική Επιτροπή ΕΛΟΤ ΤΕ100 «Προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρία και Σχεδιασμός για Όλους»
Η συνεισφορά της Ε.Σ.Α.μεΑ. ήταν σημαντική στη διαμόρφωση:
• Ε
 λληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1439 «Οργανισμός φιλικός σε πολίτες με αναπηρία - Απαιτήσεις και συστάσεις» (συνεργασία με ΕΛΟΤ)
• Τ
 εχνικής Προδιαγραφής ΕΛΟΤ 1449 «Αξιολόγηση της συμμόρφωσης - Απαιτήσεις για
την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με ΕΛΟΤ 1439 και καταχώρηση στο Μητρώο οργανισμών φιλικών σε ΑμεΑ»
• Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας (συνεργασία με Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή)
• Π
 ροτάσεων του Συμβουλευτικού Οργάνου για θέματα ατόμων με αναπηρία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στον Υπουργό Ναυτιλίας για βελτίωση της έκπτωσης που παρέχεται σε άτομα με αναπηρία και συνοδούς όταν ταξιδεύουν με πλοία, σε
μόνιμους κατοίκους νησιών με αναπηρία καθώς και για τη βελτίωση της προσβασιμότητας πλοίων που εκτελούν μικρούς πλόες.
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. συμμετείχε ενεργά σε διαδικασίες διαβούλευσης νομοσχεδίων. Ενδεικτικά, προτάσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ. όσον αφορά την προσβασιμότητα έχουν ενσωματωθεί στα παρακάτω νομοθετικά κείμενα:
Τομέας Τουρισμού:
Η συνεισφορά της Ε.Σ.Α.μεΑ. αναφέρεται στην απευθείας συσχέτιση των προδιαγραφών του
Υπουργείου Τουρισμού (βλ. παρακάνω αποφάσεις) με τις Οδηγίες Σχεδιασμού ΥΠΕΚΑ και τις
προβλέψεις για την προσβασιμότητα του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού σε αντικατάσταση παλαιότερων ξεπερασμένων τουριστικών προδιαγραφών:
• Α
 πόφαση με Αριθμ.216 (ΦΕΚ 10Β/2015) «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε
κατηγορίες αστέρων».
• Α
 πόφαση με Αριθμ.26036 (ΦΕΚ 3510Β/2014) «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών
προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία των
Ξενώνων Φιλοξενίας Νέων».
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• Α
 πόφαση με Αριθμ.27715 (ΦΕΚ 3118Β/2013) «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών
προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων»
• Α
 πόφαση με Αριθμ.14129 (ΦΕΚ 1476Β/2015) «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών
προδιαγραφών των Οργανωμένων Τουριστικών Κατασκηνώσεων»
Τομέας Μεταφορών
• Επεκτάθηκε η χορήγηση δελτίου στάθμευσης σε πολίτες που απέκτησαν αναπηρία μετά
την απόκτηση ΙΧ αυτοκινήτου (το οποίο δεν είναι «αναπηρικό») καθώς και σε φυσικούς γονείς και δικαστικούς συμπαραστάτες ατόμων με αναπηρία (Απόφαση Υπ. Υποδομών με
αριθμ. πρωτ.515/07.01.2015 «Διάθεση δελτίων στάθμευσης Ατόμων με Αναπηρία»).
• Θ
 εσμοθετήθηκε η συμμετοχή εκπροσώπου Ε.Σ.Α.μεΑ. στο Συμβούλιο Νησιωτικής πολιτικής (ν. 4150/2013 ΦΕΚ 102 Α/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις»).
• ν . 4256/2014 ΦΕΚ 92Α/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις». Με τον νόμο αυτό:
α) ενσωματώθηκαν προβλέψεις για την προσβασιμότητα επαγγελματικών τουριστικών
ημερόπλοιων, β) επεκτάθηκε η προστασία ναυτικών αναπήρων και σε όσους «έχουν
ακρωτηριασμό κατά το ένα άνω και ένα κάτω άκρο ή έχουν ακρωτηριασμό του ενός άνω
ή του ενός κάτω άκρου», γ) θεσμοθετήθηκε η καθ’ υπέρβαση του εκάστοτε καθοριζόμενου αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Δημόσιες Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού
(Α.Ε.Ν.), υποχρεωτική εισαγωγή, εφόσον συγκεντρώνουν τη βαθμολογική βάση επιτυχίας
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) υποψηφίων
εκ τέκνων ή αδελφών αναπήρων και θυμάτων πολέμου και Εθνικής Αντιστάσεως, τέκνων
ή αδελφών αναπήρων και θυμάτων ειρηνικής περιόδου.
• Θ
 εσμοθέτηση εκπτώσεων σε άτομα με αναπηρία και συνοδούς, η οποία επαναλαμβάνεται και στον ν. 4256/2014 (Απόφαση ΥΕΝ με Αριθμ. 3324.1/01/13 «Καθορισμός υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας στα Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ συμβατικά και ταχύπλοα πλοία»).
• Ο
 Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π.) ανέθεσε στην Ε.Σ.Α.μεΑ. την εκπαίδευση εκατόν
είκοσι (120) υπαλλήλων της (6 τμήματα των 20 ατόμων το κάθε ένα) διάρκειας επτά (7)
διδακτικών ωρών σε θέματα συναλλαγής με άτομα με αναπηρία και τη συγγραφή σχετικού εγχειριδίου.
Τομέας δημοσίων έργων και προμηθειών
• Πέραν των προβλεπόμενων στην αντίστοιχη ευρωπαϊκή Οδηγία (υποχρέωση συμπερίληψης προδιαγραφών προσβασιμότητας στις προκηρύξεις, συμβάσεις κατ’ αποκλειστικότητα σε φορείς ένταξης ατόμων με αναπηρία κ.λπ.) που ενσωματώνονται διά του νόμου
στην εθνική νομοθεσία, θεσμοθετήθηκε η υποχρέωση προσβασιμότητας του ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων) (ν. 4412/2016 «Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»).
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Μελέτες - Έρευνες
ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΚΑΠΑ RESEARCH ΓΙΑ ΤΑ
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Α.μεΑ. (2013)

Η ΚΑΠΑ RESEARCH Α.Ε., μεταξύ 31 Οκτωβρίου και 21 Νοεμβρίου 2013, διεξήγαγε πανελλαδική έρευνα κοινής γνώμης για τα άτομα με αναπηρία, για λογαριασμό της Ε.Σ.Α.μεΑ.
Η συλλογή των στοιχείων έγινε με τη μέθοδο των τηλεφωνικών συνεντεύξεων και βάσει
ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου. Στην έρευνα συμμετείχαν 4.506 άτομα, πανελλαδικά, με
αναλογική κατανομή στις 13 περιφέρειες της
χώρας. Βλ. goo.gl/G1JDbO

Νέες τεχνολογίες και άτομα με αναπηρία: Προσδιορισμός των ευκαιριών
και απειλών των ατόμων με αναπηρία από τις ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία (2014) (Ανάδοχος: ATHENS NETWORK OF COLLABORATION
EXPERTS - ANCE)
Η μελέτη εκπονήθηκε με σκοπό αφενός τον προσδιορισμό των ευκαιριών και των κινδύνων για τα άτομα με αναπηρία που απορρέουν από τις ραγδαίες εξελίξεις στον χώρο
της τεχνολογίας αφετέρου την αποτύπωση λύσεων και καλών πρακτικών που έχουν τη
δυνατότητα να προωθήσουν και να βελτιώσουν τη χρήση των νέων τεχνολογιών από τα
άτομα με αναπηρία. Βλ. goo.gl/0y8aFQ
Μελέτη για τον αποκλεισμό και τις διακρίσεις των ατόμων με αναπηρία
στο εκπαιδευτικό σύστημα: Ο εντοπισμός και η τεκμηρίωση της άνισης μεταχείρισης των ατόμων με αναπηρία από το εκπαιδευτικό σύστημα όλων
των βαθμίδων (2014) (Ανάδοχος: ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ - ΙΔΡΥΜΑ ΤΣΑΤΣΟΥ)
Στόχος της μελέτης ήταν ο εντοπισμός και η τεκμηρίωση των διακρίσεων που υφίστανται τα άτομα με αναπηρία στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος, σε επίπεδο
πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και μεταλυκειακής εκπαίδευσης. Η ανάδειξη των υφιστάμενων ανισοτήτων αποτέλεσε τη βάση για την υποβολή προτάσεων μέτρων πολιτικής απαραίτητων προκειμένου να εξαλειφθούν εμπόδια που οδηγούν σε διακρίσεις σε
βάρος των ατόμων με αναπηρία, σε αποκλεισμό τους από το σύστημα εκπαίδευσης, που
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έχουν ως αποτέλεσμα τη διαρροή τους από το σχολικό περιβάλλον, αλλά και την χαμηλότερου επιπέδου εκπαίδευσή τους. Βλ. goo.gl/SO0poQ
Συγκριτική μελέτη για την επαγγελματική αποκατάσταση αποφοίτων και
αποφοίτων με αναπηρία ανώτατης εκπαίδευσης (2014) (Ανάδοχος: ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ))
Σκοπός της μελέτης ήταν ο εντοπισμός προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα
με αναπηρία στην επαγγελματική αποκατάσταση σε σχέση με τους αποφοίτους του γενικού πληθυσμού και ο προσδιορισμός μέτρων στήριξης στη διάρκεια των σπουδών, ή/
και μετά την αποφοίτηση. Βλ. goo.gl/uV7M7i
Μελέτη για τη διάγνωση αναγκών διά βίου μάθησης των ατόμων με αναπηρία που διαβιούν στα ιδρύματα ή που έχουν αποϊδρυματοποιηθεί (2014)
(Ανάδοχος: ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ - ΙΔΡΥΜΑ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΣΑΤΣΟΥ)
Στόχος της έρευνας ήταν η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, η καταγραφή
των θέσεων των ίδιων των ατόμων με αναπηρία, αλλά και εκείνων που αξιολογούν τις
εκπαιδευτικές τους ανάγκες ή αναλαμβάνουν την εκπαίδευσή τους, όπως έχει αποτυπωθεί ως τώρα ή και όπως θα αποτυπωθεί μετά τη διενέργεια πρωτογενούς έρευνας. Τα
δεδομένα που συλλέχθηκαν και η ανάλυσή τους οδήγησε στην εξαγωγή βάσιμων συμπερασμάτων, προκειμένου να εκπονηθεί ένα εκπαιδευτικό σχέδιο που περιλαμβάνει ένα
ή περισσότερα εκπαιδευτικά προγράμματα για την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών
αναγκών των ενήλικων ατόμων με αναπηρία που διαβιούν στα ιδρύματα ή που έχουν
αποϊδρυματοποιηθεί, ενήλικων ατόμων με αναπηρία που λαμβάνουν υπηρεσίες από φορείς κοινωνικής φροντίδας. Βλ. goo.gl/yRXmah
Μελέτη Αξιολόγησης της Πράξης «Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης για
την Αναπηρία Α.Π. 7,8,9» (2015) (Ανάδοχος: EUROPEAN PROFILES Α.Ε.)
Το έργο της εξωτερικής αξιολόγησης απέβλεπε να συλλέξει και να αναλύσει το σύνολο των συντελεστών, παραμέτρων και πεδίων της Πράξης «Προγράμματα Διά Βίου
Μάθησης για την Αναπηρία Α.Π. 7,8,9» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που
υλοποίησε η Ε.Σ.Α.μεΑ. Ειδικότερα, η εξωτερική αξιολόγηση απέβλεπε να συλλέξει και
να αναλύσει τις απόψεις όλων των εμπλεκομένων, δηλαδή των εκπαιδευτών, των εκπαιδευομένων, του επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού, καθώς και όλα τα δεδομένα,
που αφορούν στον σχεδιασμό, τις διαδικασίες, την υλοποίηση και τα αποτελέσματα των
προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης για τα άτομα με αναπηρία. Βλ. goo.gl/Aq9JFj
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Σύμφωνα Συνεργασίας

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Αθήνας
με τον Πρόεδρο της Ε.Σ.Α.μεΑ.
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Η Ε.Σ.Α.μεΑ. συνεργάζεται στενά και έχει υπογράψει σύμφωνα συνεργασίας:
• Μ
 ε τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ): Η υπογραφή του συμφώνου
έχει στόχο: α) την αξιοποίηση των παρεχόμενων δυνατοτήτων της εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς τυποποίησης και των προτύπων για την προώθηση των αρχών της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας των προϊόντων, υπηρεσιών και
υποδομών σε όλους και ειδικότερα στα άτομα με αναπηρία και β) την ανάπτυξη,
διάδοση και παρακολούθηση της εφαρμογής νέων προτύπων και κατευθυντήριων
οδηγιών για την προσβασιμότητα των εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό, σύμφωνα με τις αρχές που περιλαμβάνονται
στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες των Ηνωμένων Εθνών.
• Μ
 ε το Υπουργείο Τουρισμού: Το σύμφωνο συνεργασίας έχει ως σκοπό την ανάπτυξη ενός κοινού πλαισίου, με τη βοήθεια του οποίου τα δύο Μέρη θα αναπτύξουν αμοιβαία δυναμική συνεργασία για την ποιοτική αναβάθμιση του εθνικού
τουριστικού προϊόντος, μέσω της αποτελεσματικής προώθησης του «Τουρισμού
για Όλους». Ο «Τουρισμός για Όλους» συνιστά βασική φιλοσοφία σχεδιασμού
τουριστικών πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων και της προώθησης των
απαιτούμενων μέτρων για την ανεμπόδιστη και ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με
αναπηρία στην πολιτιστική ζωή, την αναψυχή, τον ελεύθερο χρόνο και τον αθλητισμό στο πλαίσιο των απαιτήσεων της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων
με Αναπηρία.
• Μ
 ε την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Η συνεργασία έχει ως σκοπό την ανάπτυξη
ενός κοινού πλαισίου για την προώθηση αμοιβαίας δυναμικής συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας και Ε.Σ.Α.μεΑ., με στόχους αφενός την ανεμπόδιστη και ισότιμη
συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην τοπική κοινωνία στο πλαίσιο των απαιτήσεων της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία αφετέρου την
τόνωση της τοπικής οικονομίας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την
Αναπηρία 2010-2020.
• Μ
 ε το Τεχνολογικό Ίδρυμα Αθήνας (ΤΕΙ): Η σύναψη του Μνημονίου αφορά στην
ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ ΤΕΙ και Ε.Σ.Α.μεΑ. για την προώθηση δράσεων
ερευνητικού, μελετητικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.
• Μ
 ε τον Δήμο Ηλιούπολης: Η σύναψη του Μνημονίου αφορά στην ανάπτυξη της
συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Ε.Σ.Α.μεΑ. με στόχο την υλοποίηση έργου «ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - Καθολικά Προσβάσιμη Πόλη». Το έργο αφορά τη δημιουργία μιας πόλης
- προτύπου τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες της με αναπηρία,
εστιάζει δε στη βελτίωση της καθολικής προσαβσιμότητας (μεταφορές, επικοινωνία-πληροφόρηση, υπηρεσίες) της Ηλιούπολης, όπου βρίσκεται και η έδρα της
Ε.Σ.Α.μεΑ.
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Ενδυνάμωση αναπηρικού κινήματος
Ανάπτυξη ικανοτήτων στελεχών του αναπηρικού κινήματος

Τμήμα συνδικαλιστικής εκπαίδευσης
στην Αθήνα

Τμήμα συνδικαλιστικής εκπαίδευσης
στο Ρέθυμνο

Στο πλαίσιο της Πράξης «Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης για την Αναπηρία»
(Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση») υλοποιήθηκε συνδικαλιστική εκπαίδευση των
αιρετών στελεχών του αναπηρικού κινήματος. Σκοπός της συνδικαλιστικής εκπαίδευσης
ήταν τα αιρετά στελέχη των αναπηρικών οργανώσεων να αποκτήσουν την ενσυναίσθηση και τη γνώση που απαιτείται ώστε να δράσουν θεσμικά και κινηματικά προς μία
ισότιμη κοινωνία. Τα προγράμματα συνδικαλιστικής εκπαίδευσης συνιστούν πολιτική
πράξη κοινωνικής αλλαγής, με έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.
Η συνδικαλιστική εκπαίδευση ήταν διαβαθμισμένη. λειτούργησαν δηλαδή δύο επίπεδα:
• Επίπεδο 1 - Εισαγωγική Συνδικαλιστική Εκπαίδευση
• Επίπεδο 2 - Βασική Συνδικαλιστική Εκπαίδευση
Το αναπηρικό κίνημα μέσω των προγραμμάτων συνδικαλιστικής εκπαίδευσης
δημιούργησε ένα υποστηρικτικό πλαίσιο, προκειμένου να συνειδητοποιηθούν οι
περιορισμοί που επέβαλαν οι παραδοσιακές παραδοχές (ιατρικό/ατομικό μοντέλο
προσέγγισης της αναπηρίας) στην προσωπική ανάπτυξη, την αυτονομία και τον
αυτοπροσδιορισμό των ατόμων με αναπηρία, και συνεπώς να προχωρήσουν στην
αναθεώρηση/μετασχηματισμό αυτών, μέσω της συλλογικής δράσης, αξιοποιώντας
τις δυνατότητες του κοινωνικού/δικαιωματικού μοντέλου προσέγγισης για την
αναπηρία.
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Ποσοτικά στοιχεία συνδικαλιστικής εκπαίδευσης:
Πράξη «Προγράμματα
Διά Βίου Εκπαίδευσης
για την Αναπηρία»

Συνδικαλιστική Εκπαίδευση

Επίπεδο 1 - Εισαγωγική

Επίπεδο 2 - Βασική

Διάρκεια (σε ώρες / τμήμα)

200

50

Τμήματα

25

30

Εκπαιδευόμενοι / Τμήμα

15

16

375

480

Σύνολο Εκπαιδευομένων

Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας
Στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», Ειδικός Στόχος «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ, Η/ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», τον Ιούλιο του
2016 εγκρίθηκε το τεχνικό δελτίο πράξης που κατέθεσε η Ε.Σ.Α.μεΑ. προκειμένου να
υλοποιήσει την Πράξη «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας».
Το Παρατηρητήριο έχει ως σκοπό:
• Τ
 ην ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών αναπηρίας σε
όλο το εύρος της δημόσιας δράσης.
• Τ
 η ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας της Ε.Σ.Α.μεΑ. ως πυρήνα παραγωγής πολιτικών για την αναπηρία.
Το Παρατηρητήριο θα αποτελέσει έναν χώρο έρευνας και δράσης και θα απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα φορέων:
• Δημόσια Διοίκηση
• Τοπική Αυτοδιοίκηση
• Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
• Ερευνητικά Ινστιτούτα
• Κοινωνικοί Εταίροι
• Κοινωνία των Πολιτών
• Αναπηρικές Οργανώσεις
• Πολίτες με αναπηρία
Πιο συγκεκριμένα, το Παρατηρητήριο θα επιτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες:
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• Θ
 α παρακολουθεί και θα αξιολογεί τις εξελίξεις που καταγράφονται σε ζητήματα
που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με την κοινωνική προστασία, τις πολιτικές υγείας,
την προσβασιμότητα, την ίση μεταχείριση, τη φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό.
• Θ
 α διεξάγει έρευνα για ειδικά επιστημονικά ζητήματα που αφορούν τα ευρύτερα
ακαδημαϊκά πεδία τα οποία πραγματεύεται η Ε.Σ.Α.μεΑ.
• Θ
 α συλλέγει και θα επεξεργάζεται δεδομένα με στόχο την τεκμηριωμένη διατύπωση θέσεων της Ε.Σ.Α.μεΑ. για ζητήματα αναπηρίας.
• Θ
 α καταγράφει και θα προωθεί προτάσεις πολιτικής που δύνανται να συμβάλουν
στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των ατόμων με αναπηρία (όλων των κατηγοριών) και των οικογενειών τους.
• Θα παρέχει πληροφοριακό υλικό σε άτομα με αναπηρία και αναπηρικές οργανώσεις.
• Θ
 α συνεργάζεται με ερευνητικά ινστιτούτα, πανεπιστήμια και φορείς στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό.
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Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. συμμετέχει σε αντίστοιχες ευρωπαϊκές και διεθνείς αναπηρικές οργανώσεις-ομπρέλα αλλά συνομιλεί και με ευρύτερους κοινωνικούς οργανισμούς, διασφαλίζοντας όχι μόνο την ενημέρωσή της επί των ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων στα ζητήματα αναπηρίας αλλά και την ενεργή συμμετοχή της στη διαμόρφωσή τους.

European Disability Forum (EDF)
Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία

Ειδικότερα:
• ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Α.μεΑ. είναι Πρόεδρος του EDF
• η Ε.Σ.Α.μεΑ. συμμετέχει σε ομάδες εργασίας του Φόρουμ (για το δομημένο περιβάλλον, τις μεταφορές, την Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας κ.ά.)
• σχολιάζει τα κείμενα πολιτικής θέσης (position papers) του Φόρουμ
• συμμετέχει σε ευρωπαϊκές έρευνες
• παρέχει στοιχεία από καλές πρακτικές
• σ
 υμμετείχε σε σεμινάριο εκπαίδευσης στελεχών του Φόρουμ και ευρωπαϊκών
αναπηρικών οργανώσεων σε θέματα εφαρμογής των Κανονισμών ΕΔΕΤ

International Disability Alliance (IDA)
Διεθνής Συμμαχία για την Αναπηρία

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος της Ε.Σ.Α.μεΑ. και Πρόεδρος του EDF:
• ήταν ο πρώτος εκλεγμένος Πρόεδρος της IDA
• σήμερα κατέχει τη θέση του ταμία της IDA
• έχει την ευθύνη ενδυνάμωσης των αναπηρικών οργανώσεων παγκοσμίως
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European Economic and Social Committee
Ευρωπαϊκή Οικονομική & Κοινωνική Επιτροπή
(ΕΟΚΕ)

Η Ελλάδα το 2010 αποφάσισε να συμπεριλάβει την Ε.Σ.Α.μεΑ. στην εθνική αντιπροσωπεία για τη σύνθεση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ),
διασφαλίζοντας την εκπροσώπηση των ατόμων με αναπηρία. Βάσει της απόφασης αυτής, η Ε.Σ.Α.μεΑ. εκπροσωπείται στην ΕΟΚΕ (Ομάδα ΙΙΙ - Λοιπών Κατηγοριών) μέσω του
Προέδρου της Ιωάννη Βαρδακαστάνη. Το 2015 ορίστηκε εκ νέου ο κ. Βαρδακαστάνης
ως εκπρόσωπος της Ε.Σ.Α.μεΑ. στην ΕΟΚΕ για την περίοδο (θητεία) 21.09.2015 20.09.2020. Έχει εκλεγεί στη θέση του ενός εκ των αντιπροέδρων της Ομάδας 3 και
πρόεδρος της ad hoc Ομάδας για την Αναπηρία της Ομάδας 3.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα των ατόμων με αναπηρία υπο-εκπροσωπείται στο
δημόσιο διάλογο, η συμμετοχή του προέδρου της Ε.Σ.Α.μεΑ. στην ΕΟΚΕ συμβάλλει αφενός, σε συμβολικό επίπεδο, στην αναγνώριση της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία
ως ισότιμων μελών αφετέρου, σε πρακτικό επίπεδο, στην ανάδειξη των θεμάτων της
αναπηρίας στην Ατζέντα της ΕΟΚΕ.
Δείτε όλες τις Γνωμοδοτήσεις με εισηγητή τον Ιωάννη Βαρδακαστάνη: goo.gl/9cIV5m
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Ομάδες - στόχοι της Ε.Σ.Α.μεΑ.
Το αναπηρικό κίνημα είναι δυνατό γιατί είναι ενωτικό. συνυπάρχουν δηλαδή σε αυτό
διαφορετικές κατηγορίες αναπηρίας. Το αναπηρικό κίνημα, προκειμένου να δώσει ενότητα στην ποικιλομορφία, είναι ανοικτό στις «εσωτερικές φωνές» και ιδιαίτερα υποστηρικτικό σε επιμέρους ομάδες όπως τα άτομα με βαριές και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, τα άτομα με ψυχική αναπηρία, οι πρόσφυγες με αναπηρία.
Άτομα με βαριές και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης
Τα άτομα με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, που διαβιούν
είτε σε μονάδες κοινωνικής φροντίδας είτε με τις οικογένειές τους, αποτελούν την
πιο ευάλωτη κατηγορία ατόμων με αναπηρία. Η Ε.Σ.Α.μεΑ., στο πλαίσιο της Πράξης
«Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης για την Αναπηρία» (Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά
Βίου Μάθηση»), υλοποίησε την εκπαιδευτική δράση «Πρόγραμμα ΔΒΜ Ατόμων με
Βαριές Αναπηρίες και Πολλαπλές Ανάγκες Εξάρτησης σε Κοινωνικές Δεξιότητες». Η
εκπαιδευτική δράση είχε σκοπό την ανάπτυξη προσωπικής ή/και ομαδικής δραστηριότητας ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ατόμων και να αντιμετωπιστούν
φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού ή/και εγκλεισμού.

Σύλλογος ΑμεΑ, Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Αυτών
«ΑΛΚΥΟΝΗ» (ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ)
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Δεδομένης
της
σημαντικής μείωσης
του ανθρώπινου δυναμικού που παρατηρείται τα χρόνια της
κρίσης στις μονάδες
κοινωνικής φροντίδας, η εκπαιδευτική
δράση λειτούργησε
συμπληρωματικά
στις υποστελεχωμένες υπηρεσίες των
μονάδων και κάλυψε
εν μέρει το κενό
αυτό. Επίσης, η εκπαιδευτική
αυτή
Σωματείο Γονέων - Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία
δράση λειτούργησε
«Σύλλογος Δικαίωμα στη Ζωή» (ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)
υποστηρικτικά στις
οικογένειες ατόμων
με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης να ανακουφιστούν αλλά
και να συνεισφέρουν με τη σειρά τους στη διατήρηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία καθώς και επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο
τους: αντί να επιλέγουν για λογαριασμό του ατόμου γίνονται συνήγοροι που υποστηρίζουν το άτομο στις προσωπικές επιλογές του και στη λήψη αποφάσεων.
Ποσοτικά στοιχεία εκπαιδευτικής δράσης:
Πράξη «Προγράμματα
Διά Βίου Εκπαίδευσης
για την Αναπηρία»
Διάρκεια (σε ώρες / τμήμα)

250

Τμήματα

80

Εκπαιδευόμενοι / Τμήμα

15

Σύνολο Εκπαιδευομένων
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Άτομα με ψυχική αναπηρία
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. την προηγούμενη περίοδο εστίασε στην ενδυνάμωση της κοινότητας των
ατόμων με ψυχική αναπηρία, ώστε να είναι σε θέση να εκφράσουν και να προωθήσουν
τα δικαιώματά τους μέσω της συλλογικής δράσης. Στο πλαίσιο της πράξης «Ενδυνάμωση της Συλλογικής Έκφρασης και της Συνηγορίας των Ατόμων με Ψυχική Αναπηρία»
(Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού») οργάνωσε διαβούλευση με τις οργανώσεις
των ατόμων με ψυχική αναπηρία και των οικογενειών τους σε θέματα αυτό-συνηγορίας
και σε θέματα αλλαγών που επιφέρει στο χώρο της ψυχικής αναπηρίας η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.
Διοργανώθηκαν σεμινάρια εκπαίδευσης τα οποία ασχολήθηκαν με τη δικαιωματική
προσέγγιση της ψυχικής αναπηρίας και με μια σειρά από ζητήματα όπως η ακούσια θεραπεία, η δικαιοπρακτική ικανότητα, κ.ά.
Ποσοτικά στοιχεία δράσης:
Πράξη «Ενδυνάμωση της
συλλογικής έκφρασης
και της συνηγορίας των
ατόμων με ψυχική αναπηρία»

«Εκπαίδευση σε θέματα αυτό-συνηγορίας και σε θέματα αλλαγών που επιφέρει στο χώρο της ψυχικής
αναπηρίας η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα
των Ατόμων με Αναπηρία»

Διάρκεια (σε ώρες / τμήμα)

50

Τμήματα

30

Εκπαιδευόμενοι / Τμήμα

20

Σύνολο Εκπαιδευομένων

600
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Πρόσφυγες με αναπηρία
Ο ρόλος της Ε.Σ.Α.μεΑ. είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της κατάστασης των
προσφύγων με αναπηρία. Οι οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον εντοπισμό των προσφύγων με αναπηρία και στην ανάπτυξη μιας μόνιμης σύνδεσης με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που χρειάζονται
εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Γενεύη, Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ

• Ο
 πρόεδρος της Ε.Σ.Α.μεΑ. Ιωάννης Βαρδακαστάνης, με την ιδιότητα του προέδρου του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία μίλησε σε ημερίδα της
Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Η ημερίδα αφορούσε
τους πρόσφυγες με αναπηρία και πραγματοποιήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου 2016 επ’
ευκαιρία της 3ης Δεκέμβρη, Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία.
• Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτρο-
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Hot Spot Καρά Τεπέ - Λέσβος

πής (ΕΟΚΕ) πραγματοποίησε επίσκεψη στη Λέσβο στις 12 Οκτωβρίου
2016 για να ενημερωθούν για την κατάσταση που βιώνουν οι πρόσφυγες και ειδικότερα οι πρόσφυγες με αναπηρία. Στην αντιπροσωπεία συμμετείχε ο πρόεδρος
της Ε.Σ.Α.με.Α. Ιωάννης Βαρδακαστάνης, ως εκπρόσωπος της Ελλάδας, μέλος του
προεδρείου της ομάδας ΙΙΙ και μόνιμο μέλος της ομάδας για τα δικαιώματα των
ατόμων με αναπηρία της ΕΟΚΕ, καθώς και η διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία Catherine Naughton.
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Εκδόσεις Ε.Σ.Α.μεΑ. 2013 -2016

Στο πλαίσιο της Πράξης «Αγία Νάπα - Ρέθυμνο: Καθολικά Προσβάσιμες Πόλεις» (Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013»), εκδόθηκε ένας Τουριστικός Οδηγός που παρουσιάζει τον Δήμο
Αγίας Νάπας (Κύπρος) και τον Δήμο Ρεθύμνης
(Κρήτη), εστιάζοντας σε πληροφορίες που είναι
χρήσιμες για επισκέπτες με αναπηρία. Στη διαδικτυακή έκδοση θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την προσβασιμότητα του
κάθε Δήμου, διαδραστικούς χάρτες, λεπτομερείς εκθέσεις αυτοψιών και φωτογραφικό υλικό. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Πράξης: www.prosvasimes-poleis.eu.

Μελέτη Συμβατότητας της Ελληνικής
Νομοθεσίας με τη Διεθνή Σύμβαση
για τα Δικαιώματα των Ατόμων με
Αναπηρία (2014)
(ISBN: 978-618-5124-06-09)
Στόχος της μελέτης ήταν η καταγραφή της
υφιστάμενης νομοθετικής ύλης για την αναπηρία (μέχρι και τον Ιανουάριο του 2012), η αποτύπωση της συμβατότητας της νομοθεσίας με το
γράμμα και το πνεύμα της Σύμβασης και τέλος η
διατύπωση τεκμηριωμένων προτάσεων για την
αναδιάρθρωση της νομοθεσίας. Η μελέτη είναι
διαθέσιμη σε εναλλακτικές προσβάσιμες μορφές: goo.gl/qixCng
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Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Ενηλίκων (2014)
(ISBN: 978-618-5124-05-2)
Το εγχειρίδιο απευθύνεται σε εκπαιδευτές ατόμων με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες
εξάρτησης και επικεντρώνεται στη θεματική των
κοινωνικών δεξιοτήτων. Οι κοινωνικές δεξιότητες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ποιότητα ζωής των ενήλικων ατόμων με νοητικές ή/και
άλλες αναπτυξιακές αναπηρίες. Μέσω του εγχειριδίου επιχειρείται να υποστηριχθούν εκπαιδευτές, γονείς και κηδεμόνες, ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στο εκπαιδευτικό έργο
τους. Το Εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο σε εναλλακτικές προσβάσιμες μορφές. Βλ. goo.gl/8LlpTO

Εγχειρίδιο Εκπαιδευομένου, Σχεδιασμός
Πολιτικής σε Θέματα Αναπηρίας, (2014)
(ISBN:978-618-5124-02-1)
Ο συλλογικός τόμος έχει ως αντικείμενο δέκα
θεματικές ενότητες που άπτονται του ζητήματος
της αναπηρίας και στοχεύει να λειτουργήσει ως
πρακτικό εργαλείο υποστήριξης των στελεχών
του αναπηρικού κινήματος, ώστε να διεκδικήσουν με ενιαίο και συστηματικό τρόπο τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους τομείς της ζωής, την ισότιμη μεταχείριση, την προσβασιμότητα υποδομών, υπηρεσιών και αγαθών
και κατ’ επέκταση να διασφαλίσουν την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία. Το Εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο σε εναλλακτικές προσβάσιμες
μορφές. Βλ. goo.gl/LgyPx9
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Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο: Εργασία Απασχόληση και Αναπηρία, (2013)
(ISBN: 978-618-80249-6-0)
Το εγχειρίδιο αποτελεί έναν οδικό χάρτη ενημέρωσης και πληροφόρησης σχετικά με την εργασία-απασχόληση των ατόμων με αναπηρία. Οι θεματικές που αναλύονται αναφέρονται στο θεωρητικό και θεσμικό πλαίσιο του τομέα της εργασίας-απασχόλησης για την αναπηρία, στη θέση
του αναπηρικού κινήματος σε θέματα εργασίαςαπασχόλησης και αναπηρίας, στην προσβασιμότητα και στην υποστηρικτική τεχνολογία στην εργασία, σε καλές και κακές πρακτικές από τη διεθνή
εμπειρία και σε τρόπους παρέμβασης σωματείων
στην τοπική κοινωνία. Το Εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο σε εναλλακτικές προσβάσιμες μορφές. Βλ. goo.
gl/8iJ5YR
Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο: Εκπαίδευση
και Αναπηρία, (2013)
(ISBN: 978-618-80249-5-3)
Το εγχειρίδιο αποτελεί έναν οδικό χάρτη ενημέρωσης και πληροφόρησης σχετικά με την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία. Οι θεματικές που αναλύονται αναφέρονται στο θεωρητικό και θεσμικό πλαίσιο της εκπαίδευσης για
την αναπηρία, στη θέση του αναπηρικού κινήματος σε θέματα εκπαίδευσης και αναπηρίας,
στην προσβασιμότητα και στην υποστηρικτική
τεχνολογία στην εκπαίδευση, στους εκπαιδευτικούς με αναπηρία, σε καλές και κακές πρακτικές από τη διεθνή εμπειρία και σε τρόπους
παρέμβασης σωματείων στην τοπική κοινωνία.
Το Εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο σε εναλλακτικές
προσβάσιμες μορφές. Βλ. goo.gl/lPlqoF
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Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο:
Προσβασιμότητα και Αναπηρία, (2013)
(ISBN: 978-618-80249-2-2)
Το εγχειρίδιο είναι βασισμένο στις νεότερες τάσεις και θεωρίες που επικρατούν στο ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο σχετικά με την αναγκαιότητα και τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή της προσβασιμότητας για το σύνολο του
πληθυσμού. Το εγχειρίδιο εκτείνεται σε έξι κεφάλαια τα οποία αναφέρονται στο θεωρητικό
και θεσμικό πλαίσιο του τομέα της προσβασιμότητας, στη θέση του αναπηρικού κινήματος σε
θέματα προσβασιμότητας και αναπηρίας, στην
ανάλυση των αναγκών και των εμποδίων ανά
κατηγορία αναπηρίας και τομέα (υποδομές, μεταφορές, επικοινωνία), σε καλές και κακές πρακτικές από τη διεθνή εμπειρία και σε τρόπους
παρέμβασης σωματείων στην τοπική κοινωνία.
Το Εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο σε εναλλακτικές
προσβάσιμες μορφές. Βλ. goo.gl/NpNoNl

Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο: Υγεία- Πρόνοια
και Αναπηρία (2013)
Σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι να προσφέρει θεωρητικές βάσεις και θεσμική πληροφόρηση σε θέματα υγείας-πρόνοιας, ώστε
τα στελέχη του αναπηρικού κινήματος να είναι σε θέση να διεκδικούν αυτό που δικαιούνται από ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος. Το
εύρος και το επίπεδο των υπηρεσιών στους τομείς της υγείας-πρόνοιας παίζουν κρίσιμο ρόλο
στην ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία.
Το Εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο σε εναλλακτικές
προσβάσιμες μορφές: goo.gl/ySG9mr
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Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο: Ηλεκτρονική
Προσβασιμότητα και Αναπηρία (2013)
(ISBN: 978-618-80249-4-6)
Το εγχειρίδιο παρέχει ενημέρωση για την ανάγκη υιοθέτησης συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών που εξασφαλίζουν σε μεγάλο βαθμό
την πρόσβαση των τελικών χρηστών με αναπηρία
στο ψηφιακό περιβάλλον, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο η υιοθέτηση αυτή έχει εφαρμοστεί - ή προδιαγράφεται η εφαρμογή της - στην
Ελλάδα και σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες. Ταυτόχρονα παρέχει ορισμένα κατανοητά παραδείγματα
για τις συνέπειες κακής ή ελλιπούς εφαρμογής της
ηλεκτρονικής προσβασιμότητας. Το Εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο σε εναλλακτικές προσβάσιμες μορφές. Βλ. goo.gl/TqYdyj

Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο: Σχεδιάζοντας
στην πράξη τη νέα πολιτική για την
Αναπηρία - Πρακτικά εργαλεία (2013)
(ISBN:978-618-80249-3-9)
Το εγχειρίδιο σχεδιάστηκε έτσι ώστε να προσφέρει στα στελέχη του αναπηρικού κινήματος αφενός στέρεες θεωρητικές βάσεις αφετέρου χρήσιμα πρακτικά εργαλεία για την εκπόνηση ενός Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία (ΣΔΑ). Η θεωρητική
βάση που παρέχεται στο εγχειρίδιο επιτρέπει την
προσαρμογή του σε ευρύ πλαίσιο ειδικών συνθηκών, αναγκών και δυνατοτήτων. Τα πρακτικά εργαλεία που αναπτύσσονται στο εγχειρίδιο προσφέρουν ένα υπόδειγμα συγκεκριμένων τρόπων για
τη σύνταξη, υλοποίηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και αναθεώρηση ενός ΣΔΑ. Το Εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο σε εναλλακτικές προσβάσιμες μορφές. Βλ. goo.gl/8wEP6a
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Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Ενηλίκων:
Σχεδιασμός πολιτικής σε θέματα
αναπηρίας (2013)
(ISBN:978-618-80820-9-0)
Το εγχειρίδιο απευθύνεται στους εκπαιδευτές του
προγράμματος συνδικαλιστικής εκπαίδευσης των
στελεχών του αναπηρικού κινήματος. Οι εκπαιδευτές καλούνται, με σεβασμό στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, να παρακινήσουν τους εκπαιδευόμενους στην επεξεργασία των γνώσεων και των
εμπειριών που διαθέτουν από την αναπηρία. Το εγχειρίδιο είναι εργαλείο δουλειάς, το οποίο δεν πρέπει να εκληφθεί ως ένα σύνολο μοναδικών και απαράβατων κανόνων. Αντιθέτως, ο διδακτικός σχεδιασμός είναι μία διαδικασία ανοιχτή, ευέλικτη, με σεβασμό στις ανάγκες της ομάδας των εκπαιδευομένων. Το Εγχειρίδιο είναι διαθέσιμο σε εναλλακτικές προσβάσιμες μορφές: goo.gl/pnn6w3
Εγχειρίδιο Εκπαιδευομένου: Εκπαίδευση
σε θέματα αυτό-συνηγορίας και σε θέματα
αλλαγών που επιφέρει στο χώρο της
ψυχικής αναπηρίας η Διεθνής Σύμβαση για
τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία
(2013) (ISBN:978-618-80820-8-3)
Στο εγχειρίδιο επιχειρείται η προσέγγιση της ψυχικής αναπηρίας από την οπτική των δικαιωμάτων. Πιο συγκεκριμένα, το εγχειρίδιο πραγματεύεται αφενός ειδικά νομικά ζητήματα της ψυχικής
υγείας, όπως η ακούσια νοσηλεία, η δικαστική
συμπαράσταση ή η προστασία δικαιωμάτων των
ατόμων με ψυχική αναπηρία αφετέρου την επίδραση της αυτοσυνηγορίας στο άτομο, την οικογένεια, τις υπηρεσίες ψυχικής Υγείας, την πολιτεία και την κοινωνία εν γένει. Το Εγχειρίδιο
είναι διαθέσιμο σε εναλλακτικές προσβάσιμες
μορφές. Βλ. goo.gl/6r16R9
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Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Ενηλίκων:
Εκπαίδευση σε θέματα αυτό-συνηγορίας
και σε θέματα αλλαγών που επιφέρει στο
χώρο της ψυχικής αναπηρίας η Διεθνής
Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων
με Αναπηρία (2013)
(ISBN:978-618-80820-7-6)
Σκοπός του εγχειριδίου εκπαιδευτή είναι να οργανώσει τη διδασκαλία των θεματικών ενοτήτων του εγχειριδίου εκπαιδευόμενων με έναν
τρόπο που να προωθεί την καλύτερη δυνατή
ανταπόκριση των εκπαιδευόμενων στις γνώσεις που θα τους προσφέρει ο εκπαιδευτής.
Αυτό δεν σημαίνει ότι η επιτυχία είναι εξασφαλισμένη. Καλώς ή κακώς, αυτό ποτέ δεν συμβαίνει στη διδακτική διαδικασία. Ούτε πάλι σημαίνει ότι θα καταπνιγεί η δημιουργικότητα του
εκπαιδευτή μέσα από ένα αφυδατωμένο και
βαρετό μονόδρομο για τη διδασκαλία κάθε θεματικής ενότητας. Το εγχειρίδιο εκπαιδευτή δίνει κατευθύνσεις και ιδέες που θα τις αναπτύξει κατά βούληση ο εκπαιδευτής. Το Εγχειρίδιο
είναι διαθέσιμο σε εναλλακτικές προσβάσιμες
μορφές. Βλ. goo.gl/nBUXOI
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