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Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
Η Πολιτική Διασυνοριακής Συνεργασίας αποτελεί τη δημιουργία δεσμών με τα εθνικά σύνορα για την
επίτευξη κοινής προσέγγισης σε κοινά προβλήματα και ευκαιρίες. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ανάμεσα
στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία αποτελεί μια σειρά από προτάσεις για τις παρεμβάσεις που προβλέπονται
βάσει των όρων της διασυνοριακής συνεργασίας του στόχου της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας των
πολιτικών των διαρθρωτικών ταμείων για την περίοδο 2007 – 2013.
Ο στρατηγικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εδαφικής
συνοχής στην περιοχή του προγράμματος προς την αειφόρο ανάπτυξη, με τη διασύνδεση των δυνητικών
εταίρων και από τις δύο πλευρές των συνόρων.
Στο πλαίσιο της επίτευξης και της εξυπηρέτησης του γενικού στόχου, έχουν τεθεί μια σειρά στρατηγικών
στόχων, οι οποίοι αποτελούν το περίγραμμα της πολιτικής για τη σύγκλιση στον τομέα της παρέμβασης.
Ειδικότερα οι στόχοι αυτοί είναι:
1. Ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής μέσω της αναβάθμισης της Ποιότητας Ζωής & της
Βελτίωσης των Δομών Προσβασιμότητας.
2. Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας με την προώθηση της επιχειρηματικότητας, τη δημιουργία δικτύων
συνεργασίας και την επένδυση στους ανθρώπινους πόρους.
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Οι δύο αυτοί στρατηγικοί στόχοι εκφράζονται σε τρεις άξονες προτεραιότητας
(συν τον άξονα της Τεχνικής Βοήθειας).

Άξονας Προτεραιότητας 3: Ανταγωνιστικότητα & Ανθρώπινοι Πόροι - Τόνωση της επιχειρηματικότητας,
επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, ούτως ώστε να αυξηθεί
η ανταγωνιστικότητα και να βελτιωθεί η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της διασυνοριακής περιοχής.
Άξονας Προτεραιότητας 4: Τεχνική Βοήθεια - Υποστήριξη της συνολικής διαχείρισης
και της ομαλής υλοποίησης του προγράμματος.

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Κεντρικά Γραφεία: Ελευθερίου Βενιζέλου 236
163 41 Ηλιούπολη
Τηλ: 210 9949837, Fax: 210 5238967
E-mail: esaea@otenet.gr

Website: www.esaea.gr

Τίτλος Έργου: ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Άξονας Προτεραιότητας 1. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Περιοχή Παρέμβασης 1.3: Συνεργασία και Δικτύωση για την Υγεία και των Θεμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας
Επικεφαλής Εταίρος: Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία – Παράρτημα Βορείου Ελλάδος
Εταίρος: Εθνικό Συμβούλιο Ατόμων με Αναπηρία στη Βουλγαρία – Παράρτημα Χάσκοβο
Προϋπολογισμός Έργου: 1,611,950.00 €
Κωδικός Σύμβασης Έργο: Β1.13.10
Κωδικός Πρόσκλησης: Β1

για το καλό
του τόπου μας
ανακυκλώστε
αυτό το χαρτί

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ)
και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας
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Άξονας Προτεραιότητας 2: Προσβασιμότητα - Βελτίωση των δικτύων μεταφορών και επικοινωνιών και
εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς διακίνησης αγαθών, υπηρεσιών και ανθρώπων στη διασυνοριακή
περιοχή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013

πληροφορίες:

Α

Συγκεκριμένα:
Άξονας Προτεραιότητας 1: Ποιότητα Ζωής - Αναβάθμιση και διαχείριση της Περιβαλλοντικής &
Πολιτιστικής Κληρονομιάς, της Υγείας & Κοινωνικών ζητημάτων για τη βελτίωση τόσο της ποιότητας ζωής
στην διασυνοριακή περιοχή όσο και της ευημερίας των κατοίκων της.

Σκοπός του Έργου
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Το Έργο Προσβασιμότητα Για Όλους
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013, η Εθνική
Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία - Παράρτημα Βορείου Ελλάδος (Επικεφαλής Εταίρος) σε συνεργασία
με το Εθνικό Συμβούλιο Ατόμων με Αναπηρία στη Βουλγαρία – Παράρτημα Χάσκοβο (Εταίρος), έχει αναλάβει
την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Προσβασιμότητα για όλους» - Accessibility for All (με διακριτικό τίτλο
A.4.All), που εντάσσεται στην Περιοχή Παρέμβασης: 1.3: Συνεργασία και Δικτύωση για την Υγεία και των
Θεμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία
2007 – 2013.

Σκοπός του έργου είναι η προώθηση της «Προσβασιμότητας» στο δημόσιο τομέα και ειδικότερα στις τοπικές
και περιφερειακές αρχές. Με τον όρο “Προσβασιμότητα” νοείται το χαρακτηριστικό ενός περιβάλλοντος
που επιτρέπει σε όλους τους πολίτες χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου, ηλικίας και άλλων χαρακτηριστικών
(σωματική διάπλαση, δύναμη, αντίληψη, κλπ.) την ασφαλή και ανεξάρτητη χρήση και πρόσβαση των
προσφερόμενων υποδομών και υπηρεσιών (συμβατικών και ηλεκτρονικών). Η προσβασιμότητα αφορά
άμεσα τα άτομα με αναπηρία καθώς επηρεάζει την καθημερινότητά τους. Η Προσβασιμότητα, εκτός από τη
διάσταση της φυσικής πρόσβασης (μπορεί ένα άτομο να πάει εκεί πού θέλει;), περικλείει και τη διάσταση της
λειτουργικότητας (μπορεί να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία ή το αγαθό που θέλει;), της επικοινωνίας (μπορεί
να επικοινωνήσει και να πληροφορηθεί όπως όλοι;) και σχετίζεται άμεσα με την αυτονομία και την ασφάλεια,
οι οποίες εντέλει είναι οι καθοριστικές παράμετροι που διασφαλίζουν σε κάθε άτομο την ελευθερία
επιλογών σε κάθε στιγμή της ζωής του.

Δράσεις του Έργου
1. Συγκριτική Μελέτη Θεσμικού Πλαισίου για την «Προσβασιμότητα» και τα ΑμεΑ

Η Προσβασιμότητα έχει ταυτισθεί με τα άτομα με αναπηρία, για τα οποία πράγματι αποτελεί την ικανή
και αναγκαία συνθήκη:

2. Πιλοτική Μελέτη Προσβασιμότητα σε ΟΤΑ στη Διασυνοριακή Περιοχή

- αυτόνομης
- ασφαλούς

3. Οδηγός Προσβασιμότητας

- αξιοπρεπούς διαβίωσης

Στόχος του Έργου

Επωφελούμενοι του Έργου

4. Ημερίδες σε Ελλάδα και Βουλγαρία με την παρουσία εκπροσώπων ΟΤΑ – Ενημέρωση
αιρετών και εκπροσώπων των ατόμων με αναπηρία σε θέματα προσβασιμότητας
αναφορικά με τα δημόσια κτήρια

Το έργο στοχεύει στο να προσφέρει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την προώθηση της Αρχής
της Προσβασιμότητας» στη δημόσια διοίκηση της Διασυνοριακής Περιοχής Ελλάδας – Βουλγαρίας.
Επιπλέον, μέσω του Έργου θα δημιουργηθούν τα κατάλληλα εργαλεία για όποιον ενδιαφερόμενο επιθυμεί να
παρέχει προσιτές υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρία. Ο προηγούμενος στόχος συνδυάζεται με την προθυμία
των εταίρων να αλλάξουν τη στάση, αντίληψη των δημοσίων υπαλλήλων και της τοπικής κοινωνίας.

Επωφελούμενοι του Έργου είναι πρωτίστως τα άτομα με αναπηρία και ακολούθως οι Δημόσιες και
Περιφερειακές Αρχές στη διασυνοριακή ζώνη εφαρμογής του Προγράμματος στην υιοθέτηση πολιτικών για
την προώθηση της Προσβασιμότητας και της βελτίωσης της ζωής των ΑμεΑ.

5. Θεματικά Εργαστήρια σε Ελλάδα και Βουλγαρία– Εκπαίδευση σε ζητήματα
εξυπηρέτησης των ατόμων με αναπηρία

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

6. Επικοινωνιακό Σχέδιο

Τα αποτελέσματα των Έργου και των επιμέρους δράσεων θα επηρεάσουν θετικά τη ζωή των ατόμων με
αναπηρία. Η προώθηση της δυνατότητας πρόσβασης θα βελτιώσει την καθημερινότητά τους και την υγεία
τους, καταπολεμώντας την απομόνωση αυτών των ατόμων από την καθημερινή δραστηριότητα.
Η υλοποίηση των κοινών ενεργειών από την πλευρά της Ελλάδας και Βουλγαρίας έχει στόχο την από κοινού
οριοθέτηση και αντιμετώπιση προβλημάτων που συναντώνται σε θέματα Προσβασιμότητας στις Δημόσιες
Αρχές.

7. Ανοιχτές ημερίδες κοινού σε Ελλάδα και Βουλγαρία

Μέσω του παρόντος έργου επιδιώκεται η ευαισθητοποίηση των εκπροσώπων του Δημόσιων Αρχών, στη
διασυνοριακή περιοχή σε θέματα Προσβασιμότητας ώστε να επιτευχθεί η βελτίωση του επιπέδου των
παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα άτομα με αναπηρία.

8. Προσβάσιμη Διαδικτυακή Πύλη

Όλα τα Παραδοτέα του Έργου θα είναι σε προσβάσιμη μορφή έτσι ώστε τα άτομα με αναπηρία να μπορούν
να ενημερώνονται σχετικά με θέματα που τους αφορούν.

