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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
για το Υποέργο 3
«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ»
στο πλαίσιο του Έργου
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ»
που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Στην Αθήνα σήμερα …/.../2018, οι υπογράφοντες την παρούσα αφενός:
Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΕΣΑμεΑ), που εδρεύει
στην Ηλιούπολη Αττικής, οδός Ελ. Βενιζέλου 236, με ΑΦΜ 090204109 και ΔΟ Υ Ηλιούπολης
(εφεξής ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ), η οποία εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της
παρούσας σύμφωνα με το καταστατικό της από τον Πρόεδρο της Ε.Γ Ιωάννη Βαρδακαστάνη.
Και αφετέρου: ………………………………(εφεξής Ανάδοχος).
Λαμβάνοντας υπόψη
Τον Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα.
Τις αποφάσεις:
1. την υπ’ αρ.1092/23.02.2018 Έγκριση Διακήρυξης για το Υποέργο «ΕΚΠΟΝΗΣΗ
ΜΕΛΕΤΩΝ-ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ» Α/Α 3 της Πράξης 5000817 του
Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταμείου
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2. Την υπ’ αριθ………………….. έγκριση Σύμβασης για το Υποέργο 3 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ
ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ» της Πράξης 5000817 του Ειδικού
Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
3. Απόφαση με αριθμ.(Νο) ……………της Εκτελεστικής Γραμματείας της Ε.Σ.ΑμεΑ για
την κατακύρωση του διαγωνισμού.
4. Την από …./…./2018 προσφορά του δεύτερου των συμβαλλομένων, όπου αυτή δεν
έρχεται σε αντίθεση με τις προαναφερόμενες αποφάσεις.

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ, ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΑΝ ΚΑΙ ΕΚΑΝΑΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΤΑ
ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

ΆΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Το Υποέργο 3, το οποίο αποτελεί και αντικείμενο της σύμβασης με τον Υποψήφιο Ανάδοχο
της παρούσας Διακήρυξης έχει ως σκοπό:
-

Την ενίσχυση της ικανότητας της Ε.Σ.ΑμεΑ. να προωθήσει τα δικαιώματα των ατόμων
με αναπηρία προβάλλοντας τεκμηριωμένες και επικαιροποιημένες θέσεις και
ιεραρχημένες προτάσεις.

-

Την ενίσχυση της ικανότητας της Ε.Σ.ΑμεΑ. (Παρατηρητήριο θεμάτων αναπηρίας) να
παρακολουθεί και να αξιολογεί τις μελλοντικές εξελίξεις αναφορικά με τα υπό μελέτη
ζητήματα χρησιμοποιώντας ως βάση αναφοράς την αποτύπωση της υφιστάμενης
κατάστασης στις παρούσες μελέτες.

-

Την συνδρομή προς την πολιτεία για τον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό
ενταξιακών προγραμμάτων για τα άτομα με αναπηρία μέσω της παροχής συστάσεων
πολιτικής και τεκμηριωμένων προτάσεων και ενεργειών.

-

Την συνδρομή και την επικαιροποίηση του γενικού αποθέματος γνώσης αναφορικά με
την αναπηρία, για κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη και φορέα της κοινωνίας των πολιτών
της ακαδημαϊκής /ερευνητικής κοινότητας κ. λπ.
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Και αποτελείται από έξι (6) Δράσεις:

Δράση 3.1 Μελέτη για την Μετάβαση από την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στην
Εκπαίδευση χωρίς Αποκλεισμούς.
Αντικείμενο της μελέτης είναι η εκπαίδευση των μαθητών/τριών με αναπηρία και η μετάβαση
από το εκπαιδευτικό μοντέλο της διαχωρισμένης ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στην
εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς (σε ένα σχολείο για όλους) όπως υπαγορεύεται από το άρθρο
24 της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Δράση 3.2: Μελέτη για την Διαμόρφωση Συνθηκών και Πλαισίων Ανεξάρτητης
Διαβίωσης στην Κοινότητα.
Αντικείμενο της μελέτης είναι η διερεύνηση των όρων και η διαμόρφωση των αναγκαίων
συνθηκών και πλαισίων για την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία στην
κοινότητα, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 19 της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα των
ατόμων με αναπηρία.

Δράση 3.3 Μελέτη για το Πρόσθετο Κόστος Διαβίωσης Λόγω Αναπηρίας.
Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί ο προσδιορισμός του πρόσθετου κόστους διαβίωσης των
ατόμων με αναπηρία που διαμένουν στην Ελλάδα καθώς και οι πολιτικές που στοχεύουν στην
αντιμετώπιση του.

Δράση 3.4 Έκθεση α’ έτους - 2017
Η εθνική έκθεση έχει ως αντικείμενο την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στο πεδίο
της αναπηρίας και των πολιτικών για την αναπηρία στην Ελλάδα κατά το διάστημα αναφοράς,
καθώς και την τεκμηριωμένη ανάλυση των διαχρονικών εξελίξεων που σχετίζονται με τα
θέματα της αναπηρίας.

Δράση 3.5 Έκθεση β’ έτους - 2018
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Η έκθεση έχει ως αντικείμενο την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στο πεδίο της
αναπηρίας και των πολιτικών για την αναπηρία στην Ελλάδα κατά το διάστημα αναφοράς,
καθώς και την τεκμηριωμένη ανάλυση των διαχρονικών εξελίξεων που σχετίζονται με τα
θέματα της αναπηρίας.

Δράση 3.6 Έκθεση γ’ έτους - 2019
Η έκθεση έχει ως αντικείμενο την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στο πεδίο της
αναπηρίας και των πολιτικών για την αναπηρία στην Ελλάδα κατά το διάστημα αναφοράς,
καθώς και την τεκμηριωμένη ανάλυση των διαχρονικών εξελίξεων που σχετίζονται με τα
θέματα της αναπηρίας.

ΆΡΘΡΟ 2
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι από την υπογραφή της παρούσας έως την
…………………. Η ισχύς της παρούσας σύμβασης αρχίζει με την υπογραφή της και λήγει με
την προσήκουσα παραλαβή του τελευταίου παραδοτέου.

ΆΡΘΡΟ 3
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καλή και προσήκουσα εκτέλεση του Έργου. Ειδικότερα
οφείλει να φέρει σε πέρας το ανατεθέν έργο μέσα στα χρονικά πλαίσια του άρθρου 2 και
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης και της προσφοράς του, το ισχύον θεσμικό
πλαίσιο, τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες και τις διατάξεις εφαρμογής του έργου.
2. Ο Ανάδοχος ενημερώνει αμελλητί γραπτώς την Αναθέτουσα Αρχή για την πρόοδο του
έργου, για τυχόν προβλήματα και για οποιοδήποτε γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει
σημαντικά την εκτέλεση της Σύμβασης. Η ενημέρωση αυτή δεν έχει ως συνέπεια την υπό
οποιαδήποτε έννοια αλλοίωση της ευθύνης του για λήψη των αναγκαίων μέτρων ή επίδειξη
γενικότερα της ενδεδειγμένης συμπεριφοράς του.
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3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε αγαστή και πλήρη συνεργασία
με το προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής.
4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή, στα αρμόδια
εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα, όποτε του ζητηθεί και καθ’ όλη τη διάρκεια της
παρούσας, κάθε στοιχείο που αφορά σε ενέργειες σχετικές με το Έργο. Τέτοια στοιχεία
ενδεικτικά είναι: φορολογικά στοιχεία, δικαιολογητικά δαπανών, στοιχεία αντίστοιχα της
πορείας του φυσικού αντικειμένου του έργου κλπ, καθώς και να συνεργάζεται πλήρως σε κάθε
έλεγχο της Αναθέτουσας Αρχής, ή άλλων αρμοδίων εθνικών και κοινοτικών οργάνων.
5. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να αναθέσει σε τρίτους (πλην τυχόν υπεργολάβων που έχουν
δηλωθεί στην τεχνική προσφορά) οποιεσδήποτε αρμοδιότητες, που απορρέουν από την
παρούσα.
6. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή
παραλήψεις που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο από το συμφέρον της
Αναθέτουσας Αρχής.
7. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις του που
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνής διατάξεις περιβαλλοντικού, εργατικού και κοινωνικού δικαίου.

ΆΡΘΡΟ 4
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ
1. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να λάβει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο για να διευκολύνει τον
Ανάδοχο στο έργο του.
2. Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να εξασφαλίσει την πρόσβαση του Αναδόχου στις διαθέσιμες
πηγές πληροφοριών της και να συνδράμει στην απόκτηση κάθε πρόσθετης πληροφορίας ή
στοιχείου απαραίτητου για το έργο του.
3. Η Αναθέτουσα Αρχή αναλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής των πληρωμών προς τον
Ανάδοχο σύμφωνα με τον εγκριθέντα προϋπολογισμό και τις προβλέψεις περί του τρόπου
πληρωμής της παρούσας σύμβασης.
4. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν ευθύνεται σε περίπτωση καθυστέρησης εκταμίευσης των
κονδυλίων από την υπηρεσία διαχείρισης του Ε.Π «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
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ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» και αυτό δεν απαλλάσσει τον
ανάδοχο από τις υποχρεώσεις του και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος.

ΆΡΘΡΟ 5
ΈΡΓΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Δράση 3.1 Μελέτη για την Μετάβαση από την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στην
Εκπαίδευση χωρίς Αποκλεισμούς.
Αντικείμενο της μελέτης είναι η εκπαίδευση των μαθητών/τριών με αναπηρία και η μετάβαση
από το εκπαιδευτικό μοντέλο της διαχωρισμένης ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στην
εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς (σε ένα σχολείο για όλους) όπως υπαγορεύεται από το άρθρο
24 της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Δράση 3.2: Μελέτη για την Διαμόρφωση Συνθηκών και Πλαισίων Ανεξάρτητης
Διαβίωσης στην Κοινότητα.
Αντικείμενο της μελέτης είναι η διερεύνηση των όρων και η διαμόρφωση των αναγκαίων
συνθηκών και πλαισίων για την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία στην
κοινότητα, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 19 της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα των
ατόμων με αναπηρία.

Δράση 3.3 Μελέτη για το Πρόσθετο Κόστος Διαβίωσης Λόγω Αναπηρίας.
Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί ο προσδιορισμός του πρόσθετου κόστους διαβίωσης των
ατόμων με αναπηρία που διαμένουν στην Ελλάδα καθώς και οι πολιτικές που στοχεύουν στην
αντιμετώπιση του.

Δράση 3.4 Έκθεση α’ έτους - 2017
Η εθνική έκθεση έχει ως αντικείμενο την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στο πεδίο
της αναπηρίας και των πολιτικών για την αναπηρία στην Ελλάδα κατά το διάστημα αναφοράς,
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καθώς και την τεκμηριωμένη ανάλυση των διαχρονικών εξελίξεων που σχετίζονται με τα
θέματα της αναπηρίας.

Δράση 3.5 Έκθεση β’ έτους - 2018
Η έκθεση έχει ως αντικείμενο την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στο πεδίο της
αναπηρίας και των πολιτικών για την αναπηρία στην Ελλάδα κατά το διάστημα αναφοράς,
καθώς και την τεκμηριωμένη ανάλυση των διαχρονικών εξελίξεων που σχετίζονται με τα
θέματα της αναπηρίας.

Δράση 3.6 Έκθεση γ’ έτους - 2019
Η έκθεση έχει ως αντικείμενο την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στο πεδίο της
αναπηρίας και των πολιτικών για την αναπηρία στην Ελλάδα κατά το διάστημα αναφοράς,
καθώς και την τεκμηριωμένη ανάλυση των διαχρονικών εξελίξεων που σχετίζονται με τα
θέματα της αναπηρίας.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Οι γενικές προδιαγραφές αναφέρονται στο σύνολο των μελετών-ερευνών και των εκθέσεων
που εντάσσονται στο έργο.
▪ Βασικό πλαίσιο κατευθυντήριων αρχών

Οι δράσεις εντάσσονται στο αξιακό πλαίσιο των δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών
του ανθρώπου και ειδικότερα διέπονται από την αρχή της ισότητας και της ίσης μεταχείρισης
(μη διάκριση, ισότητα ευκαιριών).
Ειδικότερα, η εκπόνηση των μελετών και των εκθέσεων θα ευθυγραμμίζεται με τα άρθρα της
Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (2006), και της Διεθνούς
Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού (1989).
Οι δράσεις οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη το Σύνταγμα της χώρας που κατοχυρώνει τον
σεβασμό και την προστασία της αξίας του ανθρώπου (άρθρο 2), και την αρχή της ισότητας
έναντι του νόμου και των ίσων δικαιωμάτων (άρθρο 4). Επίσης, σύμφωνα με το ελληνικό
Σύνταγμα (άρθρα 21 και 24: ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και του κράτους δικαίου), τα
άτομα με αναπηρία κατοχυρώνονται συνταγματικά να απολαμβάνουν μέτρα που εξασφαλίζουν
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την αυτονομία τους, την επαγγελματική τους ένταξη και τη συμμετοχή τους στην οικονομική
και κοινωνική ζωή της χώρας.
Οι δράσεις θα εκπονηθούν με θεωρητικό γνώμονα το κοινωνικό μοντέλο για την αναπηρία.
Σύμφωνα με το κοινωνικό μοντέλο, η αναπηρία δεν αποτελεί εγγενές ατομικό γνώρισμα, αλλά
προϊόν της αλληλεπίδρασης μεταξύ των ατομικών χαρακτηριστικών και των κοινωνικών
εμποδίων (περιβαλλοντικών, θεσμικών, συμπεριφορικών κ.α.), που θέτουν περιορισμούς στην
πλήρη και ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία.
Οι δράσεις έχουν ως απώτερο σκοπό την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία. Η
κοινωνική ένταξη σε αντιδιαστολή με την ενσωμάτωση δεν προϋποθέτει την αφομοίωση των
ατόμων, δηλαδή την μονομερή προσαρμογή τους στο υφιστάμενο περιβάλλον. Υπό την οπτική
του κοινωνικού μοντέλου, η ένταξη προϋποθέτει τη δημιουργία ενός κοινωνικού πλαισίου ίσων
ευκαιριών και συμπερίληψης της ανθρώπινης ποικιλομορφίας.
Οι δράσεις αναμένεται να εκπονηθούν με βάση τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας
όπως έχει κατακυρωθεί στην Διεθνή Σύμβαση των Η Ε για τα δικαιώματα των ατόμων με
αναπηρία και έχει κυρωθεί στο ελληνικό δίκαιο με τον ν. 4077/2012. Το κοινωνικό μοντέλο
αναδεικνύοντας την πολιτική φύση του ζητήματος την αναπηρίας, και την υποχρέωση της
πολιτείας να διασφαλίζει την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία σε όλες
τις πλευρές της κοινωνικής ζωής, εδραιώνει τη δικαιωματική προσέγγιση για τη διεκδίκηση
των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία.
Με βάση τη δικαιωματική προσέγγιση οι δράσεις αναμένεται:


Να επισημαίνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, και να
προσδιορίζουν τις υποχρεώσεις της πολιτείας και των αρμόδιων φορέων αναφορικά με
την εκπλήρωση των δικαιωμάτων.



Να προσδιορίζουν τους θεσμικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς και συμπεριφορικούς
φραγμούς που εμποδίζουν τα άτομα με αναπηρία να ασκήσουν τα δικαιώματα τους.



Να αξιολογούν τα αποτελέσματα και τις διαδικασίες εφαρμογής των δικαιωμάτων των
ατόμων με αναπηρία.
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Να ενσωματώνουν τις αρχές των διεθνών και ευρωπαϊκών συβάσεων για τα ανθρώπινα
δικαιώματα, καθώς και τις οδηγίες και συστάσεις των διεθνών και των ευρωπαϊκών
οργανισμών και μηχανισμών παρακολούθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.



Να λαμβάνουν υπόψη το ζήτημα των ατόμων με αναπηρία που βιώνουν πολλαπλή
διάκριση (Γυναίκες με αναπηρία, πρόσφυγες με αναπηρία, μετανάστες/τριες με
αναπηρία,

Ρομά με αναπηρία, μουσουλμανόπαιδα με αναπηρία κ.α.), και να

ενσωματώνουν -όπου είναι εφικτό- αναλυτικά στοιχεία και δεδομένα για αυτές τις
κατηγορίες ατόμων με αναπηρία.


Να λαμβάνουν υπόψη τους όλες τις κατηγορίες της αναπηρίας και να ενσωματώνουν
αναλυτικά στοιχεία και δεδομένα για όλες τις κατηγορίες ατόμων με αναπηρία.

▪ Ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας

Ο σχεδιασμός των δράσεων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας
της έρευνας συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων, της αξιοπρέπειας και
της ευημερίας των ατόμων και των παιδιών, της εμπιστευτικότητας των προσωπικών
δεδομένων και του σεβασμού των αξιών και της ευημερίας των τοπικών κοινωνιών.
Ο γενικός κανόνας που πρέπει να τηρείται κατά την ερευνητική διαδικασία είναι ότι τα στοιχεία
ταυτότητας καθώς και τα λοιπά προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να αποκαλύψουν την
ταυτότητα ενός ατόμου (που συμμετέχει σε έρευνες), θα πρέπει να προστατεύονται και να
διατηρούνται εμπιστευτικά.
Σε κάθε περίπτωση οι διαδικασίες έρευνας θα πρέπει να ακολουθούν πρότυπα
πληροφορημένης συγκατάθεσης των συμμετεχόντων.

▪ Γενικές μεθοδολογικές αρχές:

•

Συμμετοχική προσέγγιση (Participatory approach): Σύμφωνα με το σύνθημα του
αναπηρικού κινήματος «Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς», η μεθοδολογική προσέγγιση
αναμένεται να διασφαλίζει την ενεργό συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία και των
αναπηρικών οργανώσεων στις δράσεις του έργου. Αναμένεται δε ότι, η οπτική των
ατόμων με αναπηρία, θα αποτυπώνεται σαφώς στα βασικά συμπεράσματα και στις
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συστάσεις πολιτικής των τελικών παραδοτέων. Βασική προϋπόθεση αυτής της αρχής
είναι να πληρούνται σε όλες τις σχετικές διαδικασίες οι αρχές της προσβασιμότητας.
•

Προσανατολισμός στη δράση (Action-orientated): Οι μελέτες-έρευνες και οι
εκθέσεις του έργου θα έχουν σαφή προσανατολισμό στην ανάγκη για δράση (actionorientated), προς τη κατεύθυνση της προώθησης και της διασφάλισης των
δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Η παραγωγή τεκμηριωμένων συστάσεων
πολιτικής (evidence-based policy recommendations) προς την πολιτεία και τους
αρμόδιους φορείς αποτελεί σε κάθε περίπτωση σκοπό των περιγραφόμενων έργων.

•

Μεικτή μεθοδολογική προσέγγιση (Mixed-methods approach): Ο ανάδοχος
αναμένεται να υιοθετήσει μεικτή μεθοδολογία με συνδυασμό μεθόδων και τεχνικών,
ώστε να υποστηριχτεί η ολιστική και συστημική προσέγγιση των ζητημάτων και να
ενισχυθεί η αξιοπιστία των ευρημάτων.

•

Διαφοροποιημένη προσέγγιση του πληθυσμού των ατόμων με αναπηρία: Οι
μελέτες και οι εκθέσεις θα υιοθετούν διαφοροποιημένη προσέγγιση των υπό εξέταση
ζητημάτων, δίνοντας έμφαση στις διαφορετικές διαστάσεις και εκδοχές των υπό
μελέτη θεματικών, λαμβάνοντας υπόψη:
Την ετερογένεια του πληθυσμού των ατόμων με αναπηρία αναφορικά με:


Τις διαφορετικές κατηγορίες αναπηρίας



Τα διαφορετικά στάδια της ζωής των ατόμων με αναπηρία (προσέγγιση κύκλου
ζωής).



Τις δημογραφικές και κοινωνικές μεταβλητές που αλληλοεπιδρούν με την αναπηρία.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ
Η μεθοδολογία εκπόνησης των δράσεων παρουσιάζεται στις παρακάτω ενότητες με την
εξής διάρθρωση;


Γενική μεθοδολογική προσέγγιση για τις δράσεις «Μελέτες-Έρευνες» (Δράση 3.1 &
Δράση 3.2 & Δράση 3.3)



Ειδικές τεχνικές προδιαγραφές για την εκπόνηση πρωτογενούς έρευνας στη δράση 3.1.



Ειδικές τεχνικές προδιαγραφές για την εκπόνηση πρωτογενούς έρευνας στη δράση 3.2.



Ειδικές τεχνικές προδιαγραφές για την εκπόνηση πρωτογενούς έρευνας στη δράση 3.3.
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Γενική μεθοδολογική προσέγγιση για τις δράσεις «Εθνικές Εκθέσεις» (Δράση 3.4 &
Δράση 3.5 & Δράση 3.6)

Γενική μεθοδολογική προσέγγιση για τις δράσεις «Μελέτες-Έρευνες» (Δράση 3.1 & Δράση
3.2 & Δράση 3.3)
Οι μελέτες-έρευνες που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο του έργου απαιτούν μεικτή μεθοδολογική
προσέγγιση που θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο α) Έρευνα γραφείου, β) Συγκέντρωση και
δευτερογενή ανάλυση υφιστάμενων ποσοτικών δεδομένων και γ) Διεξαγωγή πρωτογενούς
εμπειρικής έρευνας.
Το μεθοδολογικό πλαίσιο που παρατίθεται

στην παρούσα διακήρυξη αναμένεται να

εξειδικευτεί από τον ανάδοχο, ο οποίος καλείται να συμπεριλάβει στην τεχνική προσφορά του
αναλυτικό μεθοδολογικό σχεδιασμό σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τους στόχους του φυσικού
αντικειμένου κάθε δράσης.

Ειδικότερα για οι δράσεις 3.1, 3.2 και 3.3 αναμένεται να περιλαμβάνουν:

Α) ΕΡΕΥΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Η έρευνα γραφείου συνίσταται κατ’ ελάχιστο σε επισκόπηση σύγχρονης βιβλιογραφίας και
αρθρογραφίας, επισκόπηση του θεσμικού πλαισίου αναφορικά με το υπό μελέτη θέμα,
αναζήτηση διεθνών προτύπων και καλών πρακτικών κ.α

Β) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η συγκέντρωση των υφιστάμενων στατιστικών δεδομένων και των διαθέσιμων στοιχείων που
αποτυπώνουν όψεις των υπό μελέτη ζητημάτων, αναμένεται να αποτελέσει βασική ενέργεια
τεκμηρίωσης στο πλαίσιο του έργου. Ειδικότερα προβλέπεται ότι ο ανάδοχος θα προβεί σε:
-

Συγκέντρωση και δευτερογενή ανάλυση στατιστικών δεδομένων αναφορικά με το υπό
μελέτη θέμα.
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Συγκέντρωση και ανάλυση διοικητικών δεδομένων και τεκμηρίων συναφών με τα
θέματα της αναπηρίας (πηγές τέτοιων δεδομένων μπορούν να είναι οι δημόσιοι ή /και
ιδιωτικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα).

Γ) ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η διενέργεια πρωτογενούς/εμπειρικής έρευνας θεωρείται αναπόσπαστο μεθοδολογικό
εργαλείο στον σχεδιασμό μελετών, ερευνών και διαδικασιών παρακολούθησης και
αξιολόγησης σε θέματα και τομείς που αφορούν την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων του
πληθυσμού.

Ειδικές τεχνικές προδιαγραφές για την εκπόνηση πρωτογενούς έρευνας στη δράση 3.1.
Η έρευνα στην εκπαίδευση είναι ιδιαίτερα απαιτητική λόγο των συνθετότητας του
εκπαιδευτικού συστήματος και της πολυπαραγοντικής φύσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Υιοθετώντας την αντίληψη της bottom-up προσέγγισης στη λήψη αποφάσεων εκπαιδευτικού
σχεδιασμού και στη διαδικασία συγκρότησης ενός συστήματος εκπαίδευσης χωρίς
αποκλεισμούς, αναμένεται μέσω της διενέργειας έρευνας πεδίου να διερευνηθεί σε βάθος η
οπτική όλων των εμπλεκόμενων ομάδων.
Προκρίνεται η υιοθέτηση της ποιοτικής προσέγγισης στην εμπειρική έρευνα ως η πλέον
κατάλληλη να εξασφαλίσει την πρόσβαση στη βιωμένη εμπειρία των εμπλεκόμενων ομάδων,
στις αντιλήψεις και στις στάσεις τους, καθώς και στις πρακτικές διαστάσεις και τα εμπόδια που
δυσχεραίνουν τη διαδικασία της μετάβασης στο νέο μοντέλο εκπαίδευσης.
Ειδικότερα για την υλοποίηση της δράσης απαιτείται η διεξαγωγή ποιοτικής πολύ-επίπεδης
έρευνας με στόχο τον συνδυασμό ανάλυσης των μάκρο, μέσο και μίκρο επιπέδων της
κοινωνικής δομής αναφορικά με το εκπαιδευτικό σύστημα.
Σύμφωνα με τα ειδικά ερωτήματα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ομάδων που
εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, ο ανάδοχος αναμένεται να καθορίσει στην τεχνική
προσφορά που θα υποβάλλει το βέλτιστο συνδυασμό ποιοτικών τεχνικών συλλογής των
δεδομένων που θα χρησιμοποιηθούν ανά περίπτωση.
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Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στον μεθοδολογικό σχεδιασμό μπορούν να συμπεριληφθούν
ατομικές σε βάθος συνεντεύξεις, ημι-δομημένες συνεντεύξεις, συνεντεύξεις με ειδικούς
(experts

interviews),

ομάδες

εστίασης

(focus

groups),

μελέτες

περιπτώσεων,

αυτοσυμπληρούμενα ερωτηματολόγια κ.α.
Γεωγραφικό εύρος έρευνας πεδίου: Η έρευνα πεδίου αναμένεται να διεξαχθεί στην περιφέρεια
Αττικής.
Ο ανάδοχος καλείται να εκπονήσει σχέδιο δειγματοληψίας για την περιφέρεια Αττικής στη
βάση της συγκριτικής μεθόδου ανάλυσης. Η δειγματοληψία αναμένεται να εξασφαλίσει τον
απαιτούμενο βαθμό ετερογένειας των περιπτώσεων για την ανάδειξη των κρίσιμων
παραμέτρων της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς.

Ομάδες-στόχοι (Target Groups) της έρευνας:


Μαθητές με και χωρίς αναπηρία



Στελέχη της εκπαίδευσης στη σχολική μονάδα και στις διοικητικές και υποστηρικτικές
υπηρεσίες εκπαίδευσης



Υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης



Γονείς/κηδεμόνες και οικογένειες μαθητών με και χωρίς αναπηρία



Φορείς της τοπικής κοινωνίας



Οργανώσεις ατόμων με αναπηρία.

Ειδικές τεχνικές προδιαγραφές για την εκπόνηση πρωτογενούς έρευνας στη δράση 3.2.
Η διενέργεια εμπειρικής έρευνας σκοπό έχει να καθορίσει και να προτεραιοποιήσει τις
ενέργειες και τις δράσεις που απαιτούνται για τη συγκρότηση του κατάλληλου πλαισίου και
των συνθηκών που θα προωθήσουν την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία.
Ειδικότερα στη δράση 3.2 αναμένεται να διενεργηθεί έρευνα πεδίου με τη μέθοδο της μελέτης
περίπτωσης (Case Study) σε μια διοικητική περιφέρεια της χώρας. Τα ευρήματα της έρευνας
θα αξιοποιηθούν στην εκπόνηση σχεδίου δράσης για την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με
αναπηρία στην επιλεγμένη περιφέρεια.
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Η μελέτη περίπτωσης στόχο έχει: την αναλυτική περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στην
περιφέρεια αναφορικά με το σύστημα φροντίδας, τις δομές και τις υπηρεσίες που παρέχονται
στα άτομα με αναπηρία, την αποτύπωση των συνθηκών διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία
στο τοπικό επίπεδο και την ανίχνευση των αναγκών τους, και τέλος τη διερεύνηση των
στάσεων και των αντιλήψεων των εμπλεκόμενων ομάδων σχετικά με το υφιστάμενο πλαίσιο,
τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες για την προώθηση της ανεξάρτητης διαβίωσης στην εν
λόγω περιφέρεια.
Η μελέτη περίπτωσης αναμένεται να βασιστεί σε ποικίλες τεχνικές και πηγές τεκμηρίωσης, με
μεγαλύτερη έμφαση στις ποιοτικές μεθόδους έρευνας.

Γεωγραφικό εύρος έρευνας:
Η μελέτη περίπτωσης αναμένεται να διεξαχθεί σε μια διοικητική περιφέρεια της χώρας για την
οποία ο ανάδοχος θα εκπονήσει σχέδιο δράσης για την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με
αναπηρία.
Ο ανάδοχος καλείται να προτείνει την περιφέρεια εκπόνησης της μελέτη περίπτωσης και του
σχεδίου δράσης και να τεκμηριώσει την προτεινόμενη επιλογή με στοιχεία και δεδομένα
σχετικά με το κοινωνικοοικονομικό προφίλ της περιφέρειας και τα ειδικά χαρακτηριστικά που
την καθιστούν επιλέξιμη για την παρούσα δράση.
Ειδικότερα, στα κριτήρια επιλογής μεταξύ άλλων θα ληφθούν υπόψη: ο πληθυσμός των
ατόμων με αναπηρία στην περιφέρεια, το εύρος του υφιστάμενου δικτύου δομών και
υπηρεσιών και ειδικότερα των υπηρεσιών ανοιχτής φροντίδας και ο βαθμός κάλυψης που
παρέχουν στον τοπικό πληθυσμό, η προσβασιμότητα του φυσικού και δομημένου
περιβάλλοντος της περιφέρειας, η προσβασιμότητα των υπηρεσιών που απευθύνονται στον
γενικό πληθυσμό.

Ομάδες-στόχοι (Target Groups) της έρευνας:


Άτομα με αναπηρία – γονείς και οικογένειες ατόμων με αναπηρία



Εμπλεκόμενοι επαγγελματίες (π.χ. επαγγελματίες υγείας και φροντίδας, κ.α.)
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Αρμόδιοι φορείς/ υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, στελέχη περιφερειακής και τοπικής
αυτοδιοίκησης



Οργανώσεις ατόμων με αναπηρία



Φορείς τοπικών κοινωνιών.

Ειδικές τεχνικές προδιαγραφές για την εκπόνηση πρωτογενούς έρευνας στη δράση 3.3.
Για τη δράση 3.3. προβλέπεται η διεξαγωγή πανελλαδικής ποσοτικής έρευνας με χρήση
δομημένου ερωτηματολογίου και με αντικείμενο τον προσδιορισμό του πρόσθετου κόστους
διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα ανά κατηγορία αναπηρίας, σε
αντιπροσωπευτικό δείγμα της χώρας.
Για τον ποσοτικό προσδιορισμό του πρόσθετου κόστους διαβίωσης λόγω αναπηρίας, ο
ανάδοχος αναμένεται να κατασκευάσει στατιστικό μοντέλο υπολογισμού του πρόσθετου
κόστους, σύμφωνα με το οποίο θα σχεδιαστεί και το ερωτηματολόγιο της ποσοτικής έρευνας.
Η στάθμιση του δομημένου ερωτηματολογίου της έρευνας αναμένεται να διενεργηθεί από τον
ανάδοχο με χρήση της μεθοδολογίας των ομάδων εστίασης (Focus Groups) σε άτομα με
αναπηρία και συγγενείς -φροντιστές ατόμων με αναπηρία.
Η στάθμιση του ερωτηματολογίου θα περιλαμβάνει έλεγχο της εγκυρότητας και της
αξιοπιστίας και πιλοτική εφαρμογή, ώστε να καθοριστούν οι αναγκαίες προσαρμογές και
βελτιώσεις στο περιεχόμενο και τις εννοιολογικές κατασκευές του ερωτηματολογίου.
Ο ανάδοχος αναμένεται να προσδιορίσει στην τεχνική προσφορά που θα υποβάλλει την
ολοκληρωμένη μεθοδολογική προσέγγιση της έρευνας, συμπεριλαμβανομένων της τεχνική
συλλογής δεδομένων της ποσοτικής έρευνας, του μεγέθους του δείγματος και της τεχνικής
δειγματοληψίας, τη μεθοδολογία στάθμισης του ερωτηματολογίου, καθώς και τον αριθμό και
τη σύνθεση των ομάδων εστίασης.

Γεωγραφικό εύρος έρευνας:
Η έρευνα θα καλύψει την επικράτεια της χώρας.
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Ομάδες-στόχοι (Target Groups) της δράσης:


Άτομα με αναπηρία – γονείς και οικογένειες ατόμων με αναπηρία

Γενική μεθοδολογική προσέγγιση για τις δράσεις «Εθνικές Εκθέσεις» (Δράση 3.4 & Δράση
3.5 & Δράση 3.6)
Βασική απαίτηση των τεχνικών προδιαγραφών για τις εθνικές εκθέσεις, είναι η εφαρμογή
κοινών μεθοδολογικών εργαλείων

και κοινής τυποποίησης της διάρθρωσης και του

περιεχομένου των (3) εθνικών εκθέσεων. Οι εθνικές εκθέσεις αναμένεται να πληρούν το
κριτήριο της συγκρισιμότητας, έτσι ώστε, κάθε προηγούμενη έκθεση να αποτελεί τη βάση
σύγκρισης και εξαγωγής συμπερασμάτων για την επόμενη έκθεση.
Εντούτοις, η ετήσια έκδοση της εθνικής έκθεσης θα αποτελεί αυτοτελές κείμενο, και θα
παρέχει την ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης, των διαχρονικών τάσεων και των
προοπτικών, χωρίς να προϋποθέτει την προηγούμενη γνώση η την αναφορά σε προγενέστερες
εκθέσεις.
Η κοινή μεθοδολογία εκπόνησης των εκθέσεων αναμένεται να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο
ενέργειες και τεχνικές και από τις 3 ακόλουθες κατηγορίες (Α, Β,Γ), ενώ με απόφαση της
αναθέτουσας αρχής θα ζητηθεί από τον ανάδοχο να συμπεριλάβει δεδομένα της τέταρτης
κατηγορίας (Δ).
Α) ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η συγκέντρωση όλων των υφιστάμενων στατιστικών δεδομένων και των διαθέσιμων
στοιχείων που αποτυπώνουν βασικούς τομείς και δείκτες αναφορικά με την εκπλήρωση των
δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, αναμένεται να αποτελέσει την κύρια μεθοδολογία
υλοποίησης των εθνικών εκθέσεων.
Β) ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Στο πλαίσιο εκπόνησης των εθνικών εκθέσεων απαιτείται ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή
διαχρονικής ποιοτικής έρευνας (Longitudinal qualitative research) με την μέθοδο των ομάδων
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εστίασης (Focus Groups) σε εκπροσώπους αναπηρικών οργανώσεων και σε άτομα με
αναπηρία.
Γ) ΕΡΕΥΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Η έρευνα γραφείου στο πλαίσιο εκπόνησης των εθνικών εκθέσεων αφορά κυρίως σε
επισκόπηση θεσμικού πλαισίου, βιβλιογραφική επισκόπηση κ.α.

Δ) ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΕΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΥ
ΛΑΜΒΑΝΕΙ Η Ε.Σ.Α.μεΑ.
Η Ε.Σ.Α.μεΑ. διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει τμήμα του αρχειακού και πληροφοριακού
υλικού (σε ανωνυμοποιημένη μορφή) που συγκεντρώνει στο πλαίσιο παράλληλων δράσεων
του παρατηρητηρίου ή άλλων δράσεων/προγραμμάτων της ΕΣΑμεΑ, ζητώντας από τον
ανάδοχο να το συμπεριλάβει ως υλικό τεκμηρίωσης στις ετήσιες εκθέσεις.

Γεωγραφική εύρος Εθνικών Εκθέσεων:
Το γεωγραφικό εύρος των Εθνικών Εκθέσεων είναι η γεωγραφική περιφέρεια της χώρας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΡΑΣΗ 3.1: Μελέτη για τη Μετάβαση Από την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στη Χωρίς
Αποκλεισμούς Εκπαίδευση (inclusive education).
Αντικείμενο της μελέτης είναι η εκπαίδευση των μαθητών/ριών με αναπηρία και η μετάβαση
από το εκπαιδευτικό μοντέλο της διαχωρισμένης ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στην
εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, όπως ορίζεται από το άρθρο 24 της Διεθνούς Σύμβασης για
τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.
Σκοπός της μελέτης είναι η αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στην
εκπαίδευση των μαθητών/ριων με αναπηρία, της προόδου που έχει τελεστή στη χώρα
αναφορικά με την ένταξη των μαθητών/ριων με αναπηρία στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα,
με απώτερο σκοπό την συμβολή στον εθνικό σχεδιασμό της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς.

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Ε.Σ.Α.μεΑ.)

[18]

Η ένταξη των ατόμων με αναπηρία στο εκπαιδευτικό σύστημα, προϋποθέτει στρατηγικό και
επιχειρησιακό σχεδιασμό για την εφαρμογή πολιτικών και παρεμβάσεων, με στόχο την
πρόκληση αλλαγών σε όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήματος, και τη δημιουργία ενός
εκπαιδευτικού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.
Ένα «Σχολείο για όλους», για να γίνει πραγματικότητα στο ελληνικό πλαίσιο, απαιτούνται
αλλαγές πρωτίστως στα εξής πεδία:







Στο θεσμικό πλαίσιο και την οργανωτική δομή του εκπαιδευτικού συστήματος
Στη διοίκηση των σχολικών μονάδων
Στην υλικοτεχνική υποδομή και την προσβασιμότητα του σχολικού και εκπαιδευτικού
περιβάλλοντος
Στις μεθόδους και στο περιεχόμενο της διδασκαλίας
Στην εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
Στην κατανομή των δημοσίων δαπανών για την εκπαίδευση.

Προκειμένου να επιτύχει το σκοπό της η μελέτη θα επικεντρωθεί κυρίως στους εξής στόχους:
1. Αναλυτική αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με τα
εξής:
 Νομικό/θεσμικό πλαίσιο
 Πολιτικό πλαίσιο / Στρατηγική και σχεδιασμός για την εκπαίδευση χωρίς
αποκλεισμούς
 Δομές και υποστηρικτικές υπηρεσίες της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης σε όλες τις
βαθμίδες της τυπικής εκπαίδευσης.
 Επάρκεια και προσβασιμότητα δομών και υπηρεσιών της ειδικής αγωγής και
εκπαίδευσης στην προσχολική αγωγή, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
εκπαίδευση
 Μαθητικός πληθυσμός με αναπηρία εντός και εκτός εκπαιδευτικού συστήματος
 Υπεύθυνοι φορείς (duty bearers) και οργανωτική δομή στη χάραξη και εφαρμογή της
εκπαιδευτικής πολιτικής
 Δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση
 Διείσδυση της ενταξιακής κουλτούρας στο εκπαιδευτικό σύστημα
 Πρακτικές διαστάσεις των πολιτικών ένταξης
 Οπτική των εμπλεκόμενων ομάδων, στάσεις και αντιλήψεις, ικανοποίηση από την
παρεχόμενη εκπαίδευση, πρακτικά εμπόδια και υφιστάμενες ανάγκες
 Εμπόδια και φραγμοί στην ένταξη των ατόμων με αναπηρία στο εκπαιδευτικό
σύστημα, σε επίπεδο θεσμών, νοοτροπίας και πρακτικών
 Θετικά σημεία και ευκαιρίες που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού
συστήματος
2. Προσδιορισμός καλών παραδειγμάτων και καλών πρακτικών άλλων χωρών
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3. Συγκρότηση ενός συστήματος βασικών δεικτών για την παρακολούθηση/αξιολόγηση
της εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρία αναφορικά με τον σκοπό της ένταξης
4. Διατύπωση τεκμηριωμένου συνόλου δράσεων και ιεραρχημένων ενεργειών ανά
εκπαιδευτική βαθμίδα και κατηγορία αναπηρίας, με στόχο τη συμβολή σε ένα εθνικό
σχέδιο για την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς.
ΔΡΑΣΗ 3.2: Μελέτη για την Διαμόρφωση Συνθηκών και Πλαισίων Ανεξάρτητης
Διαβίωσης στην Κοινότητα
Αντικείμενο της μελέτης είναι η ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία στην
κοινότητα όπως ορίζεται από το άρθρο 19 της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα των
ατόμων με αναπηρία.
Σκοπός της μελέτης είναι η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στη Ελλάδα αναφορικά
με το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να ζουν ανεξάρτητα στην κοινότητα υπό την οπτική
του άρθρου 19 της Σύμβασης και του άρθρου 21 του Συντάγματος, η διερεύνηση των
αναγκαίων όρων και η διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών και πλαισίων για την
ανεξάρτητη διαβίωση, και η συμβολή στην χάραξη εθνικής στρατηγικής και επιχειρησιακού
σχεδίου για τη επίτευξη της.
Η ανεξάρτητη διαβίωση αφορά στην πλήρη ένταξη και συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία
στην κοινωνία, και συμπεριλαμβάνει:





Το δικαίωμα της επιλογής (που, πως και με ποιον ή ποιους θέλει κανείς να ζήσει)
Την πρόσβαση σε υπηρεσίες στο σπίτι, άλλες κοινωνικές υπηρεσίες υποστήριξης,
συμπεριλαμβανομένης της υπηρεσίας προσωπικής βοήθειας που προωθεί την
κοινωνική ένταξη και αποτρέπει τον αποκλεισμό
Την καθολική προσβασιμότητα υπηρεσιών και δομών που απευθύνονται στο γενικό
κοινό.

Απώτερος στόχος της ανεξάρτητης διαβίωσης είναι:
Να έχουν τα άτομα με αναπηρία το ίδιο εύρος επιλογών και τον ίδιο βαθμό αυτοπροσδιορισμού
που οι άνθρωποι χωρίς αναπηρία θεωρούν ως δεδομένα.

Προκειμένου να επιτύχει το σκοπό της η μελέτη θα επικεντρωθεί στους εξής στόχους:
1. Αναλυτική αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με τα
εξής:
 Νομικό/θεσμικό πλαίσιο
 Πολιτικό πλαίσιο / Στρατηγική και σχεδιασμός για την ανεξάρτητη διαβίωση
 Κοινωνικές υπηρεσίες στην κοινότητα και προσβασιμότητα
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Σύστημα κοινωνικής φροντίδας-πρόνοιας/ Δομές και υπηρεσίες υποστήριξης για
τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειες τους
 Κοινωνικά συστήματα που συνδέονται άμεσα με την ανεξάρτητη διαβίωση:
Συστήματα υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής ασφάλισης, εκπαίδευσης, πρόσβασης
στην εργασία.
 Φραγμοί που εμποδίζουν την ανεξάρτητη διαβίωση και παράγοντες που εντείνουν
την ιδρυματοποίηση
 Θετικά βήματα και ευκαιρίες για την προώθηση της ανεξάρτητης διαβίωσης στην
Ελλάδα
 Ελληνική εμπειρία σε εγχειρήματα αποιδρυματοποίησης στην Ελλάδα.
 Προσδιορισμός ανεξάρτητης διαβίωσης ανά κατηγορία και βαρύτητα αναπηρίας
και ηλικιακή ομάδα
2. Συγκριτική παρουσίαση μοντέλων ανεξάρτητης διαβίωσης άλλων χωρών και
αναζήτηση καλών πρακτικών, συμβατών με το ελληνικό πλαίσιο, με ειδική
επικέντρωση στην επισκόπηση των μοντέλων «προσωπικού βοηθού»
3. Διατύπωση ιεραρχημένων συστάσεων σε επίπεδο θεσμικών μεταρρυθμίσεων,
δράσεων και ενεργειών, για την δημιουργία συνθηκών και πλαισίων ανεξάρτητης
διαβίωσης στην κοινότητα, με έμφαση στις αναγκαίες νομοθετικές παρεμβάσεις για
την εφαρμογή του θεσμού του προσωπικού βοηθού.
4. Σύνταξη τοπικού σχεδίου δράσης για την ανεξάρτητη διαβίωση σε μια περιφέρεια της
χώρας.


Ειδικότερα οι στόχοι 3 & 4 θα αναπτυχθούν εκτενώς από τον ανάδοχο σε ειδικά διακριτά
κεφάλαια που θα καταλαμβάνουν από κοινού τουλάχιστόν το 1/3 της συνολικής έκτασης
της τελικής μελέτης.
ΔΡΑΣΗ 3.3:Μελέτη για το Πρόσθετο Κόστος Διαβίωσης Λόγω Αναπηρίας
Αντικείμενο της μελέτης αποτελεί το πρόσθετο κόστος διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία
που διαμένουν στην Ελλάδα.
Σκοπός της μελέτης είναι ο προσδιορισμός του πρόσθετου κόστους διαβίωσης των ατόμων με
αναπηρία, και η συμβολή στην διαμόρφωση ενός εθνικού σχεδίου ολοκληρωμένης
αντιμετώπισης του πρόσθετου κόστους διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία.
Η ύπαρξη ατόμου με αναπηρία σε ένα νοικοκυριό, επιφέρει πρωτίστως σοβαρές οικονομικές
δυσκολίες, καθώς το κόστος διαβίωσης για τις οικογένειες που έχουν άτομο με αναπηρία είναι
υψηλότερο σε σύγκριση με αυτό των οικογενειών χωρίς άτομο με αναπηρία.
Το πρόσθετο κόστος διαβίωσης λόγω αναπηρίας απορρέει αφενός από την κατάσταση της
υγείας που αντιμετωπίζει το άτομο, και αφετέρου από τα εμπόδια και τους περιορισμούς που
θέτει το κοινωνικό περιβάλλον.
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Επίσης, είναι γνωστό ότι το πρόσθετο κόστος διαβίωσης ενός ατόμου με αναπηρία
διαφοροποιείται σε κάθε χώρα. Το πρόσθετο κόστος καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το
επίπεδο των δημόσιων παροχών, το εύρος των εξειδικευμένων αγαθών και υπηρεσιών που
παρέχονται για την κάλυψη των αναγκών των ατόμων με αναπηρία, καθώς και από το επίπεδο
προσβασιμότητας των γενικών αγαθών και υπηρεσιών.
Γενικά, το πρόσθετο κόστος διαβίωσης μπορεί να αφορά:
 Σε δαπάνες που απορρέουν άμεσα από την αναπηρία
 Σε πρόσθετο κόστος για την κάλυψη καθημερινών αναγκών
Ο ποσοτικός προσδιορισμός του πρόσθετου κόστους διαβίωσης λόγω αναπηρίας είναι
αναγκαίος ώστε να υπάρξει ρεαλιστική προσαρμογή και ανταπόκριση των πολιτικών για την
αναπηρία στις πραγματικές ανάγκες των ατόμων, σε κάθε κατηγορία και βαθμό αναπηρίας. Η
αντιμετώπιση του πρόσθετου κόστους διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία, είναι ιδιαίτερα
σημαντική καθώς αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την εκπλήρωση του δικαιώματος της
ανεξάρτητης διαβίωσης και της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία.

Προκειμένου να επιτύχει το σκοπό της η μελέτη θα επικεντρωθεί στους εξής στόχους:
1. Θεωρητική διαμόρφωση του προβλήματος του πρόσθετου κόστους διαβίωσης των
ατόμων με αναπηρία
2. Ανάλυση των εναλλακτικών μεθοδολογικών προσεγγίσεων του πρόσθετου κόστους
διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία
3. Επιλογή και διαμόρφωση της βέλτιστης μεθοδολογίας
4. Εμπειρικός προσδιορισμός του πρόσθετου κόστους διαβίωσης ανά κατηγορία και
βαρύτητα αναπηρίας
5. Διερεύνηση των επιπτώσεων του πρόσθετου κόστους διαβίωσης και των φραγμών που
επιβάλει στις συνθήκες ζωής και στην ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία
6. Αξιολόγηση των πολιτικών για την αναπηρία σε επίπεδο στρατηγικών στόχων και
υφιστάμενων παροχών και υπηρεσιών, ως προς τον βαθμό κάλυψης του πρόσθετου
κόστους διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία
7. Διερεύνηση των προσεγγίσεων, των πολιτικών και των παροχών που υιοθετούνται σε
διεθνές επίπεδο για την αντιμετώπιση του πρόσθετου κόστους διαβίωσης των ατόμων
με αναπηρία και αποτύπωση των καλών πρακτικών

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Ε.Σ.Α.μεΑ.)

[22]

8. Διαμόρφωση ιεραρχημένων συστάσεων πολιτικής που θα περιλαμβάνουν μείγμα
μέτρων και δράσεων, άμεσων και έμμεσων, ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα των
ατόμων με αναπηρία να έχουν πρόσβαση σε ένα ισότιμο επίπεδο διαβίωσης.

ΔΡΑΣΗ 3.4:Έκθεση α’ έτους - 2017: Εθνική Έκθεση για την αναπηρία (α’ έτους - 2017)
Αντικείμενο των εθνικών εκθέσεων είναι η συγκέντρωση, η παρακολούθηση και η ανάλυση,
δεδομένων και πληροφοριών για την αναπηρία, τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και
τις πολιτικές για την αναπηρία που εφαρμόζονται στην Ελλάδα.
Σκοπός των εθνικών εκθέσεων είναι να καταστούν η βασική πηγή πληροφόρησης για τα
ζητήματα που σχετίζονται με την αναπηρία στην Ελλάδα, παρέχοντας ολοκληρωμένη εποπτεία
του πεδίου της αναπηρίας. Οι εθνικές εκθέσεις θα παρουσιάζουν αναλυτικά τις εξελίξεις που
λαμβάνουν χώρα κατά το διάστημα αναφοράς, ενώ παράλληλα θα αναλύουν σε διαχρονική
βάση τα δεδομένα αποτυπώνοντας τις υφιστάμενες μεταβολές, τις θετικές τάσεις και τα
εμμένοντα εμπόδια, σε καίριους τομείς της διαβίωσης, της κοινωνικής ένταξης και της
άσκησης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία.
Οι εθνικές εκθέσεις θα αποτελέσουν μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα για την ΕΣΑμεΑ,
βασικό “εργαλείο” παρακολούθησης, προστασίας και προώθησης των δικαιωμάτων των
ατόμων με αναπηρία.
Η δημοσίευση των εθνικών εκθέσεων για την αναπηρία σε επαναλαμβανόμενη βάση θα τις
καταστήσει ένα εργαλείο “ελέγχου” για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με
αναπηρία.
Επίσης, μέσω της έκδοσης των εθνικών εκθέσεων, η ΕΣΑμεΑ επιδιώκει να ευαισθητοποιεί την
κοινωνία αναφορικά με τα γενικά και ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με
αναπηρία όλων των κατηγοριών, να εμπλέκει όλο και περισσότερους φορείς στο διάλογο για
τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, και εντέλει, να παρακινεί την ανάληψη δράσεων που
προωθούν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.
Οι εθνικές εκθέσεις έχουν ως απώτερο σκοπό τη διαμόρφωση τεκμηριωμένων και
επικαιροποιημένων θέσεων και προτάσεων προς την πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς για
την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία και την πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων τους.
Οι εθνικές εκθέσεις, κατόπιν απαίτησης της αναθέτουσας αρχής θα περιλαμβάνουν ειδικά
θέματα. Τα εν λόγω θέματα θα επιλέγονται για κάθε έκδοση σύμφωνα με τις εξελίξεις στο
πεδίο της αναπηρίας.
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Προκειμένου να επιτύχει το σκοπό της η έκθεση θα επικεντρωθεί στους εξής στόχους:
1. Αποτύπωση και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με τα εξής:


Ευρύτερο περιβάλλον: Πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις που
επηρεάζουν την αναπηρία



Νομικό και θεσμικό πλαίσιο: εναρμόνιση με τη Σύμβαση



Πολιτικές και δράσεις για την αναπηρία σε εθνικό, κεντρικό και
περιφερειακό επίπεδο

 Εμπόδια και φραγμοί στην εκπλήρωση των δικαιωμάτων των ατόμων
με αναπηρία


Σημεία προόδου της χώρας στο πεδίο των πολιτικών για την αναπηρία

2. Συγκέντρωση και ανάλυση των διαθέσιμων στατιστικών δεδομένων και
άλλων πληροφοριών τεκμηρίωσης που σχετίζονται με την αναπηρία, και
αποτύπωση

διαχρονικών

μεταβολών

σε

βασικά

μεγέθη

και

αντιπροσωπευτικούς δείκτες στους εξής τομείς:


Απασχόληση



Εκπαίδευση



Υγεία



Κοινωνική Πρόνοια



Προσβασιμότητα: Φυσικό και Δομημένο Περιβάλλον, Μεταφορές,

Χρήση τεχνολογιών


Δημόσια πολιτική / λ.χ. δημόσιες δαπάνες για την αναπηρία κ.α.

3. Προβολή των απόψεων και των εμπειριών των ατόμων με αναπηρία και των
αναπηρικών οργανώσεων σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση, τις
συνθήκες ζωής των ατόμων με αναπηρία και τις εθνικές εξελίξεις για την
αναπηρία
4. Ανάλυση της κατάστασης των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα σε σύγκριση
με άλλες ευρωπαϊκές χώρες
5. Διατύπωση τεκμηριωμένων και επικαιροποιημένων συστάσεων πολιτικής και
ώθηση των αρμόδιων φορέων για ανάληψη πολιτικής δράσης.
ΔΡΑΣΗ 3.5 : Έκθεση β’ έτους - 2018: Εθνική Έκθεση για την αναπηρία (β’ έτους - 2018)
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Αντικείμενο των εθνικών εκθέσεων είναι η συγκέντρωση, η παρακολούθηση και η ανάλυση,
δεδομένων και πληροφοριών για την αναπηρία, τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και
τις πολιτικές για την αναπηρία που εφαρμόζονται στην Ελλάδα.
Σκοπός των εθνικών εκθέσεων είναι να καταστούν η βασική πηγή πληροφόρησης για τα
ζητήματα που σχετίζονται με την αναπηρία στην Ελλάδα, παρέχοντας ολοκληρωμένη εποπτεία
του πεδίου της αναπηρίας. Οι εθνικές εκθέσεις θα παρουσιάζουν αναλυτικά τις εξελίξεις που
λαμβάνουν χώρα κατά το διάστημα αναφοράς, ενώ παράλληλα θα αναλύουν σε διαχρονική
βάση τα δεδομένα αποτυπώνοντας τις υφιστάμενες μεταβολές, τις θετικές τάσεις και τα
εμμένοντα εμπόδια, σε καίριους τομείς της διαβίωσης, της κοινωνικής ένταξης και της
άσκησης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία.
Οι εθνικές εκθέσεις θα αποτελέσουν μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα για την ΕΣΑμεΑ,
βασικό “εργαλείο” παρακολούθησης, προστασίας και προώθησης των δικαιωμάτων των
ατόμων με αναπηρία.
Η δημοσίευση των εθνικών εκθέσεων για την αναπηρία σε επαναλαμβανόμενη βάση θα τις
καταστήσει ένα εργαλείο “ελέγχου” για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με
αναπηρία.
Επίσης, μέσω της έκδοσης των εθνικών εκθέσεων, η ΕΣΑμεΑ επιδιώκει να ευαισθητοποιεί την
κοινωνία αναφορικά με τα γενικά και ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με
αναπηρία όλων των κατηγοριών, να εμπλέκει όλο και περισσότερους φορείς στο διάλογο για
τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, και εντέλει, να παρακινεί την ανάληψη δράσεων που
προωθούν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.
Οι εθνικές εκθέσεις έχουν ως απώτερο σκοπό τη διαμόρφωση τεκμηριωμένων και
επικαιροποιημένων θέσεων και προτάσεων προς την πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς για
την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία και την πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων τους.
Οι εθνικές εκθέσεις, κατόπιν απαίτησης της αναθέτουσας αρχής θα περιλαμβάνουν ειδικά
θέματα. Τα εν λόγω θέματα θα επιλέγονται για κάθε έκδοση σύμφωνα με τις εξελίξεις στο
πεδίο της αναπηρίας .
Προκειμένου να επιτύχει το σκοπό της η έκθεση θα επικεντρωθεί στους εξής στόχους:
▪

Αποτύπωση και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με τα εξής:


Ευρύτερο περιβάλλον: Πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις που επηρεάζουν
την αναπηρία



Νομικό και θεσμικό πλαίσιο: εναρμόνιση με τη Σύμβαση



Πολιτικές και δράσεις για την αναπηρία σε εθνικό, κεντρικό και περιφερειακό
επίπεδο
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Εμπόδια και φραγμοί στην εκπλήρωση των δικαιωμάτων των ατόμων με
αναπηρία



Σημεία προόδου της χώρας στο πεδίο των πολιτικών για την αναπηρία

▪ Συγκέντρωση και ανάλυση των διαθέσιμων στατιστικών δεδομένων και άλλων

πληροφοριών τεκμηρίωσης που σχετίζονται με την αναπηρία, και αποτύπωση
διαχρονικών μεταβολών σε βασικά μεγέθη και αντιπροσωπευτικούς δείκτες στους εξής
τομείς:


Απασχόληση



Εκπαίδευση



Υγεία



Κοινωνική Πρόνοια



Προσβασιμότητα: Φυσικό και Δομημένο Περιβάλλον, Μεταφορές, Χρήση
τεχνολογιών



Δημόσια πολιτική / λ.χ. δημόσιες δαπάνες για την αναπηρία κ.α.

▪ Προβολή των απόψεων και των εμπειριών των ατόμων με αναπηρία και των

αναπηρικών οργανώσεων σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση, τις συνθήκες ζωής
των ατόμων με αναπηρία και τις εθνικές εξελίξεις για την αναπηρία
▪ Ανάλυση της κατάστασης των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα σε σύγκριση με

άλλες ευρωπαϊκές χώρες
▪ Διατύπωση τεκμηριωμένων και επικαιροποιημένων συστάσεων πολιτικής και ώθηση

των αρμόδιων φορέων για ανάληψη πολιτικής δράσης.
ΔΡΑΣΗ 3.6: Έκθεση γ’ έτους - 2019 : Εθνική Έκθεση για την αναπηρία (γ’ έτους - 2019)
Αντικείμενο των εθνικών εκθέσεων είναι η συγκέντρωση, η παρακολούθηση και η ανάλυση,
δεδομένων και πληροφοριών για την αναπηρία, τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και
τις πολιτικές για την αναπηρία που εφαρμόζονται στην Ελλάδα.
Σκοπός των εθνικών εκθέσεων είναι να καταστούν η βασική πηγή πληροφόρησης για τα
ζητήματα που σχετίζονται με την αναπηρία στην Ελλάδα, παρέχοντας ολοκληρωμένη εποπτεία
του πεδίου της αναπηρίας. Οι εθνικές εκθέσεις θα παρουσιάζουν αναλυτικά τις εξελίξεις που
λαμβάνουν χώρα κατά το διάστημα αναφοράς, ενώ παράλληλα θα αναλύουν σε διαχρονική
βάση τα δεδομένα αποτυπώνοντας τις υφιστάμενες μεταβολές, τις θετικές τάσεις και τα
εμμένοντα εμπόδια, σε καίριους τομείς της διαβίωσης, της κοινωνικής ένταξης και της
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άσκησης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία.
Οι εθνικές εκθέσεις θα αποτελέσουν μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα για την ΕΣΑμεΑ,
βασικό “εργαλείο” παρακολούθησης, προστασίας και προώθησης των δικαιωμάτων των
ατόμων με αναπηρία.
Η δημοσίευση των εθνικών εκθέσεων για την αναπηρία σε επαναλαμβανόμενη βάση θα τις
καταστήσει ένα εργαλείο “ελέγχου” για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με
αναπηρία.
Επίσης, μέσω της έκδοσης των εθνικών εκθέσεων, η ΕΣΑμεΑ επιδιώκει να ευαισθητοποιεί την
κοινωνία αναφορικά με τα γενικά και ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με
αναπηρία όλων των κατηγοριών, να εμπλέκει όλο και περισσότερους φορείς στο διάλογο για
τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, και εντέλει, να παρακινεί την ανάληψη δράσεων που
προωθούν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.
Οι εθνικές εκθέσεις έχουν ως απώτερο σκοπό τη διαμόρφωση τεκμηριωμένων και
επικαιροποιημένων θέσεων και προτάσεων προς την πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς για
την κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία και την πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων τους.
Οι εθνικές εκθέσεις, κατόπιν απαίτησης της αναθέτουσας αρχής θα περιλαμβάνουν ειδικά
θέματα. Τα εν λόγω θέματα θα επιλέγονται για κάθε έκδοση σύμφωνα με τις εξελίξεις στο
πεδίο της αναπηρίας .
Προκειμένου να επιτύχει το σκοπό της η έκθεση θα επικεντρωθεί στους εξής στόχους:
1. Αποτύπωση και αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με τα εξής:


Ευρύτερο περιβάλλον: Πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις που επηρεάζουν
την αναπηρία



Νομικό και θεσμικό πλαίσιο: εναρμόνιση με τη Σύμβαση



Πολιτικές και δράσεις για την αναπηρία σε εθνικό, κεντρικό και περιφερειακό
επίπεδο



Εμπόδια και φραγμοί στην εκπλήρωση των δικαιωμάτων των ατόμων με
αναπηρία



Σημεία προόδου της χώρας στο πεδίο των πολιτικών για την αναπηρία

2. Συγκέντρωση και ανάλυση των διαθέσιμων στατιστικών δεδομένων και άλλων
πληροφοριών τεκμηρίωσης που σχετίζονται με την αναπηρία, και αποτύπωση
διαχρονικών μεταβολών σε βασικά μεγέθη και αντιπροσωπευτικούς δείκτες στους
εξής τομείς:
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Απασχόληση



Εκπαίδευση



Υγεία



Κοινωνική Πρόνοια



Προσβασιμότητα: Φυσικό και Δομημένο Περιβάλλον, Μεταφορές, Χρήση
τεχνολογιών



Δημόσια πολιτική / λ.χ. δημόσιες δαπάνες για την αναπηρία κ.α.

3. Προβολή των απόψεων και των εμπειριών των ατόμων με αναπηρία και των
αναπηρικών οργανώσεων σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση, τις συνθήκες
ζωής των ατόμων με αναπηρία και τις εθνικές εξελίξεις για την αναπηρία
4. Ανάλυση της κατάστασης των ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα σε σύγκριση με
άλλες ευρωπαϊκές χώρες
5. Διατύπωση τεκμηριωμένων και επικαιροποιημένων συστάσεων πολιτικής και
ώθηση των αρμόδιων φορέων για ανάληψη πολιτικής δράσης.
ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ /ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Η υλοποίηση του Υποέργου 3 θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:
Δράση 3.1
Η υλοποίηση της Δράσης 3.1 θα πραγματοποιηθεί σε τρία (3) στάδια:
1. Κατά το Α’ στάδιο ο Ανάδοχος οφείλει να πραγματοποιήσει την εκπόνηση της αρχικής
έκθεσης (Inception Report) της μελέτης.
Το στάδιο Α θα ξεκινήσει τον 6ο μήνα από την υπογραφή της σύμβασης, και θα
ολοκληρωθεί σε επτά (7) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης (Διάρκεια 2 μήνες).
Αναλυτικότερα, κατά το στάδιο Α, ο ανάδοχος αναμένεται να προβεί στις ακόλουθες
ενέργειες: 1η ενέργεια: Προσχέδιο αρχικής έκθεσης (6 μήνες μετά την υπογραφή της
σύμβασης), 2η ενέργεια: Οριστική υποβολή αρχικής έκθεσης (7 μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης).
2. Κατά το Β’ στάδιο ο Ανάδοχος οφείλει να έχει ολοκληρώσει τη συγγραφή της ενδιάμεσης
έκθεσης (Interim Report) της μελέτης.
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Το στάδιο Β θα ξεκινήσει τον 8ο μήνα από την υπογραφή της σύμβασης, μετά την
τελική έγκριση της οριστικής αρχικής έκθεσης από την Αναθέτουσα Αρχή, και θα
ολοκληρωθεί σε έντεκα (11) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης (Διάρκεια 4
μήνες).
Αναλυτικότερα, κατά το στάδιο Β, ο ανάδοχος αναμένεται να προβεί στις ακόλουθες
ενέργειες: 1η ενέργεια: Προσχέδιο ενδιάμεσης έκθεσης (10 μήνες μετά την υπογραφή
της σύμβασης), 2η ενέργεια: Οριστική υποβολή ενδιάμεσης έκθεσης (11 μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης).
3. Κατά το Γ’ στάδιο ο Ανάδοχος οφείλει, να ολοκληρώσει τη συγγραφή της τελικής μελέτης
(Final Report).
Η τελική δομή και το περιεχόμενο της μελέτης θα οριστικοποιηθεί με την έγκριση της
αναθέτουσας αρχής επί της αρχικής έκθεσης (Inception Report).
Το στάδιο Γ θα ξεκινήσει τον 12ο μήνα από την υπογραφή της σύμβασης, μετά την
τελική έγκριση της ενδιάμεσης έκθεσης από την αναθέτουσα αρχή και θα ολοκληρωθεί
σε δεκαπέντε (15 ) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης (Διάρκεια 4 μήνες).
Αναλυτικότερα, κατά το στάδιο Γ, ο ανάδοχος αναμένεται να προβεί στις ακόλουθες
ενέργειες: 1η ενέργεια: Προσχέδιο τελικής μελέτης και προφορική παρουσίαση στην
αναθέτουσα αρχή των βασικών συμπερασμάτων της μελέτης (14 μήνες μετά την
υπογραφή της σύμβασης), 2η ενέργεια: Οριστική υποβολή τελικής μελέτης (15 μήνες
από την υπογραφή της σύμβασης).
4. Μετά το πέρας του Γ’ σταδίου και την οριστική παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων
της δράσης από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Παραδοτέων της Αναθέτουσας Αρχής,
ολοκληρώνεται το συμβατικό αντικείμενο τη δράσης 3.1.

Δράση 3.2
Η υλοποίηση της δράσης 3.2 θα πραγματοποιηθεί σε τρία (3) στάδια:
1. Κατά το Α’ στάδιο ο Ανάδοχος οφείλει να πραγματοποιήσει την εκπόνηση της αρχικής
έκθεσης (Inception Report) της μελέτης.
Το στάδιο Α θα ξεκινήσει τον 1ο μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης, και θα
ολοκληρωθεί σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης (Διάρκεια 2 μήνες).
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Αναλυτικότερα, κατά το στάδιο Α, ο ανάδοχος αναμένεται να προβεί στις ακόλουθες
ενέργειες: 1η ενέργεια: Προσχέδιο αρχικής έκθεσης (1 μήνα μετά την υπογραφή της
σύμβασης), 2η ενέργεια: Οριστική υποβολή αρχικής έκθεσης (2 μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης).
2. Κατά το Β’ στάδιο ο Ανάδοχος οφείλει να έχει ολοκληρώσει τη συγγραφή της ενδιάμεσης
έκθεσης (Interim Report) της μελέτης.
Το στάδιο Β θα ξεκινήσει τον 3ο μήνα από την υπογραφή της σύμβασης, μετά την
τελική έγκριση της οριστικής αρχικής έκθεσης από την Αναθέτουσα Αρχή, και θα
ολοκληρωθεί σε οκτώ (8) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης (Διάρκεια 6 μήνες).
Αναλυτικότερα, κατά το στάδιο Β, ο ανάδοχος αναμένεται να προβεί στις ακόλουθες
ενέργειες: 1η ενέργεια: Προσχέδιο ενδιάμεσης έκθεσης (7 μήνες μετά την υπογραφή
της σύμβασης), 2η ενέργεια: Οριστική υποβολή ενδιάμεσης έκθεσης (8 μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης).
3.

Κατά το Γ’ στάδιο ο Ανάδοχος οφείλει, να ολοκληρώσει τη συγγραφή της τελικής
μελέτης (Final Report).
Η τελική δομή και το περιεχόμενο της μελέτης θα οριστικοποιηθεί με την έγκριση της
αναθέτουσας αρχής επί της αρχικής έκθεσης (Inception Report).
Το στάδιο Γ θα ξεκινήσει τον 9ο μήνα από την υπογραφή της σύμβασης, μετά την
τελική έγκριση της ενδιάμεσης έκθεσης από την αναθέτουσα αρχή και θα ολοκληρωθεί
σε δεκατέσσερεις (14) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης (Διάρκεια 6 μήνες).
Αναλυτικότερα, κατά το στάδιο Γ, ο ανάδοχος αναμένεται να προβεί στις ακόλουθες
ενέργειες: 1η ενέργεια: Προσχέδιο τελικής μελέτης και προφορική παρουσίαση στην
αναθέτουσα αρχή των βασικών συμπερασμάτων της μελέτης (13 μήνες μετά την
υπογραφή της σύμβασης), 2η ενέργεια: Οριστική υποβολή τελικής μελέτης (14 μήνες
από την υπογραφή της σύμβασης).

4. Μετά το πέρας του Γ’ σταδίου και την οριστική παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων
της δράσης από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Παραδοτέων της Αναθέτουσας Αρχής,
ολοκληρώνεται το συμβατικό αντικείμενο της δράσης 3.2.
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Δράση 3.3
Η υλοποίηση της Δράσης 3.3 θα πραγματοποιηθεί σε τρία (3) στάδια:
1. Κατά το Α’ στάδιο ο Ανάδοχος οφείλει να πραγματοποιήσει την εκπόνηση της αρχικής
έκθεσης (Inception Report) της μελέτης.
Το στάδιο Α θα ξεκινήσει τον 8ο μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης, και θα
ολοκληρωθεί σε εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης (Διάρκεια 2 μήνες).
Αναλυτικότερα, κατά το στάδιο Α, ο ανάδοχος αναμένεται να προβεί στις ακόλουθες
ενέργειες: 1η ενέργεια: Προσχέδιο αρχικής έκθεσης (8 μήνες μετά την υπογραφή της
σύμβασης), 2η ενέργεια: Οριστική υποβολή αρχικής έκθεσης (9 μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης).
2. Κατά το Β’ στάδιο ο Ανάδοχος οφείλει να έχει ολοκληρώσει τη συγγραφή της
ενδιάμεσης έκθεσης (Interim Report) της μελέτης.
Το στάδιο Β θα ξεκινήσει τον 10ο μήνα από την υπογραφή της σύμβασης, μετά την
τελική έγκριση της οριστικής αρχικής έκθεσης από την Αναθέτουσα Αρχή, και θα
ολοκληρωθεί σε δεκατέσσερεις (14) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης (Διάρκεια
5 μήνες).
Αναλυτικότερα, κατά το στάδιο Β, ο ανάδοχος αναμένεται να προβεί στις ακόλουθες
ενέργειες: 1η ενέργεια: Προσχέδιο ενδιάμεσης έκθεσης (13 μήνες μετά την υπογραφή
της σύμβασης), 2η ενέργεια: Οριστική υποβολή ενδιάμεσης έκθεσης (14 μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης).
3. Κατά το Γ’ στάδιο ο Ανάδοχος οφείλει, να ολοκληρώσει τη συγγραφή της τελικής
μελέτης (Final Report).
Η τελική δομή και το περιεχόμενο της μελέτης θα οριστικοποιηθεί με την έγκριση της
αναθέτουσας αρχής επί της αρχικής έκθεσης (Inception Report).
Το στάδιο Γ θα ξεκινήσει τον 15ο μήνα από την υπογραφή της σύμβασης, μετά την
τελική έγκριση της ενδιάμεσης έκθεσης από την αναθέτουσα αρχή και θα ολοκληρωθεί
σε δεκαεννέα (19) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης (Διάρκεια 5 μήνες).
Αναλυτικότερα, κατά το στάδιο Γ, ο ανάδοχος αναμένεται να προβεί στις ακόλουθες
ενέργειες: 1η ενέργεια: Προσχέδιο τελικής μελέτης και προφορική παρουσίαση στην
αναθέτουσα αρχή των βασικών συμπερασμάτων της μελέτης (18 μήνες μετά την
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υπογραφή της σύμβασης), 2η ενέργεια: Οριστική υποβολή τελικής μελέτης (19 μήνες
από την υπογραφή της σύμβασης).
4. Μετά το πέρας του Γ’ σταδίου και την οριστική παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων
της δράσης από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Παραδοτέων της Αναθέτουσας Αρχής,
ολοκληρώνεται το συμβατικό αντικείμενο της δράση 3.3.

ΔΡΑΣΗ 3.4
Η υλοποίηση της Δράσης 3.4 (Εθνική Έκθεση α΄ έτους - 2017) θα πραγματοποιηθεί σε τρία
(3) στάδια:
1.

Κατά το Α’ στάδιο ο Ανάδοχος οφείλει να πραγματοποιήσει την εκπόνηση της αρχικής

έκθεσης (Inception Report) της μελέτης.
Το στάδιο Α θα ξεκινήσει τον 1ο μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης, και θ
ολοκληρωθεί σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης (Διάρκεια 2 μήνες).
Αναλυτικότερα, κατά το στάδιο Α, ο ανάδοχος αναμένεται να προβεί στις ακόλουθες
ενέργειες: 1η ενέργεια: Προσχέδιο αρχικής έκθεσης (1 μήνα μετά την υπογραφή της
σύμβασης), 2η ενέργεια: Οριστική υποβολή αρχικής έκθεσης (2 μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης).
2. Κατά το Β’ στάδιο ο Ανάδοχος οφείλει να έχει ολοκληρώσει τη συγγραφή της ενδιάμεσης
έκθεσης (Interim Report).
Το στάδιο Β θα ξεκινήσει τον 3ο μήνα από την υπογραφή της σύμβασης, μετά την
τελική έγκριση της οριστικής αρχικής έκθεσης από την Αναθέτουσα Αρχή, και θα
ολοκληρωθεί σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης (Διάρκεια 2
μήνες).
Αναλυτικότερα, κατά το στάδιο Β, ο ανάδοχος αναμένεται να προβεί στις ακόλουθες
ενέργειες: 1η ενέργεια: Προσχέδιο ενδιάμεσης έκθεσης (3 μήνες μετά την υπογραφή
της σύμβασης), 2η ενέργεια: Οριστική υποβολή ενδιάμεσης έκθεσης (4 μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης).
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3. Κατά το Γ’ στάδιο ο Ανάδοχος οφείλει, να ολοκληρώσει τη συγγραφή της τελική έκθεση
(Final Report).
Η τελική δομή και το περιεχόμενο της έκθεσης θα οριστικοποιηθεί με την έγκριση της
αναθέτουσας αρχής επί της αρχικής έκθεσης (Inception Report).
Το στάδιο Γ θα ξεκινήσει τον 5ο μήνα από την υπογραφή της σύμβασης, μετά την
τελική έγκριση της ενδιάμεσης έκθεσης από την αναθέτουσα αρχή και θα ολοκληρωθεί
σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης (Διάρκεια 2 μήνες).
Αναλυτικότερα, κατά το στάδιο Γ, ο ανάδοχος αναμένεται να προβεί στις ακόλουθες
ενέργειες: 1η ενέργεια: Προσχέδιο τελικής έκθεσης και προφορική παρουσίαση στην
αναθέτουσα αρχή των βασικών συμπερασμάτων της έκθεσης (5 μήνες μετά την
υπογραφή της σύμβασης), 2η ενέργεια: Οριστική υποβολή τελικής έκθεσης (6 μήνες
από την υπογραφή της σύμβασης).
4. Μετά το πέρας του Γ’ σταδίου και την οριστική παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων
της δράσης από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Παραδοτέων της Αναθέτουσας Αρχής,
ολοκληρώνεται το συμβατικό αντικείμενο της δράσης 3.4.
Δράση 3.5:
Η υλοποίηση της Δράσης 3.5 (Εθνική Έκθεση β΄έτους - 2018) θα πραγματοποιηθεί σε τρία (3)
στάδια:
1. Κατά το Α’ στάδιο ο Ανάδοχος οφείλει να πραγματοποιήσει την εκπόνηση της αρχικής
έκθεσης (Inception Report) της μελέτης.
Αναμένεται η αρχική έκθεση να συμφωνεί σε περιεχόμενο με την αρχική έκθεση
της δράσης 3.4.
Το στάδιο Α θα ξεκινήσει τον 13o μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης, και θα
ολοκληρωθεί σε δεκατέσσερεις

(14) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης

(Διάρκεια 2 μήνες).
Αναλυτικότερα, κατά το στάδιο Α, ο ανάδοχος αναμένεται να προβεί στις ακόλουθες
ενέργειες: 1η ενέργεια: Προσχέδιο αρχικής έκθεσης (13 μήνες μετά την υπογραφή της
σύμβασης), 2η ενέργεια: Οριστική υποβολή αρχικής έκθεσης (14 μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης).
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2. Κατά το Β’ στάδιο ο Ανάδοχος οφείλει να έχει ολοκληρώσει τη συγγραφή της ενδιάμεσης
έκθεσης (Interim Report).
Το στάδιο Β θα ξεκινήσει τον 15ο μήνα από την υπογραφή της σύμβασης, μετά την
τελική έγκριση της οριστικής αρχικής έκθεσης από την Αναθέτουσα Αρχή, και θα
ολοκληρωθεί σε δεκαέξι (16) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης (Διάρκεια 2
μήνες).
Αναλυτικότερα, κατά το στάδιο Β, ο ανάδοχος αναμένεται να προβεί στις ακόλουθες
ενέργειες: 1η ενέργεια: Προσχέδιο ενδιάμεσης έκθεσης (15 μήνες μετά την υπογραφή
της σύμβασης), 2η ενέργεια: Οριστική υποβολή ενδιάμεσης έκθεσης (16 μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης).
3. Κατά το Γ’ στάδιο ο Ανάδοχος οφείλει, να ολοκληρώσει τη συγγραφή της τελική έκθεση
(Final Report).
Το στάδιο Γ θα ξεκινήσει τον 17ο μήνα από την υπογραφή της σύμβασης, μετά την
τελική έγκριση της ενδιάμεσης έκθεσης από την αναθέτουσα αρχή και θα
ολοκληρωθεί σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης (Διάρκεια
2 μήνες).
Αναλυτικότερα, κατά το στάδιο Γ, ο ανάδοχος αναμένεται να προβεί στις ακόλουθες
ενέργειες: 1η ενέργεια: Προσχέδιο τελικής έκθεσης και προφορική παρουσίαση στην
αναθέτουσα αρχή των βασικών συμπερασμάτων της έκθεσης (17 μήνες μετά την
υπογραφή της σύμβασης), 2η ενέργεια: Οριστική υποβολή τελικής έκθεσης (18 μήνες
από την υπογραφή της σύμβασης).
4. Μετά το πέρας του Γ’ σταδίου και την οριστική παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων
της δράσης από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Παραδοτέων της Αναθέτουσας Αρχής,
ολοκληρώνεται το συμβατικό αντικείμενο της δράσης 3.5.

Δράση 3.6:
Η υλοποίηση της Δράσης 3.6 (Εθνική Έκθεση γ΄ έτους - 2019) θα πραγματοποιηθεί σε τρία (3)
στάδια:
1. Κατά το Α’ στάδιο ο Ανάδοχος οφείλει να πραγματοποιήσει την εκπόνηση της αρχικής
έκθεσης (Inception Report) της μελέτης.
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Αναμένεται η αρχική έκθεση να συμφωνεί σε περιεχόμενο με την αρχική έκθεση
των δράσεων 3.4 & 3.5.
Το στάδιο Α θα ξεκινήσει τον 23ο μήνα από την υπογραφή της Σύμβασης, και θα
ολοκληρωθεί σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης
(Διάρκεια 2 μήνες).
Αναλυτικότερα, κατά το στάδιο Α, ο ανάδοχος αναμένεται να προβεί στις ακόλουθες
ενέργειες: 1η ενέργεια: Προσχέδιο αρχικής έκθεσης (23 μήνες μετά την υπογραφή της
σύμβασης), 2η ενέργεια: Οριστική υποβολή αρχικής έκθεσης (24 μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης).
2. Κατά το Β’ στάδιο ο Ανάδοχος οφείλει να έχει ολοκληρώσει τη συγγραφή της ενδιάμεσης
έκθεσης (Interim Report).
Το στάδιο Β θα ξεκινήσει τον 25ο μήνα από την υπογραφή της σύμβασης, μετά την
τελική έγκριση της οριστικής αρχικής έκθεσης από την Αναθέτουσα Αρχή, και θα
ολοκληρωθεί σε είκοσι έξι (26) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης (Διάρκεια 2
μήνες).
Αναλυτικότερα, κατά το στάδιο Β, ο ανάδοχος αναμένεται να προβεί στις ακόλουθες
ενέργειες: 1η ενέργεια: Προσχέδιο ενδιάμεσης έκθεσης (25 μήνες μετά την υπογραφή
της σύμβασης), 2η ενέργεια: Οριστική υποβολή ενδιάμεσης έκθεσης (26 μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης).
3. Κατά το Γ’ στάδιο ο Ανάδοχος οφείλει, να ολοκληρώσει τη συγγραφή της τελική έκθεση
(Final Report).
Η τελική δομή και το περιεχόμενο της έκθεσης θα οριστικοποιηθεί με την έγκριση της
αναθέτουσας αρχής επί της αρχικής έκθεσης (Inception Report).
Το στάδιο Γ θα ξεκινήσει τον 27ο μήνα από την υπογραφή της σύμβασης, μετά την
τελική έγκριση της ενδιάμεσης έκθεσης από την αναθέτουσα αρχή και θα ολοκληρωθεί
σε είκοσι οκτώ (28) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης (Διάρκεια 2 μήνες).
Αναλυτικότερα, κατά το στάδιο Γ, ο ανάδοχος αναμένεται να προβεί στις ακόλουθες
ενέργειες: 1η ενέργεια: Προσχέδιο τελικής έκθεσης και προφορική παρουσίαση στην
αναθέτουσα αρχή των βασικών συμπερασμάτων της έκθεσης (27 μήνες μετά την
υπογραφή της σύμβασης), 2η ενέργεια: Οριστική υποβολή τελικής έκθεσης (28 μήνες
από την υπογραφή της σύμβασης).
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4. Μετά το πέρας του Γ’ σταδίου και την οριστική παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων
της δράσης από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Παραδοτέων της Αναθέτουσας Αρχής,
ολοκληρώνεται το συμβατικό αντικείμενο της δράσης 3.6.
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΕΙΔΟΣ

ΣΤΑΔΙΑ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Β΄ στάδιο – Π.3.1β

7 μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης
11 μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης

Γ΄ στάδιο – Π.3.1γ

15μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης

Α΄ στάδιο – Π.3.1α
Δράση 3.1 /
ΜΕΛΕΤΗ

Β΄ στάδιο – Π.3.2β

2 μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης
8 μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης

Γ΄ στάδιο – Π.3.2γ

14 μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης

Α΄ στάδιο – Π.3.2α
Δράση 3.2 /
ΜΕΛΕΤΗ

Β΄ στάδιο – Π.3.3β

9 μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης
14 μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης

Γ΄ στάδιο – Π.3.3γ

19 μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης

Α΄ στάδιο – Π.3.4α

2 μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης

Β΄ στάδιο – Π.3.4β

4 μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης

Γ΄ στάδιο – Π.3.4γ

6 μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης

Α΄ στάδιο – Π.3.3α
Δράση 3.3 /
ΜΕΛΕΤΗ

Δράση 3.4 /
ΈΚΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ
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Δράση 3.5 /
ΈΚΘΕΣΗ

Δράση 3.6 /
ΈΚΘΕΣΗ
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Α΄ στάδιο – Π.3.5α

14 μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης

Β΄ στάδιο – Π.3.5β

16 μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης

Γ΄ στάδιο – Π.3.5γ

18 μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης

Α΄ στάδιο – Π.3.6α

24 μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης

Β΄ στάδιο – Π.3.6β

26 μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης

Γ΄ στάδιο – Π.3.6γ

28 μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης

Όλα τα παραδοτέα θα υποβάλλονται στην Ε.Σ.Α.μεΑ. για τελική έγκριση.

ΆΡΘΡΟ 6

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε είκοσι οκτώ (28) μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης και λήγει με την παραλαβή του τελευταίου παραδοτέου.
Για τα επιμέρους στάδια υποβολής των παραδοτέων ορίζονται ενδιάμεσες προθεσμίες
ως εξής:
Περίοδος
υλοποίησης

α/α

Τίτλος Παραδοτέου

Π.3.4α

Αρχική έκθεση ά έτους - 2017

Μ1-Μ2

Π.3.2α

Αρχική έκθεση της Μελέτης για την Διαμόρφωση Συνθηκών και
Πλαισίων Ανεξάρτητης Διαβίωσης στην Κοινότητα

Μ1-Μ2

Π.3.4β

Ενδιάμεση έκθεση ά έτους - 2017

Μ3-Μ4

Π.3.4γ

Τελική έκθεση ά έτους - 2017

Μ5-Μ6

Π.3.1α

Αρχική έκθεση της Μελέτης για την Μετάβαση από την Ειδική
Αγωγή και Εκπαίδευση στην Εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς

Μ6-Μ7
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Π.3.2β

Ενδιάμεση έκθεση της Μελέτης για την Διαμόρφωση Συνθηκών
και Πλαισίων Ανεξάρτητης Διαβίωσης στην Κοινότητα

Μ3-Μ8

Π.3.3α

Αρχική έκθεση της Μελέτης για το Πρόσθετο Κόστος Διαβίωσης
Λόγω Αναπηρίας

Μ8-Μ9

Π.3.1β

Ενδιάμεση έκθεση της Μελέτης για την Μετάβαση από την
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στην Εκπαίδευση χωρίς
αποκλεισμούς

Μ8-Μ11

Π.3.2γ

Τελική Μελέτη για την Διαμόρφωση Συνθηκών και Πλαισίων
Ανεξάρτητης Διαβίωσης στην Κοινότητα

Μ9-Μ14

Π.3.3β

Ενδιάμεση έκθεση της Μελέτης για το Πρόσθετο Κόστος
Διαβίωσης Λόγω Αναπηρίας

Μ10-Μ14

Π.3.1γ

Τελική Μελέτη για την Μετάβαση από την Ειδική Αγωγή και
Εκπαίδευση στην Εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς

Μ12-Μ15

Π.3.3γ

Τελική Μελέτη για το Πρόσθετο Κόστος Διαβίωσης Λόγω
Αναπηρίας

Μ15-Μ19

Π.3.5α

Αρχική έκθεση β έτους - 2018

Μ13-Μ14

Π.3.5β

Ενδιάμεση έκθεση β έτους - 2018

Μ15-Μ16

Π.3.5γ

Τελική έκθεση β έτους - 2018

Μ17-Μ18

Π.3.6α

Αρχική έκθεση γ έτους - 2019

Μ23-Μ24

Π.3.6β

Ενδιάμεση έκθεση γ έτους - 2019

Μ25-Μ26

Π.3.6γ

Τελική έκθεση γ έτους - 2019

Μ27-Μ28

Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση
της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που
υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες
περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια
της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα,
κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της
σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα
του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της
παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο
218 του ν. 4412/2016.
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ΆΡΘΡΟ 7
ΑΜΟΙΒΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1. Η αμοιβή του Αναδόχου για το έργο που θα εκτελέσει ανέρχεται στο συνολικό ποσό των
…………………… € , πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
2. Στο ποσό της αμοιβής της παραγράφου 1 του παρόντος περιλαμβάνονται η αμοιβή του
Αναδόχου και των συνεργατών του, καθώς και γενικά ή ειδικά για το έργο αυτό έξοδά του,
συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και
άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.
3. Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του Αναδόχου κατά τη διάρκεια υλοποίησης
του έργου που αναλαμβάνει με την παρούσα σύμβαση.
4. Ρητά συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος ουδεμία άλλη απαίτηση έχει έναντι της Αναθέτουσας
Αρχής.
5.Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις
ακόλουθες κρατήσεις:
1) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
2) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ,
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε
κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής
Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36
του ν. 4412/2016
3) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
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ΆΡΘΡΟ 8

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σε πέντε (5) δόσεις και θα συνδέεται με την
οριστική παραλαβή των επιμέρους παραδοτέων από την Επιτροπή Παρακολούθησης και
παραλαβής.
% επί του
συμβατικού
τιμήματος

α/α

Πληρωμές

1

Με την ολοκλήρωση των εργασιών και παραλαβή των παραδοτέων
7,50%
Π.3.2α, Π.3.4α, Π.3.4β

2

Με την ολοκλήρωση των εργασιών και παραλαβή των παραδοτέων
19,00%
Π.3.1α, Π.3.2β, Π.3.3α, Π.3.4γ

3

Με την ολοκλήρωση των εργασιών και παραλαβή των παραδοτέων
36,50%
Π.3.1β, Π.3.1γ, Π.3.2γ, Π.3.3β, Π.3.5α

4

Με την ολοκλήρωση των εργασιών και παραλαβή των παραδοτέων
25,00%
Π.3.3γ, Π.3.5β, Π.3.5γ

5

Με την ολοκλήρωση των εργασιών και παραλαβή των παραδοτέων
12,00%
Π.3.6α, Π.3.6β, Π.3.6γ

Καθώς το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο Πράξης η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ
2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (EKT), ρητά θα
συμφωνείται στο πλαίσιο της σύμβασης με τον Ανάδοχο ότι ο τελευταίος θα δέχεται
ανεπιφύλακτα να αναστέλλεται η πληρωμή του για όσο χρόνο δεν έχουν μεταφερθεί οι
απαραίτητες πιστώσεις από το φορέα χρηματοδότησης του Προγράμματος στην Αναθέτουσα
Αρχή.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ.
5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
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Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον
τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις
ακόλουθες κρατήσεις:

1) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
2) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ,
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε
κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής
Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36
του ν. 4412/2016.
3) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση
φόρου εισοδήματος.

ΆΡΘΡΟ 9
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1. Της εξασφάλιση της Αναθέτουσας Αρχής, για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης,
ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθμόν Νο………………….. εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης της …………………... ποσού ………………… € που αντιπροσωπεύει ποσοστό 5%
της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α.
2. Η εγγυητική επιστολή της προηγούμενης παραγράφου επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την
οριστική παραλαβή του έργου και την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου και το αργότερο
εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της παρούσας σύμβασης.
3. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της
Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με
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το ν. 2513/1997 (Α' 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.
Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηματικού ποσού.

ΆΡΘΡΟ 10
ΈΛΕΓΧΟΣ, ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Ο Ανάδοχος υποβάλλει στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής τα παραδοτέα του έργου
στην Ελληνική γλώσσα σε δύο (2) αντίτυπα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σε
τυποποιημένο περιβάλλον-format που θα είναι πλήρως επεξεργάσιμο και ελέγξιμο.
Η παραλαβή των παραδοτέων γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του
Έργου (Ε.Π.Π.Ε) που συγκροτείται με απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της
Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν.
4412/2016.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο
ανάδοχος.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους
της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι
αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παραδοτέων και συνεπώς αν
μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη
απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της Αναθέτουσας Αρχής, μπορεί να εγκριθεί η
παραλαβή των εν λόγω παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει
να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω
απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των
παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από την Εκτελεστική Γραμματεία της
Αναθέτουσας Αρχής με απόφασή της, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο.
Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του
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και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η
παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6
του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται
πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων.
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παραδοτέων, με απόφαση της
αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των παραδοτέων αυτών με άλλα, που
να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από
την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της
σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη
του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες,
σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 11της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης
παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία
που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και
υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Ο Ανάδοχος υποβάλλει στο πρωτόκολλο της ΕΣΑμεΑ τα παραδοτέα του έργου στην Ελληνική
γλώσσα σε δύο (2) αντίτυπα, σε έντυπη και ηλεκτρονική σε τυποποιημένο περιβάλλον-format
που θα είναι πλήρως επεξεργάσιμο και ελέγξιμο.
Η παρακολούθηση του έργου του Αναδόχου από την Ε.Π.Π.Ε., δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο
από την ευθύνη του για σφάλματα, ανακρίβειες ή παραλείψεις που θα διαπιστωθούν κατά την
οριστική παραλαβή του έργου και τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να αναμορφώσει
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο ,έστω κι αν αυτά δεν διαπιστώθηκαν κατά την
υλοποίηση του έργου.
Η Επιτροπή, εφόσον διαπιστώσει: 1ον) την εμπρόθεσμη παράδοση, 2ον) την ολοκλήρωση του
έργου και αφού ελέγξει και αναφέρει ρητά της εκτελεσθείσες εργασίες, την πραγματοποίηση
των τυχών διορθώσεων ή συμπληρώσεων που απαιτήθηκαν για την άρση των προβλημάτων
που διαπιστώθηκαν κατά την παραλαβή του έργου, συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής
παραλαβής, εις 3πλούν και το διαβιβάζει στην Ε.Γ της ΕΣΑμεΑ.
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ΆΡΘΡΟ11

ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν
εκπληρώσει ή εκπληρώσει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με
τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες
διατάξεις, εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης,
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων και στις περιπτώσεις του αρ. 203 του ν. 4412/16.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη
συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η
προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται
αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω
προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του
για παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της
σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος
του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
1) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50%

της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα
2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν
εκπρόθεσμα,
2) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ

επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
3) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από

τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται
να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Ε.Σ.Α.μεΑ.)

[44]

που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική
της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το
σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον
ανάδοχο έκπτωτο.

ΆΡΘΡΟ 12
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
Ο Ανάδοχος με την υπογραφή της Σύμβασης βεβαιώνει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του
και στα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρ. 24 ν. 4412/2016 κατάσταση σύγκρουσης
συμφερόντων κατά την έννοια του ίδιου άρθρου. Επίσης, βεβαιώνει, δηλώνει και εγγυάται ότι
ούτε ο ίδιος ούτε οποιοσδήποτε από το προσωπικό, τους συνεργάτες υπαλλήλους ή
προστηθέντες του, που θα χρησιμοποιήσει για την εκπόνηση του Έργου που ανατίθεται με την
παρούσα σύμβαση, έχουν ή θα αποκτήσουν κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης,
οποιαδήποτε επαγγελματική σχέση ή υποχρέωση προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
η οποία είναι ασυμβίβαστη με τις υπηρεσίες που παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο
της παρούσας ή που δημιουργεί ή ενδέχεται να δημιουργήσει κατάσταση σύγκρουσης
συμφερόντων, σύμφωνα με το άρ. 24 του ν. 4412/2016.

ΆΡΘΡΟ 13
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ουδεμία τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή μεταβολή των όρων της
Σύμβασης δεν θα είναι ισχυρή, παρά μόνο εάν διατυπωθεί εγγράφως και φέρει τις υπογραφές
των νομίμων εκπροσώπων αμφοτέρων των συμβαλλομένων.
Δηλώνεται ρητώς ότι καμία αύξηση οικονομικού αντικειμένου δεν μπορεί να συμφωνηθεί σε
περίπτωση τροποποίησης της Σύμβασης, δεδομένου ότι οι δαπάνες για συμπληρωματικές
εργασίες δεν είναι επιλέξιμες.
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Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί, εάν συμφωνήσουν εγγράφως προς τούτο τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη (αλλαγή Φ.Π.Α., τροποποίηση Τ.Δ.Π. κλπ) και με την απαραίτητη
προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου.
Σε κάθε περίπτωση το φυσικό και το οικονομικό αντικείμενο θα πρέπει να διατηρείται
αναλλοίωτο.

ΆΡΘΡΟ 14
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε
αποζημίωση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων αυτής από τον Ανάδοχο, και ιδίως στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
1. ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως και εμπροθέσμως τις υποχρεώσεις του που
απορρέουν από τη Σύμβαση,
2. ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της Σύμβασης
εντολές της Αναθέτουσας Αρχής,
3. ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια
της Αναθέτουσας Αρχής,
4. εάν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση ή
συνδιαλλαγή, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις
αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των
περιουσιακών του στοιχείων,
5. εάν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την
άσκηση του επαγγέλματός του ή τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα
του άρ. 2.2.3 της διακήρυξης,
6. εάν η Σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης δυνάμει του άρ. 132 του ν. 4412/2016,
7. εάν ο Ανάδοχος, κατά τον χρόνο της ανάθεσης της Σύμβασης, τελούσε σε μία από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στο άρ. 2.2.3 της διακήρυξης, ως εκ τούτου, θα έπρεπε
να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης,
8. εάν η Σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
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αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας
δυνάμει του άρ. 258 της ΣΛΕΕ.

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται για τον Ανάδοχο από τον χρόνο κοινοποίησής
της. Κατ' εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, να τάξει κατά περίπτωση, εύλογη κατ' αυτήν,
προθεσμία άρσης της παράβασης οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται χωρίς
άλλη διαδικασία, με την πάροδο της προθεσμίας αυτής, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή
γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. Με τη
λύση της Σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής:
(α) να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή
εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύμβαση, πλην εκείνων που
επιβάλλονται για τη διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων,
(β) να παραδώσει σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, όποιο έργο,
εργασία ή προϊόν (ολοκληρωμένο ή μη) έχει εκπονήσει ή έχει στην κατοχή του καθώς
και τα πάσης φύσεως υποστηρικτά έγγραφα και μέσα (μαγνητικά ή μη) και να
μεριμνήσει όπως οι Υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο,
(γ) να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε υλικό ή άλλο αγαθό που αφορά άμεσα ή
έμμεσα τις παρεχόμενες υπηρεσίες και βρίσκεται στην κατοχή του, εγγυώμενος ότι οι
υπεργολάβοι και συνεργάτες του θα πράξουν το ίδιο.
Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή
οποιοδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με τη Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις
εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι Εγγυητικές Επιστολές καταπίπτουν.
Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει πλήρη αποζημίωση από τον Ανάδοχο για όλες τις
ζημίες και τα έξοδα που προκλήθηκαν στις παρεχόμενες υπηρεσίες και την ίδια, τα οποία
προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από παράλειψη του Αναδόχου, συμπεριλαμβανομένων των
εξόδων για τη διαδικασία λύσης. Αυτή η αποζημίωση είναι ανεξάρτητη από την κατάπτωση
των Εγγυητικών Επιστολών, όπως προβλέπεται παραπάνω.
Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου, η
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των
παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα.
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Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται κατά την κρίση της να ασκήσει επιλεκτικά ή σωρευτικά όλα
τα δικαιώματά της που απορρέουν από την παρούσα (καταγγελία, κατάπτωση Εγγυητικών
Επιστολών, επιβολή ποινικών ρητρών κλπ) καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα που της παρέχει ο
Νόμος. Η άσκηση από την Αναθέτουσα Αρχή ενός ή περισσότερων από τα δικαιώματα αυτά
δεν αποκλείει την άσκηση και άλλου ή άλλων δικαιωμάτων της.

ΆΡΘΡΟ 15
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ – ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον στη θέση του για την υλοποίηση του
Έργου.
Οι όροι, συμφωνίες και συνθήκες της παρούσας υποχρεώνουν και ωφελούν τα Μέρη καθώς
και τους διαδόχους και τους επιτρεπόμενους εκδοχείς τους.
Ο Ανάδοχος δεν επιτρέπεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη ρητή συγκατάθεση και έγκριση
της Αναθέτουσας Αρχής, να μεταβιβάζει ή να εκχωρεί καθ' οιονδήποτε τρόπο το σύνολο των
δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του που απορρέουν από τη Σύμβαση προς οποιοδήποτε τρίτο
φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Σε περίπτωση που προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση δικαιωμάτων
από τη Σύμβαση, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη ρητή συγκατάθεση της Αναθέτουσας
Αρχής, η τελευταία έχει το δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης. Κατ' εξαίρεση, ο Ανάδοχος
δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της Αναθέτουσας Αρχής
για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της
επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/υπεργολάβους της
Σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα
Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/των τμημάτων της
Σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο, τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην
Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
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ΆΡΘΡΟ 16
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Η ευθύνη τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων μερών αναστέλλεται
στο μέτρο και για το χρονικό διάστημα εκείνο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε
περιστατικά ανωτέρας βία, ήτοι σε γεγονότα εξαιρετικά και απρόβλεπτα, που δεν θα
μπορούσαν να προληφθούν αντικειμενικά ή να ανατραπούν, υπό την προϋπόθεση ότι η
επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς.
Ο Ανάδοχος επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε
γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και
επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός
αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός
είκοσι (20) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την
πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.

ΆΡΘΡΟ 17
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Η Αναθέτουσα Αρχή, οι καθολικοί αυτού διάδοχοι και τυχόν συνδεδεμένα αυτού νομικά
πρόσωπα αποκτούν καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης την άδεια χρήσεως και
εκμεταλλεύσεως των πνευματικών έργων του Αναδόχου, που επιδέχονται διανοητικής
ιδιοκτησίας και εισφέρονται για την εκπόνηση του παρόντος έργου.
Οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή ή χρήση των παραδοτέων της παρούσας σύμβασης από
την Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί την προηγούμενη συναίνεση του Αναδόχου.

ΆΡΘΡΟ 18

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος
αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους
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(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή
πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες χωρίς
την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συμμετέχει σε
δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή (ή
Αυτή σκέτο). Ο Ανάδοχος δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα τρόπο, χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη ρητή της άδεια.
Η ανωτέρω υποχρέωση εμπιστευτικότητας και οι λοιπές υποχρεώσεις καλύπτουν τον ίδιο τον
Ανάδοχο, όπως και όλους τους συνεργάτες του και, εν γένει, πάσης φύσεως προστηθέντες ή
βοηθούς εκπληρώσεώς του κατά την παροχή υπηρεσιών.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα
απ' αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που
δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και με την
ευκαιρία της υλοποίησης του Έργου και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα ή μεθόδους
υλοποίησης του Έργου ή του Αναδόχου.

ΆΡΘΡΟ 19
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ
1. Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε στην ελληνική γλώσσα.
2. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και συγκεκριμένα από τον ν. 4412/16,
όπως κάθε φορά ισχύει.
3. Για κάθε διαφορά, διένεξη ή διαφωνία που ενδεχομένως προκύψει μεταξύ των
συμβαλλόμενων μερών από την εφαρμογή της παρούσας και θα αφορά στην ερμηνεία ή στην
εκτέλεση των όρων της, αρμόδια κρίνονται τα δικαστήρια της πόλης των Αθηνών.
4. Κατά το χρονικό διάστημα επίλυσης των διαφορών τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να
εκτελούν της υποχρεώσεις της και να ασκούν τα δικαιώματά της με καλή πίστη και σύμφωνα
με της όρους της παρούσας.
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ΆΡΘΡΟ 20

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτό στηρίζεται, όπως
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων
ή παραδρομών.
2. Η σειρά ισχύς των τευχών είναι:
•

Η παρούσα σύμβαση

•

Το τεύχος διακήρυξης του διαγωνισμού

•

Η τεχνική προσφορά του αναδόχου

•

Η οικονομική προσφορά του αναδόχου

3. Για όσα θέματα δεν γίνεται αναφορά στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται αναλογικά:
•

Οι διατάξεις του ν. 4412/16, όπως ισχύει κάθε φορά.

•

Η σχετική Απόφαση Διενέργειας του Διαγωνισμού

•

Η Τεχνική και οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, όπου αυτή δεν έρχεται σε
αντίθεση με την προαναφερόμενη απόφαση.

4. Απαγορεύεται η από τον Ανάδοχο εκχώρηση των οικονομικών απαιτήσεων που απορρέουν
από την παρούσα σύμβαση σε τρίτους χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας
Αρχής.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση και τα συμβαλλόμενα μέρη τη διάβασαν και έκαναν
αποδεκτό το περιεχόμενό της, τη μονογράψανε σε όλες τις σελίδες της και την υπέγραψαν σε
τρία (3) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τα δύο κατατέθηκαν στην ΕΣΑμεΑ και το άλλο
έλαβε ο Ανάδοχος.-

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
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