ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ
της ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (Α.Σ.Κ.Τ.)
&
της ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Ε.Σ.Α.μεΑ.)
Λαμβάνοντας υπόψη:
• την παρ. 6 του άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, σύμφωνα με την οποία «τα άτομα

με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία,
την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική
ζωή της χώρας», καθώς και τις λοιπές συνταγματικές επιταγές που άμεσα ή έμμεσα
προστατεύουν και προωθούν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις
και των οικογενειών τους,
• τις απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στον ν. 4074/2012 (A’ 88), με τον οποίο κυρώθηκε

από τη Βουλή των Ελλήνων η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων
με Αναπηρίες (εφεξής Σύμβαση), η οποία σηματοδοτεί τη μετάβαση από το ιατρικό μοντέλο
της αναπηρίας στο κοινωνικό μοντέλο και την οριστική αποδοχή και υιοθέτηση της
δικαιωματικής προσέγγισης της αναπηρίας, και ιδιαίτερα τις απαιτήσεις των άρθρων 9«Προσβασιμότητα» και 30-«Συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή, την αναψυχή, τον ελεύθερο
χρόνο και τον αθλητισμό» αυτής,
• το Μέρος Δ’ του ν. 4488/2017 (A’ 137), με το οποίο θεσπίστηκαν οι κατευθυντήριες

οργανωτικές διατάξεις υλοποίησης της Σύμβασης, και δη: i) την παρ. 1 του άρθρου 61,
σύμφωνα με την οποία κάθε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού
δικαίου υποχρεούται να διασφαλίζει την ισότιμη άσκηση των δικαιωμάτων των ΑμεΑ στο
πεδίο των αρμοδιοτήτων ή δραστηριοτήτων του, λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέτρο και
απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια ή πρακτική που ενδέχεται να θίγει την άσκηση των
δικαιωμάτων των ΑμεΑ, ii) το άρθρο 64, με το οποίο τα διοικητικά όργανα και οι αρχές στο
πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους μεριμνούν για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης των
ΑμεΑ στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, τόσο σε συνήθεις συνθήκες όσο και σε
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και στο ψηφιακό περιβάλλον, iii) την παρ. 1 του
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άρθρου 71, σύμφωνα με την οποία τα Υπουργεία με την ιδιότητά τους ως Επιμέρους Σημεία
Αναφοράς οφείλουν να παρακολουθούν την εφαρμογή της Σύμβασης στις πολιτικές που
αναπτύσσουν τόσον αυτά όσο και οι εποπτευόμενοι από αυτά φορείς και iv) την παρ. 1 του
άρθρου 62, σύμφωνα με την οποία «Τα διοικητικά όργανα και οι αρχές εντάσσουν τη
διάσταση της αναπηρίας σε κάθε δημόσια πολιτική, διοικητική διαδικασία, δράση, μέτρο και
πρόγραμμα της αρμοδιότητάς τους με στόχο την εξάλειψη, αποκατάσταση και αποτροπή
ανισοτήτων μεταξύ ατόμων με και χωρίς αναπηρίες. Για το σκοπό αυτόν: α) Υποβάλλουν
εκθέσεις στα οικεία Επιμέρους Σημεία Αναφοράς του άρθρου 71 σχετικά με τις δράσεις, τα
μέτρα και τα προγράμματα που υιοθετούν για την επίτευξη της ισότητας των ατόμων με
αναπηρία, β) υιοθετούν ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες για τα θέματα αναπηρίας, όπως
αυτοί καθορίζονται από αρμόδια διεθνή και ευρωπαϊκά όργανα, ώστε να καθίσταται δυνατή
η μέτρηση και η αξιολόγηση της ένταξης της διάστασης της αναπηρίας, γ) συλλέγουν και
τηρούν επιμέρους στατιστικά στοιχεία για την αναπηρία ως προς τους τομείς ευθύνης τους»,
• το εθνικό θεσμικό πλαίσιο για την προσβασιμότητα του φυσικού, δομημένου και
ψηφιακού περιβάλλοντος,
• την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δικαιώματα των ατόμων αναπηρία 2021-2030, ώστε να

εξασφαλιστεί η πλήρης συμμετοχή τους στην κοινωνία, σε ισότιμη βάση με τους άλλους πολίτες,
• το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, το οποίο αποτελεί
κατεξοχήν εφαρμογή της επιτελικής λειτουργίας του κράτους,
τις κατευθύνσεις που θέτει η Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, και δη το στόχο 4 παρ.
4.5, παρ. 4α, μέσω των οποίων αναμένεται να επιτευχθεί η διασφάλιση της ισότιμης
πρόσβασης, σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, για τους
ευάλωτους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες, και η οικοδόμηση και
αναβάθμιση των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των
ατόμων με αναπηρίες,
και αναγνωρίζοντας ότι:
• τα άτομα με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις και οι οικογένειες αυτών αντιμετωπίζουν

καθημερινά εμπόδια στην άσκηση των ανθρώπινων και συνταγματικά κατοχυρωμένων
δικαιωμάτων τους, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην εκπαίδευση και στον
πολιτισμό, γεγονός που καθιστά απαραίτητη αφενός τη διάχυση της δικαιωματικής προσέγγισης
της αναπηρίας σε όλες τις πολιτικές, διοικητικές διαδικασίες, δράσεις και προγράμματα και
αφετέρου το σχεδιασμό και την εφαρμογή στοχευμένων παρεμβάσεων για τη διασφάλιση της
ισότιμης ένταξης των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στα κοινωνικά, πολιτικά,
πολιτιστικά και οικονομικά δρώμενα,
• τα πολιτιστικά περιβάλλοντα, ως υποδομές και περιεχόμενο, και οι υπηρεσίες

σχεδιάζονται, συχνά, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικές απαιτήσεις πρόσβασης
που οι χρήστες αυτών μπορεί να έχουν είτε ως κοινό είτε ως ερασιτέχνες ή επαγγελματίες
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συντελεστές. Ο πολιτιστικός τομέας πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην προσβασιμότητα
και να επανασχεδιαστεί με πιο συμπεριληπτικό και ανθεκτικό τρόπο,
• η προσβασιμότητα αφορά ουσιαστικά την ποιότητα, την καινοτομία και την άνεση

καταρχήν για τα άτομα με αναπηρία, αλλά και για τις λοιπές πληθυσμιακές ομάδες με
παρόμοιες ανάγκες πρόσβασης, όπως τους ηλικιωμένους και τις οικογένειες με μικρά παιδιά
και πολλά άλλα άτομα. Με την υιοθέτηση των αρχών του «Καθολικού Σχεδιασμού»
(Universal Design) στην ανάπτυξη περιβαλλόντων και υπηρεσιών, ο πολιτιστικός τομέας
μπορεί να εκπληρώσει την ηθική του ευθύνη και τις νομικές του υποχρεώσεις για την
εξυπηρέτηση όσων έχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις πρόσβασης, κάνοντας τον Πολιτισμό
για Όλους πραγματικότητα,
• για την ανάπτυξη και εφαρμογή οποιουδήποτε θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου,

πολιτικής, διοικητικής διαδικασίας, δράσης, μέτρου και προγράμματος που αφορά άμεσα ή
έμμεσα στα άτομα με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να
διαβουλεύονται και να εμπλέκουν τις αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία
ή/και χρόνιες παθήσεις, όπως η παρ. 3 του άρθρου 4 της Σύμβασης υπαγορεύει,
•

η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.), που εδρεύει επί της οδού Πατησίων αρ.
42, στην Αθήνα, εκπροσωπούμενη από τον Πρύτανη κ. Νικόλαο Τρανό και

•

η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), ως ο τριτοβάθμιος
κοινωνικός και συνδικαλιστικός φορέας εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία,
χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στη χώρα, η οποία εδρεύει επί της
Λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου αρ. 236 στην Ηλιούπολη Αττικής, εκπροσωπούμενη από
τον Πρόεδρό της κ. Ιωάννη Βαρδακαστάνη,

καλούμενοι εφεξής «τα Συμβαλλόμενα Μέρη», συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα
ακόλουθα:
1.

Ιστορικό

1.1

Αποστολή της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) από τη γέννησή της το 1936,

είναι να λειτουργεί ως Ίδρυμα δημόσιο και ανοιχτό προς το κοινωνικό σύνολο, χωρίς τυπικούς
φραγμούς. Ως Ανώτατο Ίδρυμα υπηρετεί την υψηλή αποστολή του στον τομέα των ανθρωπιστικών
σπουδών δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των καλλιτεχνικών δεξιοτήτων των
φοιτητριών και φοιτητών, παρέχοντάς τους τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις πάνω
στις εικαστικές τέχνες όσο και γενικότερα συμβάλλοντας στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική
ανάπτυξη της χώρας. Οι δράσεις του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών (Τ.Ε.Τ.) της Ανωτάτης Σχολής
Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) αποτελούν το πεδίο έκφρασης, επικοινωνίας και συνέργειας με την
κοινωνία. Αποσκοπούν στη σταθερή αλληλεπίδραση και ανατροφοδότηση από την κοινότητα καθώς
και στη διάχυση γνώσης κι εμπειρίας προς αυτή, με στόχο την εξέλιξη, την ανάπτυξη και την ευημερία
της κοινωνίας. Επιπρόσθετα, με την ίδρυση της Μονάδας Προσβάσιμης Εκπαίδευσης η οποία
αναφέρεται σε φοιτήτριες/ές με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και αναπτυξιακές ή/και μαθησιακές
δυσκολίες το Ίδρυμα συμμετέχει στην από κοινού δημιουργία ενταξιακού εκπαιδευτικού
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περιβάλλοντος. Η Μονάδα παρέχει στις/στους φοιτήτριες/ές και στις/στους αποφοίτους ακαδημαϊκή
υποστήριξη στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο παράλληλα με υλικοτεχνικές υποδομές και
συνεχή σύνδεση με το διεθνές εικαστικό γίγνεσθαι αναπτύσσοντας ερευνητικό έργο με
συνεργαζόμενους φορείς δημιουργώντας μία πλατφόρμα συζητήσεων και ανταλλαγής ιδεών σχετικά
με την τέχνη, την προσβασιμότητα και την πολιτισμική ταυτότητα των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες
παθήσεις και των οικογενειών τους. Η Μονάδα Προσβάσιμης Εκπαίδευσης αναπτύσσει καινοτόμες
πρακτικές ενδυναμώνοντας τη χειραφέτηση της/του φοιτήτριας/ή στα πλαίσια μίας εκπαιδευτικής
πολιτικής πέραν των στερεότυπων αντιλήψεων για την αναπηρία.

1.2 Κύρια αποστολή της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.ΑμεΑ.) είναι η
καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες
παθήσεις και των οικογενειών τους και η προώθηση, προστασία και απόλαυση των
ανθρωπίνων και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων τους όπως αυτά
καθιερώνονται με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με
Αναπηρίες, που η χώρα μας μαζί με το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο κύρωσε με τον ν.
4074/2021. Η Ε.Σ.Α.μεΑ., ως ο μοναδικός τριτοβάθμιος φορέας εκπροσώπησης των
οργανώσεων, των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στην
Ελλάδα, συμμετέχει στα κέντρα λήψης αποφάσεων και εκπροσωπεί τα άτομα με αναπηρία,
χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους στο διάλογο με την ελληνική Πολιτεία.
Διαβουλεύεται με τις οργανώσεις-μέλη της και συντονίζει τη δράση τους. Καταρτίζει σχέδια
δράσης και ασκεί συστηματικό έλεγχο των νομοθετικών ρυθμίσεων και διατάξεων της
ελληνικής Πολιτείας. Υποβάλλει προτάσεις για την εφαρμογή πολιτικών, μέτρων και
προγραμμάτων προς όφελος των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των
οικογενειών τους. Προωθεί την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες σε εθνικό επίπεδο. Υλοποιεί εθνικά, ευρωπαϊκά και
διεθνή έργα με στόχο την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία και
την ενδυνάμωση τόσο των οικογενειών τους όσο και των στελεχών του αναπηρικού
κινήματος. Οργανώνει εκστρατείες ενημέρωσης της ελληνικής κοινωνίας και Πολιτείας για
θέματα αναπηρίας. Παρέχει πληροφόρηση για ζητήματα που ενδιαφέρουν τα άτομα με
αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους. Επιπρόσθετα, μέσω του Ινστιτούτου
της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία & Χρόνιες Παθήσεις (IN-ΕΣΑμεΑ), το
οποίο διαθέτει αυτοτελή νομική υπόσταση, διεξάγει έρευνες, μελέτες και άλλα
εξειδικευμένα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων, εκπαίδευσης,
κατάρτισης και δια βίου μάθησης, με κύριο στόχο την πραγμάτωση της «δικαιωματικής
προσέγγισης της αναπηρίας» σε όλη τη χώρα.
2. Αντικείμενο
Το παρόν Πρωτόκολλο Συνεργασίας έχει ως αντικείμενο τον από κοινού σχεδιασμό,
υλοποίηση και παρακολούθηση από τα Συμβαλλόμενα Μέρη πολιτικών και δράσεων για την
ενίσχυση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και την προώθηση της ισότιμης πρόσβασης των
ατόμων με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους στις τέχνες και τον
πολιτισμό, οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη την ανθρώπινη ποικιλομορφία και θα αφαιρούν
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τα εμπόδια και κάθε μορφής αποκλεισμό, με τρόπο που ωφελεί όλους ώστε κάθε πολίτης,
με ή χωρίς αναπηρία/χρόνια πάθηση ή/και μειωμένη κινητικότητα γενικότερα, να έχει τη
δυνατότητα να συμμετέχει πλήρως και ισότιμα στην πολιτιστική αλυσίδα και να
απολαμβάνει τα πολιτιστικά αγαθά.
3. Στόχοι
Τα Συμβαλλόμενα Μέρη με το παρόν Πρωτόκολλο στοχεύουν:
α. στο σχεδιασμό και την υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων σε επιμέρους τομείς
πολιτιστικού ενδιαφέροντος προς όφελος των ατόμων με αναπηρία/χρόνιες παθήσεις
και των οικογενειών τους, καθώς και των λοιπών πληθυσμιακών ομάδων με παρόμοιες
ανάγκες πρόσβασης,
β. στη συνεργασία για την καθιέρωση διαρκούς θεσμικής διαβούλευσης των δύο Μερών
με το Υπουργείο Πολιτισμού και τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς, καθώς και άλλα
συναρμόδια Υπουργεία και Φορείς, με στόχο τα άτομα με αναπηρίες σε ίση βάση με τους
άλλους να συμμετέχουν στην πολιτιστική ζωή και να απολαμβάνουν την πρόσβαση στο
πολιτιστικό υλικό και τις πολιτιστικές δραστηριότητες, με προσβάσιμες μορφές, σε
μνημεία, μουσεία και πινακοθήκες, αρχαιολογικούς χώρους και περιοχές εθνικής
πολιτιστικής σημασίας κ.ά., όπως η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών επιτάσσει στο άρθρο
30 αυτής.
4. Δράσεις
Οι παρεμβάσεις, τις οποίες από κοινού θα σχεδιάσουν και θα υλοποιήσουν τα
Συμβαλλόμενα Μέρη, ενδεικτικά μπορούν να αφορούν στα εξής:
4.1 Επεξεργασία και εισήγηση στους αρμόδιους φορείς νομοθετικών ρυθμίσεων, όπου
απαιτείται, με στόχο την προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου που αφορά στον πολιτισμό
και την τέχνη στο δικαιωματικό μοντέλο που επιβάλλει η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών
για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και ο σχετικός ν.4488/2017 ΦΕΚ 137 Α’
(Μέρος Δ΄).
Οι νομοθετικές αυτές ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες ώστε να εδραιωθεί η απρόσκοπτη
προσβασιμότητα των αναπήρων στην προσέγγιση και των δημοσίων έργων τέχνης της
χώρας.
4.2 Διεξαγωγή κοινών ερευνητικών εργαστηρίων για την ανάπτυξη προδιαγραφών
δημιουργίας απτικών ομοιωμάτων, με στόχο τη βέλτιστη εμπειρία αντιληπτικότητας των
έργων τέχνης από τυφλά άτομα.
4.3 Διεξαγωγή κοινών ερευνητικών εργαστηρίων, με στόχο την ανάπτυξη μεθοδολογίας
για τη διασφάλιση της βέλτιστης εμπειρίας πρόσβασης έργων τέχνης από άτομα με
νοητική/γνωστική αναπηρία ή/και άλλες αναπηρίες.
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4.4 Διεξαγωγή κοινών ερευνητικών εργαστηρίων με στόχο την ενημέρωση των
εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων της Α.Σ.Κ.Τ. σε θέματα αναπηρίας και
προσβασιμότητας.
4.5 Υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων με στόχο τη διερεύνηση βέλτιστων πρακτικών
ενσωμάτωσης των απτικών ομοιωμάτων σε χώρους πολιτισμού και το δημόσιο χώρο.
Μετα-ανάλυση και διερεύνηση πρακτικών της πιλοτικής εφαρμογής προσβάσιμου
ομοιώματος στο Δήμο Άργους από το Εργαστήριο 3D, του Τομέα Γλυπτικής, του
Τμήματος Εικαστικών Τεχνών υπό την καθοδήγηση του επιβλέποντα Επ. Καθηγητή Ι.
Μελανίτη.
4.6 Ανάπτυξη μεθοδολογίας και διερεύνηση χρηματοδοτικών εργαλείων για τη σταδιακή
προσβασιμοποίηση των μνημείων και των εκθεμάτων μουσείων και πινακοθηκών,
καθώς και αρχαιολογικών χώρων της χώρας σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού
και συναρμόδιους φορείς.
4.7 Μελέτη και ανάπτυξη προσβάσιμων ψηφιακών εφαρμογών για την προώθηση της
πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην τέχνη.
4.8 Διερεύνηση τρόπων προώθησης της απασχόλησης εκπαιδευόμενων με αναπηρία της
ΑΣΚΤ στην πολιτιστική αγορά.
4.9 Διασφάλιση της προσβασιμότητας των υποδομών της Α.Σ.Κ.Τ. και την πιστοποίηση
αυτών με το Ελληνικό Σήμα Προσβασιμότητας – Διασφάλιση της προσβασιμότητας του
ιστοτόπου της Α.Σ.Κ.Τ.
4.10 Υλοποίηση συνεδρίων για την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στην τέχνη, με στόχο
τη διαβούλευση και σύμπραξη της ευρωπαϊκής και διεθνούς κοινότητας, του κράτους,
της καλλιτεχνικής κοινότητας και του αναπηρικού κινήματος.
4.11 Υλοποίηση δράσεων σε συνεργασία με τη Μονάδα Προσβάσιμης Εκπαίδευσης της
Α.Σ.Κ.Τ.
4.12 Ενίσχυση της συμπεριληπτικής διάστασης στα προγράμματα σπουδών.

5. Παρακολούθηση της Εφαρμογής/Υλοποίησης

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συγκροτούν Επιτροπή Παρακολούθησης για το σχεδιασμό και
επεξεργασία των παραπάνω ή/και επιπρόσθετων σχετικών δράσεων, την πρόταση
σχετικών παρεμβάσεων, χρονοδιαγραμμάτων, δεικτών παρακολούθησης, τρόπων
χρηματοδότησης και την παρακολούθηση της εφαρμογής του Πρωτοκόλλου με τη
συμμετοχή εκπροσώπων της Α.Σ.Κ.Τ. και της Ε.Σ.Α.μεΑ.
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Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται από τον κάθε συμβαλλόμενο φορέα ως εξής: 2 μέλη
από την Α.Σ.Κ.Τ. και 2 μέλη από την Ε.Σ.Α.μεΑ. Χρέη Προέδρου αυτής εκτελεί
εκπρόσωπος της Α.Σ.Κ.Τ.
Το κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να αντικαταστήσει τους εκπροσώπους του στην
Επιτροπή κατόπιν απόφασης του αρμοδίου προς τούτο οργάνου του, την οποία
κοινοποιεί στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος.
Η Επιτροπή θα συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων, την οποία θα υποβάλλει στα
αρμόδια όργανα των δύο Συμβαλλόμενων Μερών, δηλ. στον Πρύτανη της Α.Σ.Κ.Τ. και
στον Πρόεδρο της ΕΣΑμεΑ.
6. Διάρκεια
Η παρούσα συμφωνία τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή της και μπορεί να τροποποιηθεί
εγγράφως με την αμοιβαία συμφωνία των Μερών.

Υπεγράφη στην Αθήνα, την Τετάρτη 13 Απριλίου 2022 σε δύο (2) πρωτότυπα, τα οποία
έχουν την ίδια αποδεικτική αξία.

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη
Για την Ανωτάτη Σχολή
Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ)

Για την Εθνική Συνομοσπονδία
Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ)

Ν. Τρανός
Πρύτανης

Ι. Βαρδακαστάνης
Πρόεδρος
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