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Αρ. Πρωη.:  1226 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Οι θέζεις ηης ΕΣΑμεΑ επί ηοσ Εθνικού Στεδίοσ Δράζης για ηα 
Δικαιώμαηα ηων Αηόμων με Αναπηρία  

Επηζηνιή απέζηεηιε ε ΕΣΑκεΑ, κε ηηο πξνηάζεηο ηεο επί ηνπ «Σρεδίνπ Δξάζεο γηα ηα Δηθαηώκαηα ησλ 

Αηόκσλ κε Αλαπεξία», ζηνλ αξκόδην γηα ηελ εθπόλεζή ηνπ ππνπξγό Επηθξαηείαο Γ. Γεξαπεηξίηε. Τηο 

πξνηάζεηο θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηηο θαηέζεζε επίζεο θαη ζηε δεκόζηα δηαβνύιεπζε επί ηνπ Σρεδίνπ 

Δξάζεο.  

Η εθπόλεζε θαη ε δηαβνύιεπζε ηνπ «Σρεδίνπ Δξάζεο γηα ηα Δηθαηώκαηα ησλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία» 

ζπληζηνύλ αλακθηζβήηεηα κηα εμέιημε ηζηνξηθήο ζεκαζίαο, θαζώο γηα πξώηε θνξά Ειιεληθή 

Κπβέξλεζε ηνπνζεηείηαη κε ζπλεθηηθό ηξόπν επί ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία ζην παξόλ 

θαη ζην κέιινλ.   

Γηα ηελ ηζηνξία, γηα πξώηε θνξά ην 1996 ε  Ε.Σ.Α.κεΑ. θαη ζύζζσκν ην αλαπεξηθό θίλεκα, αλέδεημαλ  

γηα πξώηε θνξά ζην δεκόζην δηάινγν θαη θαηέζεζαλ σο αίηεκα ζην Ειιεληθό Κνηλνβνύιην θαη ζηελ 

Ειιεληθή Κπβέξλεζε, ηελ αλάγθε εθπόλεζεο θαη εθαξκνγήο κηαο νιηζηηθήο, νξγαλσκέλεο θαη 

ζπληνληζκέλεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο δεκόζησλ πνιηηηθώλ γηα ηελ πξνάζπηζε θαη δηαζθάιηζε από ηελ 

ειιεληθή Πνιηηεία ησλ αλζξώπηλσλ θαη ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλσλ δηθαησκάησλ ησλ αηόκσλ κε 

αλαπεξία, ρξόληεο παζήζεηο θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο. Από ηόηε κέρξη ζήκεξα, ππήξμε πάλδεκν 

αίηεκα ηνπ αλαπεξηθνύ θηλήκαηνο ηεο ρώξαο, ε εθαξκνγή κηαο ηέηνηαο ζηξαηεγηθήο, από όιεο ηηο 

Κπβεξλήζεηο πνπ αθνινύζεζαλ. 

Σηηο 16 Ινπιίνπ 2019 ε Ε.Σ.Α.κεΑ. ζπλέηαμε θαη θαηέζεζε ζηνλ Πξσζππνπξγό ηεο ρώξαο, ζην 

Υπνπξγηθό Σπκβνύιην θαη ζηνπο Αξρεγνύο ησλ Πνιηηηθώλ Κνκκάησλ, ην «Εζληθό Πξόγξακκα γηα ηελ 

Εθαξκνγή ηεο Σύκβαζεο γηα ηα Δηθαηώκαηα ησλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία», ην νπνίν επηθαηξνπνηήζεθε 

κεηά ηε δεκνζίεπζε ζηηο 29 Οθησβξίνπ 2019 ησλ Τειηθώλ Παξαηεξήζεσλ θαη Σπζηάζεσλ ηεο 

Επηηξνπήο ησλ Ηλσκέλσλ Εζλώλ γηα ηα Δηθαηώκαηα ησλ Αηόκσλ κε Αλαπεξίεο. Η πξναλαθεξζείζα 

πξσηνβνπιία ηεο Ε.Σ.Α.κεΑ. νδήγεζε ζηε ζπλάληεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Μέγαξν Μαμίκνπ 

ζηηο 21 Απγνύζηνπ 2019, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ν Πξσζππνπξγόο Κπξηάθνο Μεηζνηάθεο 

δεζκεύηεθε ζηνλ Πξόεδξν ηεο Ε.Σ.Α.κεΑ. γηα ηελ πξνηεξαηόηεηα πνπ ε Κπβέξλεζε ζα δώζεη ζηε 

ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζεζεί γηα ηελ νπζηαζηηθή θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία. Με ην παξόλ Εζληθό Σρέδην Δξάζεο μεθηλά λα παίξλεη ζάξθα 

θαη νζηά ην αίηεκα ηεο Ε.Σ.Α.κεΑ. 

Η ΕΣΑκεΑ ππέβαιιε ηηο πξνηάζεηο ηεο αλά Ππιώλα/Σηόρν πνιηηηθήο, δεηώληαο ηελ ελζσκάησζή ηνπο 

ζην ηειηθό θείκελν ηνπ Εζληθνύ Σρεδίνπ Δξάζεο. Σεκεηώλεη δε, ύζηεξα από  εθηελή δηαβνύιεπζε κε 

όιεο ηηο νξγαλώζεηο - κέιε ηεο, πνπ εθπξνζσπνύλ πάλσ από 500 πξσηνβάζκηεο νξγαλώζεηο αηόκσλ 

κε αλαπεξία, ρξόληεο παζήζεηο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, όηη ην Εζληθό Σρέδην Δξάζεο αλ θαη 

πεξηιακβάλεη ζεηηθέο παξεκβάζεηο, σζηόζν ρξήδεη βειηίσζεο.  
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Απαηηείηαη αθελόο ε κεγαιύηεξε δπλαηή επζπγξάκκηζή ηνπ κε ηε δηθαησκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

αλαπεξίαο, αθεηέξνπ ε ελζσκάησζε ζε απηό ηνπ ζπλόινπ ησλ ζπζηάζεσλ -νξηδόληηνπ θαη ηνκεαθνύ 

ραξαθηήξα- ηεο Επηηξνπήο ησλ Ηλσκέλσλ Εζλώλ γηα ηα Δηθαηώκαηα ησλ Αηόκσλ κε Αλαπεξίεο θαη 

ησλ πξνβιέςεσλ ησλ «Καηεπζπληήξησλ Δηαηάμεσλ πινπνίεζεο ηεο Σύκβαζεο ησλ Ηλσκέλσλ Εζλώλ 

γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ αηόκσλ κε αλαπεξίεο» πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ λ.4488/2017, νη νπνίεο κέρξη 

ζήκεξα δελ έρνπλ πινπνηεζεί. 

Οη πξνηάζεηο ηεο ΕΣΑκεΑ ρσξίδνληαη ζε ηξείο ηνκείο: πξνηεηλόκελεο ηξνπνπνηήζεηο επί ηεο 

αξρηηεθηνληθήο ηνπ Σρεδίνπ Δξάζεο, πξνηεηλόκελεο ηξνπνπνηήζεηο νξηδόληηνπ ραξαθηήξα, 

πξνηεηλόκελεο ηξνπνπνηήζεηο ηνκεαθνύ ραξαθηήξα. 

Όιεο ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηεο ΕΣΑκεΑ κπνξείηε λα ηηο δηαπηζηώζεηε ζηελ επηζηνιή 

πξνο ηνλ θ. Γεξαπεηξίηε.  

 

Για περιζζόηερες πληροθορίες επικοινωνήζηε με ηον Πρόεδρο ηης Ε.Σ.Α.μεΑ. κ. Ι. 
Βαρδακαζηάνη ζηο κινηηό ηηλέθωνο 6937157193. 

Τώπα μποπείηε να ενημεπωθείηε για όλερ ηιρ εξελίξειρ ζηο χώπο ηηρ Αναπηπίαρ ζηην ιζηοζελίδα ηηρ 
Ε.Σ.Α.μεΑ.: www.esaea.gr ή www.esamea.gr. 

 

 

Προζβάζιμο αρτείο Microsoft Word (*.docx) 

Τν παξόλ αξρείν ειέγρζεθε κε ην εξγαιείν Microsoft Accessibility Checker θαη 

δε βξέζεθαλ ζέκαηα πξνζβαζηκόηεηαο. Τα άηνκα κε αλαπεξία δε ζα 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ αλάγλσζή ηνπ. 
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