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ΘΕΜΑ: «Η ςυμμετοχό και ςυνειςφορϊ τησ Ε..Α.μεΑ. και των 
οργανώςεων - μελών τησ ςτη διαβούλευςη για το Εθνικό χϋδιο 
Δρϊςησ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρύα» 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,  

Η Εθνικό υνομοςπονδύα Ατόμων με Αναπηρύα (Ε..Α.μεΑ.) καταρχϊσ χαιρετύζει την 
εκπόνηςη του προβλεπόμενου ςτο ϊρθρο 70 (παρ. 2) του ν.4488/2017 «Εθνικού 
Σχεδύου Δρϊςησ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρύα», κύριοσ ςτόχοσ του οπούου 
εύναι ο καθοριςμόσ των εθνικών ςτόχων και ενεργειών για την εφαρμογό τησ ύμβαςησ 
των Ηνωμϋνων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρύεσ ςε εθνικό επύπεδο. 
Θα θϋλαμε να ευχαριςτόςουμε θερμϊ τόςο εςϊσ προςωπικϊ όςο και το επιτελεύο 
ςασ για την εκπόνηςη του εν λόγω χεδύου Δρϊςησ.    

Η εκπόνηςη του «Σχεδύου Δρϊςησ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρύα» ςυνιςτϊ 
αναμφιςβότητα μια ςημαντικό εξϋλιξη ιςτορικόσ ςημαςύασ, καθώσ για πρώτη φορϊ 
Ελληνικό Κυβϋρνηςη τοποθετεύται με ςυνεκτικό  τρόπο επύ των δικαιωμϊτων των 
ατόμων με αναπηρύα ςτο παρόν και ςτο μϋλλον.  Ϋταν το 1996 όταν η  Ε..Α.μεΑ., και 
ςύςςωμο το αναπηρικό κύνημα, ανϋδειξε για πρώτη φορϊ ςτον δημόςιο διϊλογο και 
κατϋθεςε ωσ αύτημα ςτο Ελληνικό Κοινοβούλιο και ςτην Ελληνικό Κυβϋρνηςη, την 
ανϊγκη εκπόνηςησ και εφαρμογόσ μιασ ολιςτικόσ, οργανωμϋνησ και ςυντονιςμϋνησ 
εθνικόσ ςτρατηγικόσ δημόςιων πολιτικών για την προϊςπιςη και διαςφϊλιςη από την 
ελληνικό Πολιτεύα των ανθρώπινων και ςυνταγματικϊ κατοχυρωμϋνων δικαιωμϊτων 
των ατόμων με αναπηρύα, χρόνιεσ παθόςεισ και των οικογενειών τουσ. Από τότε μϋχρι 
ςόμερα, υπόρξε πϊνδημο αύτημα του αναπηρικού κινόματοσ τησ χώρασ, ςε όλεσ τισ 
Κυβερνόςεισ που ακολούθηςαν, η εφαρμογό μιασ τϋτοιασ ςτρατηγικόσ. τη βϊςη αυτού 
του πϊγιου αιτόματοσ, και πϊντοτε εμπροςθοβαρώσ ενεργούςα, η Ε..Α.μεΑ. ςυνϋταξε 
και κατϋθεςε ςτισ 16 Ιουλύου 2019 ςτον Πρωθυπουργό τησ χώρασ, ςτο Τπουργικό 
υμβούλιο και ςτουσ Αρχηγούσ των Πολιτικών Κομμϊτων «Εθνικό Πρόγραμμα για την 
Εφαρμογό τησ Σύμβαςησ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρύα», το οπούο 
επικαιροποιόθηκε μετϊ τη δημοςύευςη ςτισ 29 Οκτωβρύου 2019 των Σελικών 
Παρατηρόςεων και υςτϊςεων τησ Επιτροπόσ των Ηνωμϋνων Εθνών για τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρύεσ. Η προαναφερθεύςα πρωτοβουλύα τησ Ε..Α.μεΑ. 
οδόγηςε ςτη ςυνϊντηςη που πραγματοποιόθηκε ςτο Μϋγαρο Μαξύμου ςτισ 21 
Αυγούςτου 2019, ςτην οπούα ςυμμετεύχατε και εςεύσ, κατϊ τη διϊρκεια τησ οπούασ ο 
Πρωθυπουργόσ Κυριϊκοσ Μητςοτϊκησ δεςμεύτηκε ςτον Πρόεδρο τησ Ε..Α.μεΑ. για την 
προτεραιότητα που η Κυβϋρνηςη θα δώςει ςτη ςτρατηγικό που θα ακολουθηθεύ για 
την ουςιαςτικό και αποτελεςματικό αντιμετώπιςη των προβλημϊτων των ατόμων με 
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αναπηρύα. Με το παρόν Εθνικό χϋδιο Δρϊςησ ξεκινϊ να παύρνει ςϊρκα και οςτϊ το 
αύτημα τησ Ε..Α.μεΑ.  

Θϋςη μασ εύναι πωσ το Εθνικό χϋδιο Δρϊςησ αν και περιλαμβϊνει θετικϋσ 
παρεμβϊςεισ, ωςτόςο χρόζει βελτύωςησ. Απαιτεύται αφενόσ η μεγαλύτερη 
δυνατό ευθυγρϊμμιςό του με τη δικαιωματικό προςϋγγιςη τησ αναπηρύασ, 
αφετϋρου η ενςωμϊτωςη ςε αυτό του ςυνόλου των ςυςτϊςεων -οριζόντιου και 
τομεακού χαρακτόρα- τησ Επιτροπόσ των Ηνωμϋνων Εθνών για τα Δικαιώματα 
των Ατόμων με Αναπηρύεσ και των προβλϋψεων των «Κατευθυντήριων 
Διατάξεων υλοποίηςησ τησ Σύμβαςησ των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα 
των ατόμων με αναπηρίεσ» που περιλαμβϊνονται ςτον ν.4488/2017, οι οπούεσ 
μϋχρι ςόμερα δεν ϋχουν υλοποιηθεύ.  

Ύςτερα από οργανωμϋνη και εκτενό διαβούλευςη με όλεσ τισ οργανώςεισ - μϋλη 
τησ, που ςε πανελλαδικό επύπεδο εκπροςωπούν πϊνω από 500 πρωτοβϊθμιεσ 
οργανώςεισ ατόμων με αναπηρύα, χρόνιεσ παθόςεισ και τισ οικογϋνειϋσ τουσ (βλ. 
Λύςτα ςτο τϋλοσ του παρόντοσ εγγρϊφου), η Ε..Α.μεΑ. λαμβϊνοντασ υπόψη:  

 το Ελληνικό ύνταγμα,   
 τον ν.4074/2012, με τον οπούο η Ελληνικό Βουλό κύρωςε τη ύμβαςη των 

Ηνωμϋνων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρύεσ (εφεξόσ 
ύμβαςη) και το προαιρετικό πρωτόκολλο αυτόσ, και το Μϋροσ Δ΄ του 
ν.4488/2017, με το οπούο θεςπύςτηκαν οι κατευθυντόριεσ - οργανωτικϋσ 
διατϊξεισ τησ ύμβαςησ των Ηνωμϋνων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων 
με Αναπηρύεσ,  

 τη νομοθεςύα τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ (Οδηγύεσ, Κανονιςμού κ.λπ.),  
 την Εναλλακτικό Ϊκθεςη (τελικό ϋκδοςη) που η υνομοςπονδύα υπϋβαλε ςτην 

Επιτροπό των Ηνωμϋνων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρύεσ1,  
 τισ Σελικϋσ Παρατηρόςεισ και υςτϊςεισ2 καθώσ και τα 7 Γενικϊ χόλια τησ 

Επιτροπόσ των Ηνωμϋνων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 
Αναπηρύεσ3,   

 τη τρατηγικό των Ηνωμϋνων Εθνών για τη ςυμπερύληψη τησ διϊςταςησ τησ 
αναπηρύασ (“United Nation Disability Inclusion Strategy”4,   

 τισ ϊμεςεσ και ϋμμεςεσ αναφορϋσ ςτα ϊτομα με αναπηρύα τησ Ατζϋντασ 2030 για 
τη Βιώςιμη Ανϊπτυξη5,  

 το Εθνικό Πρόγραμμα που η Ε..Α.μεΑ. υπϋβαλε ςτον Πρωθυπουργό ςτισ 16 
Ιουλύου 20196, ςτο οπούο προαναφερθόκαμε,    

                                                             
 

1
 Σύνδεσμος: https://www.esamea.gr/publications/books-studies/4300-anthropina-dikaiomata-kai-

toma-me-anapiria-enallaktiki-ekthesi-ellada-2019-teliki-ekdosi-kai-apantiseis-ston-katalogo-
thematon-kai-systaseis 
2
 Σύνδεσμος: https://www.esamea.gr/pressoffice/press-releases/4442-i-e-s-a-mea-dimosieyei-tis-

telikes-systaseis-tis-epitropis-toy-oie-pros-tin-ellada-gia-ta-dikaiomata-ton-atomon-me-anapiria 
3
 Σύνδεσμος: https://www.ohchr.org/en/hrbodies/crpd/pages/gc.aspx 

4
 Σύνδεσμος: https://www.un.org/en/content/disabilitystrategy/  

5
 Σύνδεσμος: https://www.paratiritirioanapirias.gr/el/news/newsletters/34/fylladio-toy-edf-gia-toys-

stoxoys-biwsimhs-anapty3hs-kai-ta-atoma-me-anaphria 

https://www.esamea.gr/publications/books-studies/4300-anthropina-dikaiomata-kai-toma-me-anapiria-enallaktiki-ekthesi-ellada-2019-teliki-ekdosi-kai-apantiseis-ston-katalogo-thematon-kai-systaseis
https://www.esamea.gr/publications/books-studies/4300-anthropina-dikaiomata-kai-toma-me-anapiria-enallaktiki-ekthesi-ellada-2019-teliki-ekdosi-kai-apantiseis-ston-katalogo-thematon-kai-systaseis
https://www.esamea.gr/publications/books-studies/4300-anthropina-dikaiomata-kai-toma-me-anapiria-enallaktiki-ekthesi-ellada-2019-teliki-ekdosi-kai-apantiseis-ston-katalogo-thematon-kai-systaseis
https://www.esamea.gr/pressoffice/press-releases/4442-i-e-s-a-mea-dimosieyei-tis-telikes-systaseis-tis-epitropis-toy-oie-pros-tin-ellada-gia-ta-dikaiomata-ton-atomon-me-anapiria
https://www.esamea.gr/pressoffice/press-releases/4442-i-e-s-a-mea-dimosieyei-tis-telikes-systaseis-tis-epitropis-toy-oie-pros-tin-ellada-gia-ta-dikaiomata-ton-atomon-me-anapiria
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/crpd/pages/gc.aspx
https://www.un.org/en/content/disabilitystrategy/
https://www.paratiritirioanapirias.gr/el/news/newsletters/34/fylladio-toy-edf-gia-toys-stoxoys-biwsimhs-anapty3hs-kai-ta-atoma-me-anaphria
https://www.paratiritirioanapirias.gr/el/news/newsletters/34/fylladio-toy-edf-gia-toys-stoxoys-biwsimhs-anapty3hs-kai-ta-atoma-me-anaphria
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ςασ υποβϊλλει με το παρόν τισ προτϊςεισ τησ ανϊ Πυλώνα/τόχο πολιτικόσ, 
ζητώντασ την ενςωμϊτωςό τουσ ςτο τελικό κεύμενο του Εθνικού χεδύου 
Δρϊςησ.  

υνοπτικό παρουςύαςη των προτϊςεών μασ, οι οπούεσ  αφορούν ςε οριζόντιεσ 
και τομεακϋσ τροποποιόςεισ/ςυμπληρώςεισ, παρατύθενται παρακϊτω ςε τρεισ 
ενότητεσ. Η ςυνοπτικό αυτό παρουςύαςη των προτϊςεών μασ ϋχει υποβληθεύ 
και ςτον διαδικτυακό τόπο www.opengov. gr.  Ωςτόςο, πϋραν αυτού, και προσ 
διευκόλυνςό ςασ, ςασ υποβϊλλουμε ςυνημμϋνα αναλυτικϊ το ςύνολο των 
προτεινόμενων από εμϊσ διορθώςεων/τροποποιόςεων/ςυμπληρώςεων επύ του 
κειμϋνου του Εθνικού χεδύου Δρϊςησ με τη μορφό των παρακολουθούμενων 
αλλαγών (track changes).   

Παρακαλούμε δε όπωσ ορύςετε ςυνϊντηςη μαζύ μασ προκειμϋνου να ςασ 
παρουςιϊςουμε διϊ ζώςησ αναλυτικϊ το ςύνολο των προτϊςεών μασ.  

Α. ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ ΕΠΙ ΣΗ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΤ ΦΕΔΙΟΤ 
ΔΡΑΗ 
Η Ε..Α.μεΑ. προτεύνει: α) την προςθόκη νϋου Πυλώνα VII για την παρακολούθηςη τησ 
εφαρμογόσ του Εθνικού χεδύου Δρϊςησ, ςτον οπούο περιλαμβϊνονται δύο νϋοι τόχοι 
που αφορούν ςτο ςύςτημα παρακολούθηςησ και αξιολόγηςησ τησ εφαρμογόσ του και 
ςτον κοινοβουλευτικό ϋλεγχο αυτόσ, καλύπτοντασ ϋνα ςημαντικό κενό του αρχικού 
ςχεδύου που τϋθηκε ςε διαβούλευςη, β) την προςθόκη ενόσ νϋου ςτόχου ςτον Πυλώνα 
ΙΙ, ςτον οπούο περιλαμβϊνονται ςτοχευμϋνεσ παρεμβϊςεισ για τουσ πολύτεσ με αναπηρύα 
και χρόνιεσ παθόςεισ που διαβούν ςτη νηςιωτικό Ελλϊδα, βιώνοντασ διττϊ προβλόματα 
ωσ ϊτομα με αναπηρύα/χρόνιεσ παθόςεισ και ωσ νηςιώτεσ, καθώσ και την προςθόκη 
ενόσ νϋου τόχου ςτον Πυλώνα ΙΙΙ, μϋςω του οπούου προτεύνεται η εκπόνηςη και 
εφαρμογό ενόσ ολοκληρωμϋνου ςχεδύου δρϊςησ (με προώπολογιςμούσ, 
χρονοδιαγρϊμματα, δεύκτεσ, μηχανιςμούσ παρακολούθηςησ κ.λπ.) για την εφαρμογό τησ 
καθολικόσ προςβαςιμότητασ, βϊςει ςυνεργειών, ςε όλουσ τουσ τομεύσ εφαρμογόσ τησ, 
γ) τη μεταφορϊ του τόχου «Προςβϊςιμοσ Σουριςμόσ» από τον Πυλώνα VI ςτον 
Πυλώνα IV προκειμϋνου να ςυμπεριληφθεύ ςτον ύδιο Πυλώνα με τον τόχο «Συμμετοχό 
ςτην Πολιτιςτικό ζωό, την ψυχαγωγύα, τον ελεύθερο χρόνο και τον αθλητιςμό», κατ’ 
αντιςτοιχύα του ϊρθρου 30 τησ ύμβαςησ, δ) τη μεταφορϊ των δρϊςεων που αφορούν 
ςε παρεμβϊςεισ ςτο φορολογικό ςύςτημα από τον τόχο «Ιςότητα και μη διϊκριςη» 
ςτον τόχο «Ικανοποιητικό επύπεδο διαβύωςησ και κοινωνικόσ προςταςύασ», κατ’ 
αντιςτοιχύα του ϊρθρου 28 τησ ύμβαςησ.    
 
Β. ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ/ΤΜΠΛΗΡΩΕΙ ΟΡΙΖΟΝΣΙΟΤ 
ΦΑΡΑΚΣΗΡΑ  
Η Ε..Α.μεΑ. προτεύνει: α) την αναμόρφωςη τησ ορολογύασ ςτη βϊςη τησ δικαιωματικόσ 
προςϋγγιςησ τησ αναπηρύασ (person-first language)  και τη ρητό αναφορϊ ςτα ϊτομα με 
χρόνιεσ παθόςεισ ςτο ςύνολο του κειμϋνου του Εθνικού χεδύου Δρϊςησ, β) την 
ανϊπτυξη ςυςτόματοσ ςυλλογόσ ςτατιςτικών δεδομϋνων για την αναπηρύα και τη 

                                                                                                                                                                               
 

6
 Σύνδεσμος: https://www.esamea.gr/publications/others/4257-ethniko-programma-gia-tin-

efarmogi-tis-symbasis-gia-ta-dikaiomata-ton-atomon-me-anapiria 

https://www.esamea.gr/publications/others/4257-ethniko-programma-gia-tin-efarmogi-tis-symbasis-gia-ta-dikaiomata-ton-atomon-me-anapiria
https://www.esamea.gr/publications/others/4257-ethniko-programma-gia-tin-efarmogi-tis-symbasis-gia-ta-dikaiomata-ton-atomon-me-anapiria
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χρόνια πϊθηςη και τη δημιουργύα δεικτών για την παρακολούθηςη τησ εφαρμογόσ των 
υλοποιούμενων παρεμβϊςεων, γ) την ενύςχυςη του ρόλου τησ Ε..Α.μεΑ. και των 
αντιπροςωπευτικών οργανώςεων των ατόμων με αναπηρύα, χρόνιεσ παθόςεισ και των 
οικογενειών τουσ ςτην εφαρμογό και παρακολούθηςη των παρεμβϊςεων που 
περιλαμβϊνονται ςτο Εθνικό χϋδιο Δρϊςησ, όπωσ τα ϊρθρα 4 (παρ. 3) και 33 (παρ.3) 
τησ ύμβαςησ επιβϊλλουν, και δ) τη ςυμπερύληψη του Ινςτιτούτου τησ Ε..Α.μεΑ. 
μεταξύ των εμπλεκόμενων φορϋων ςε όλεσ τισ δρϊςεισ που αφορούν ςε ϋρευνεσ-
μελϋτεσ, επιμορφώςεισ-καταρτύςεισ κ.λπ.     
 
Γ. ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΕΙ/ΤΜΠΛΗΡΩΕΙ ΣΟΜΕΑΚΟΤ ΦΑΡΑΚΣΗΡΑ  

ΠΤΛΩΝΑ Ι – ΣΟ ΚΡΑΣΟ ΔΙΚΑΙΟΤ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΟΤ ΑΣΟΜΟΤ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
(προτεύνουμε τη ςυμπλόρωςη του τύτλου).   
τον ΣΟΦΟ 1  «Ενεργοποιεύται και τύθεται ςε λειτουργύα το δύκτυο του Συντονιςτικού 
Μηχανιςμού του ν. 4488/2017 για την εφαρμογό τησ Σύβαςησ των Ηνωμϋνων Εθνών για 
τα Δικαιώματα των Ατόμων µε Αναπηρύεσ (εφεξόσ Σύμβαςη) ςε όλη την Επικρϊτεια», 
προτεύνουμε επιπλϋον των όδη αναφερόμενων δρϊςεων για την εξϊλειψη αδυναμιών 
του ςχόματοσ παρακολούθηςησ τησ εφαρμογόσ τησ ύμβαςησ, όπωσ τον οριςμό του 
Τπουργού Επικρατεύασ ωσ Κεντρικού ημεύου Αναφορϊσ για την παρακολούθηςη τησ 
εφαρμογόσ τησ ύμβαςησ (τροποποιώντασ το ϊρθρο 70 του ν.4488/2017), τη 
ςυμπερύληψη επύ ύςοισ όροισ ςτο Πλαύςιο για την Προαγωγό Εφαρμογόσ τησ ύμβαςησ 
του υνηγόρου του Πολύτη, τησ Ε..Α.μεΑ., και επιπλϋον αυτών τησ Εθνικόσ Επιτροπόσ 
για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) και τησ Οικονομικόσ και Κοινωνικόσ 
Επιτροπόσ τησ Ελλϊδοσ (ΟΚΕ) (τροποποιώντασ το ϊρθρο 72 του ν.4488/2017), τον 
οριςμό πλαιςύου τακτικόσ ςυνεργαςύασ ανϊμεςα ςτην Ε..Α.μεΑ., τον υνόγορο του 
Πολύτη, την ΕΕΔΑ και την ΟΚΕ, καθώσ και τη ςυμμετοχό τησ Ε..Α.μεΑ. ςτον 
υντονιςτικό Μηχανιςμό ςύμφωνα με όςα ορύζονται ςτα ϊρθρα 4 (παρ. 3) και 33 (παρ. 
3) τησ ύμβαςησ και τισ κατευθύνςεισ που περιλαμβϊνονται ςτο Γενικό χόλιο 7 τησ 
Επιτροπόσ των Ηνωμϋνων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρύεσ. 
Επιπρόςθετα προτεύνουμε δρϊςεισ ςχετικϋσ με την υλοπούηςη προβλϋψεων του 
ν.4488/2017, όπωσ την ϊμεςη ϋκδοςη των ΚΤΑ/ΤΑ που προβλϋπονται ςτα ϊρθρα 61 
(παρ. 2),  62 (παρ. 2), 65 (παρ. 1), 66 (παρ. 1 και 2) και 67 (παρ. 2)  του ν.4488/2017, τη 
θϋςπιςη μϋτρων και χρηματοδοτικών μϋςων για την προώθηςη τησ ελληνικόσ 
νοηματικόσ γλώςςασ ωσ ιςότιμησ με την ελληνικό και τησ γραφόσ braille ωσ τρόπου 
γραφόσ των Ελλόνων Πολιτών, όπωσ οι παρ. 2 και 3 του ϊρθρου 65 του ν.4488/2017 
ορύζουν, τη ςυλλογό δεδομϋνων για τα ϊτομα με αναπηρύα και χρόνιεσ παθόςεισ από 
Ανεξϊρτητεσ Αρχϋσ και τϋλοσ την κατϊρτιςη Περιφερειακών και Σοπικών χεδύων 
Δρϊςησ  από τισ Περιφϋρειεσ και τουσ Δόμουσ τησ χώρασ ςε ςυνεργαςύα με την 
Ε..Α.μεΑ. και τισ αντιπροςωπευτικϋσ οργανώςεισ των ατόμων με αναπηρύα και των 
ατόμων με χρόνιεσ παθόςεισ.  

τον ΣΟΦΟ 2 «Συςτόνεται η Εθνικό Αρχό Προςβαςιμότητασ», προτεύνουμε επιπλϋον 
τον ςαφό καθοριςμό των τομϋων δραςτηριότητασ τησ Εθνικόσ Αρχόσ 
Προςβαςιμότητασ (φυςικό, δομημϋνο και ηλεκτρονικό περιβϊλλον - τηλεπικοινωνύεσ, 
μεταφορϋσ, αγαθϊ και υπηρεςύεσ), τη διεύρυνςη των φορϋων με τουσ οπούουσ αυτό θα 
ςυνεργϊζεται, τη διαςύνδεςό τησ με κϊθε Επιτροπό Προςβαςιμότητασ και τη 
διαςφϊλιςη τησ ςυμμετοχόσ ατόμων με αναπηρύα και χρόνιεσ παθόςεισ ςτο Δ.. αυτόσ 
μϋςω τησ ςυμμετοχόσ εκπροςώπων τησ Ε..Α.μεΑ.  
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τον ΣΟΦΟ 3 «Αναμορφώνεται και κωδικοποιεύται η εθνικό νομοθεςύα για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρύα», προτεύνουμε την αλλαγό του τύτλου και 
επιπλϋον  την αναμόρφωςη τησ υφιςτϊμενησ νομοθεςύασ ςτο ςύνολό τησ ςτη βϊςη 
τησ δικαιωματικόσ προςϋγγιςησ τησ αναπηρύασ, την αναμόρφωςη του θεςμού τησ 
δικαςτικόσ ςυμπαρϊςταςησ, ςύμφωνα με όςα ορύζει το ϊρθρο 12 τησ ύμβαςησ (που 
αποτελεύ τη «ραχοκοκαλιϊ» τησ και εύναι καθοριςτικόσ ςημαςύασ για την εφαρμογό 
πολλών ϊλλων δικαιωμϊτων που περιλαμβϊνονται ςε αυτόν), το Γενικό χόλιο 1 τησ 
Επιτροπόσ των Ηνωμϋνων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρύεσ και η 
ςύςταςη (παρ. 18) των Σελικών Παρατηρόςεων τησ προαναφερθεύςασ Επιτροπόσ. 
Σϋλοσ προτεύνουμε τη διαςφϊλιςη τησ εφαρμογόσ του ϊρθρου 68  (παρ. 1 και 2) του 
ν.4488/2017. 
 
τον ΣΟΦΟ 4 «Αναβαθμύζουμε τη λειτουργύα του Συςτόματοσ Αξιολόγηςησ και 
Πιςτοπούηςησ τησ Αναπηρύασ», προτεύνουμε την αλλαγό του τύτλου και επιπλϋον την 
κατϊργηςη τησ καταβολόσ του παρϊβολου των 46 ευρώ από τουσ αιτούντεσ 
πιςτοποιητικού αναπηρύασ, την κατϊργηςη τησ ανϊρτηςησ λύςτασ με τα ονόματα των 
αξιολογούμενων ϋξω από τα γραφεύα των Επιτροπών ςτο πλαύςιο τησ διαςφϊλιςησ τησ 
τόρηςησ τησ αρχόσ προςταςύασ προςωπικών δεδομϋνων, τη διαρκό επιμόρφωςη των 
ιατρών των υγειονομικών επιτροπών επύ του Ενιαύου Πύνακα Προςδιοριςμού 
Ποςοςτών Αναπηρύασ (ΕΠΠΠΑ)  και του Πύνακα με τισ Μη Αναςτρϋψιμεσ Παθόςεισ, την 
εναρμόνιςη των παθόςεων που αναφϋρονται ςτον ειςηγητικό φϊκελο με τισ παθόςεισ 
τησ γνωμϊτευςησ των Επιτροπών ΚΕΠΑ, τη διαςφϊλιςη ότι όλεσ οι Επιτροπϋσ, 
ςυμπεριλαμβανομϋνων και των κατ’ ούκον, αποτελούνται από ιατρούσ όλων των 
ειδικοτότων που ςχετύζονται με τισ παθόςεισ των προσ αξιολόγηςη ατόμων με 
αναπηρύα, τη λειτουργύα τησ προβλεπόμενησ ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 6 του ν. 
3863/2010 Επιτροπόσ Αξιολόγηςησ και Πιςτοπούηςησ για την ϋνταξη νϋων ιατρών ςτο 
ειδικό ςώμα Αθόνασ και Θες/κησ του ΙΚΑ, την εφαρμογό τησ προβλεπόμενησ ςτην παρ. 
6 του ϊρθρου 6 του ν.3863/2010 διϊταξησ που αφορϊ ςτην κατϊρτιςη μητρώου 
ατόμων με αναπηρύα ςτη Διεύθυνςη Αναπηρύασ και Ιατρικόσ τησ Εργαςύασ του ΙΚΑ-
ΕΣΑΜ, καθώσ και τη ςυγκρότηςη ομϊδασ εργαςύασ, με ςυμμετοχό εκπροςώπων τησ 
Ε..Α.μεΑ., για την κατϊρτιςη αυτού του μητρώου. ε αυτό το ςημεύο θα θϋλαμε να 
επιςημϊνουμε πωσ η Ε..Α.μεΑ. αν και ςυμμετϋχει ςτη διεπιςτημονικό επιτροπό για την 
πιθανό μελλοντικό αξιοπούηςη κριτηρύων λειτουργικότητασ, ϋχει εκφρϊςει την 
αντύθεςό τησ ςτη ςυνϋχιςη ενόσ όδη αποτυχημϋνου εγχειρόματοσ από το 2004 ϋωσ 
ςόμερα, με πιο πρόςφατο το ναυϊγιο του πιλοτικού προγρϊμματοσ ςε Αττικό, 
Θεςςαλονύκη και Πϊτρα. Ο εκςυγχρονιςμόσ του ςυςτόματοσ αξιολόγηςησ τησ 
αναπηρύασ οφεύλει να εύναι ςυμβατόσ με τη δικαιωματικό προςϋγγιςη. Αυτό θα 
απαιτούςε την εκτύμηςη των αναγκών και των εμποδύων που αντιμετωπύζουν τα ϊτομα 
με αναπηρύα ςτο περιβϊλλον που διαβιούν. Σα κριτόρια λειτουργικότητασ, αφενόσ 
ενυπϊρχουν ςε μεγϊλο βαθμό ςτο υφιςτϊμενο πλαύςιο αξιολόγηςησ τησ αναπηρύασ, 
αφετϋρου περιορύζουν το ζότημα τησ αναπηρύασ ςτο επύπεδο τησ ςωματικόσ βλϊβησ, 
και ωσ εκ τούτου δεν προωθούν τη μετϊβαςη από το ιατρικό μοντϋλο ςτη δικαιωματικό 
προςϋγγιςη τησ αναπηρύασ. 

τον ΣΟΦΟ 6 «Παρϋχουμε περιςςότερεσ προςβϊςιμεσ υπηρεςύεσ ςτα Κϋντρα 
Εξυπηρϋτηςησ Πολιτών (ΚΕΠ)», ζητούμε η πλατφόρµα «myKEPlive» να καταςτεύ 
προςβϊςιμη ςε ϊτομα με αιςθητηριακϋσ αναπηρύεσ, όπωσ ο ν.4727/2020, με τον οπούο 
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ενςωματώθηκε εκ νϋου η Οδηγύα (ΕΕ) 2016/2102 ςτην εθνικό μασ νομοθεςύα, 
επιβϊλλει.  

τον ΣΟΦΟ 7 «Συλλϋγουμε και αξιοποιούμε δεδομϋνα ςτη χϊραξη δημόςιασ πολιτικόσ 
για την αναπηρύα και τισ χρόνιεσ παθόςεισ», προτεύνουμε επιπλϋον την ανϊπτυξη ενόσ 
ολοκληρωμϋνου ςυςτόματοσ ςυλλογόσ και επεξεργαςύασ δεδομϋνων, ςύμφωνα με όςα 
ορύζει η ύμβαςη και η ςύςταςη (παρ. 47) των Σελικών Παρατηρόςεων τησ Επιτροπόσ 
των Ηνωμϋνων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρύεσ, εξειδικεύοντασ 
ενϋργειεσ για τον ςυντονιςμό, την παρακολούθηςη και την ενεργοπούηςη αυτού. Σϋλοσ 
προτεύνουμε τη ςύςταςη εξειδικευμϋνου τμόματοσ επιτελικού χαρακτόρα ςτην 
Ελληνικό τατιςτικό Αρχό ωσ Επιμϋρουσ ημεύου Αναφορϊσ.  

ΠΤΛΩΝΑ ΙΙ – ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΑΣΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ  

τον ΣΟΦΟ 8 «Ιςότητα και Μη-Διϊκριςη», προτεύνουμε επιπλϋον την ϊμεςη επϋκταςη 
του εύρουσ προςταςύασ τησ αρχόσ τησ ύςησ μεταχεύριςησ λόγω αναπηρύασ ό χρόνιασ 
πϊθηςησ ςε όλουσ τουσ τομεύσ ζωόσ με ςτόχο την ϊρςη των ϊμεςων, ϋμμεςων, 
πολλαπλών, δια-τομεακών και λόγω ςχϋςησ διακρύςεων, ςύμφωνα με τη ςύςταςη (παρ. 
8γ) των Σελικών Παρατηρόςεων τησ Επιτροπόσ των Ηνωμϋνων Εθνών για τα 
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρύεσ και το ϊρθρο 74 του ν.4488/2017 με 
αντικατϊςταςη του Προεδρικού Διατϊγματοσ με διϊταξη νόμου. Επιπρόςθετα 
προτεύνουμε την ϋνταξη ειδικόσ ενότητασ ςτο Εθνικό χϋδιο Δρϊςησ του ΕΡΜ για την 
αποφυγό εγκλημϊτων ρατςιςτικόσ βύασ που η πηγό προϋλευςόσ τουσ οφεύλεται ςτην 
αναπηρύα ό ςτη χρόνια πϊθηςη του ατόμου καθώσ και την κατοχύρωςη του 
προςδιοριςμού και τησ παροχόσ εύλογων προςαρμογών, ςύμφωνα με όςα ορύζει το 
ϊρθρο 5 τησ ύμβαςησ και η ςύςταςη (παρ. 8) τησ Επιτροπόσ των Ηνωμϋνων Εθνών για 
τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρύεσ.  

τον ΣΟΦΟ 9 «Γυναύκεσ με αναπηρύα και χρόνια πϊθηςη», προτεύνουμε επιπλϋον οι 
παρεμβϊςεισ που περιλαμβϊνονται ςτο Εθνικό χϋδιο Δρϊςησ να ςυμπεριλϊβουν και 
τισ γυναύκεσ που αντιμετωπύζουν διατομεακϋσ διακρύςεισ καθώσ και διακρύςεισ λόγω 
ςχϋςησ (μητϋρεσ, ςύζυγοι, ςύντροφοι, κόρεσ, αδελφϋσ ατόμων με αναπηρύα και χρόνια 
πϊθηςη).   

τον ΣΟΦΟ 10 «Παιδιϊ με αναπηρύα και ςτόριξη τησ οικογϋνειασ», προτεύνουμε 
επιπλϋον τη διαμόρφωςη πολιτικών που δύνουν ϋμφαςη ςτο παιδύ με αναπηρύα και 
χρόνια πϊθηςη, οι οπούεσ διαςφαλύζουν τον ςεβαςμό τησ αξιοπρϋπειϊσ του και τησ 
αυτονομύασ του, τη ςτενό ςυνεργαςύα με την ΚΕΔΕ για την ανϊπτυξη ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ςε 
κϊθε Δόμο τησ χώρασ, τη ςυγχρηματοδότηςη τησ λειτουργύασ των ΚΔΗΥ μϋχρι τη λόξη 
του νϋου ΕΠΑ 2021-2027, τη βελτύωςη τησ  προςβαςιμότητασ των κτηριακών 
υποδομών των δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών ςταθμών και την 
κϊλυψη του λειτουργικού κόςτουσ για την πρόςληψη ςτισ δομϋσ αυτϋσ εξειδικευμϋνου 
προςωπικού. 

τον ΣΟΦΟ 11 «Διαβύωςη ςτην κοινότητα - θϋςπιςη ανεξϊρτητησ διαβύωςησ», 
προτεύνουμε την αλλαγό του τύτλου και επιπλϋον τον μεταςχηματιςμό και 
εκςυγχρονιςμό των υφιςτϊμενων Κϋντρων Κοινωνικόσ Πρόνοιασ και των δομών που 
υπϊγονται ςε αυτϊ, μϋςω τησ δημιουργύασ νϋων εξωςτρεφών οργανιςμών υπαγόμενων 
ςτισ Περιφϋρειεσ τησ χώρασ, με ςτόχο την ανϊπτυξη, οργϊνωςη και λειτουργύα δομών 
διαβύωςησ ςτην κοινότητα, τη διαμόρφωςη, ςε ςυνεργαςύα με την Ε..Α.μεΑ., θεςμικού 
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πλαιςύου για τη δημιουργύα και λειτουργύα Κϋντρων Ανεξϊρτητησ Διαβύωςησ, την 
εκπόνηςη και εφαρμογό πιλοτικού προγρϊμματοσ για την εκπαύδευςη εκπαιδευτών 
κινητικότητασ, προςανατολιςμού και δεξιοτότων καθημερινόσ διαβύωςησ για ϊτομα με 
οπτικό αναπηρύα και την επιδότηςη παρεμβϊςεων τόςο για τη βελτύωςη τησ 
προςβαςιμότητασ των κατοικιών ατόμων με αναπηρύα (Πρόγραμμα «Διαβιώ κατ’ 
ούκον») ςτο πλαύςιο εφαρμογόσ του ΕΠΑ 2021-2027 όςο και για τη βελτύωςη τησ 
προςβαςιμότητασ των γειτονιών, καθώσ και την εξϋταςη τησ διεύρυνςησ των 
ωφελούμενων  του προγρϊμματοσ «Βοόθεια ςτο πύτι» προκειμϋνου να 
ςυμπεριληφθούν ςε αυτούσ και τα ϊτομα με ςοβαρϋσ αναπηρύεσ ό/και χρόνιεσ 
παθόςεισ. Σϋλοσ προτεύνουμε την παρακολούθηςη και αξιολόγηςη τησ 
αποτελεςματικότητασ των μϋτρων αποώδρυματοπούηςησ μϋςω τησ ςυλλογόσ και τησ 
διαρκούσ επικαιροπούηςησ ςτοιχεύων ςχετικϊ με τον αριθμό των παιδιών και ατόμων με 
αναπηρύα που εξακολουθούν να διαβιούν ςε ιδρύματα κλειςτόσ περύθαλψησ, όπωσ 
ϊλλωςτε η Επιτροπό των Ηνωμϋνων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 
Αναπηρύεσ επιςημαύνει ςτισ Σελικϋσ Παρατηρόςεισ τησ  (παρ. 28).  

τον ΣΟΦΟ 12 «Εκπαύδευςη και Κατϊρτιςη για όλουσ», προτεύνουμε επιπλϋον την 
ενύςχυςη των υποςτηρικτικών δομών και υπηρεςιών τησ εκπαύδευςησ,  την υποςτόριξη 
των εκπαιδευτικών, την εφαρμογό τησ καθολικόσ προςβαςιμότητασ (υποδομϋσ, 
υπηρεςύεσ, διαδικαςύεσ, εκπαιδευτικό υλικό και εξοπλιςμού) και την παροχό εύλογων 
προςαρμογών, τη λόψη μϋτρων για τη διαςφϊλιςη τησ ιςότιμησ πρόςβαςησ των 
ατόμων με αναπηρύα και χρόνιεσ παθόςεισ ςτη τριτοβϊθμια, την επαγγελματικό και τη 
διϊ βύου εκπαύδευςη και κατϊρτιςη. τόχοσ των προτεινόμενων παρεμβϊςεών μασ εύναι 
η περαιτϋρω ενςωμϊτωςη των γενικών κατευθύνςεων τησ Επιτροπόσ των Ηνωμϋνων 
Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρύεσ για την ορθό εφαρμογό του 
ϊρθρου 24 τησ ύμβαςησ, όπωσ αυτϋσ ϋχουν διατυπωθεύ ςτο Γενικό χόλιο 4, καθώσ και 
των επιςημϊνςεων και ςυςτϊςεων (παρ. 34 και 35) που περιλαμβϊνονται ςτισ Σελικϋσ 
Παρατηρόςεισ τησ Επιτροπόσ των Ηνωμϋνων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 
Αναπηρύεσ, ώςτε να διαςφαλιςτεύ η ομαλό μετϊβαςη από τη διαχωριςμϋνη/ειδικό ςτη 
ςυμπεριληπτικό εκπαύδευςη  (Ϊνα ςχολεύο για όλουσ).  

τον ΣΟΦΟ 13 «Ποιοτικό Δημόςια Υγεύα για όλουσ», προτεύνουμε επιπλϋον τη 
ςυμπερύληψη τησ διϊςταςησ τησ αναπηρύασ και τησ χρόνιασ πϊθηςησ ςε όλεσ τισ 
πολιτικϋσ για την υγεύα, τη ςύςταςη Δ/νςησ  Φρονύων Παθόςεων και Δ/νςησ 
Αποκατϊςταςησ ςτο Τπουργεύο Τγεύασ, την αναβϊθμιςη τησ λειτουργύασ των Κϋντρων 
και Μονϊδων παρακολούθηςησ χρονύωσ παςχόντων, τη θεςμικό κατοχύρωςη παροχόσ 
ολοκληρωμϋνων υπηρεςιών υγεύασ ςτην κατ’ ούκον φροντύδα και νοςηλεύα καθώσ και 
την τροποπούηςη και ςυμπλόρωςη του Ενιαύου Κανονιςμού Παροχών Τγεύασ (ΕΚΠΤ) 
για να αντιμετωπιςθούν οι πιεςτικϋσ ανϊγκεσ των ατόμων με αναπηρύα και χρόνιεσ 
παθόςεισ και να καλυφθεύ πλόρωσ το κόςτοσ αγορϊσ τεχνικών βοηθημϊτων και 
προςαρμογών. Επιπρόςθετα προτεύνουμε τη θεςμοθϋτηςη τησ ςυμμετοχόσ τησ 
Ε..Α.μεΑ και των οργανώςεων μελών τησ ςε όλουσ τουσ φορεύσ ςχεδιαςμού και 
εφαρμογόσ πολιτικών για την υγεύα, την κατϊρτιςη εθνικόσ ςτρατηγικόσ για την 
ανϊπτυξη τησ εθελοντικόσ αιμοδοςύασ και τησ δωρεϊσ οργϊνων, την αναμόρφωςη του 
ςυςτόματοσ μεταμοςχεύςεων, τη βελτύωςη τησ προςβαςιμότητασ των υποδομών, 
υπηρεςιών και εξοπλιςμών των δημόςιων νοςοκομεύων, των δομών υγεύασ καθώσ και 
τη διϊθεςη προςβϊςιμων wc και κρεββατιών ςε κϊθε κλινικό νοςοκομεύου και 
δημόςιου ό ιδιωτικού ιατρικού ό διαγνωςτικού κϋντρου. Σϋλοσ προτεύνουμε την 
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ενύςχυςη των δομών και υπηρεςιών Χυχικόσ Τγεύασ και την εκπόνηςη, ςε ςυνεργαςύα 
με την Ε..Α.μεΑ. και το Ινςτιτούτο τησ χεδύου Δρϊςησ, ολοκληρωμϋνησ ςτρατηγικόσ 
για την προςταςύα των ατόμων με αναπηρύα, χρόνιεσ παθόςεισ και των οικογενειών 
τουσ από την πανδημύα του COVID 19. 

τον ΣΟΦΟ 14 «Εργαςύα και Απαςχόληςη για Όλουσ», προτεύνουμε επιπλϋον την 
εκπόνηςη εθνικόσ ςτρατηγικόσ για την προώθηςη τησ απαςχόληςησ των ατόμων με 
αναπηρύα και χρόνιεσ παθόςεισ (με ιδιαύτερη ϋμφαςη ςτισ γυναύκεσ με αναπηρύα και 
χρόνιεσ παθόςεισ και ςτισ μητϋρεσ  ατόμων με αναπηρύα και χρόνιεσ παθόςεισ) ςτην 
ανοιχτό αγορϊ εργαςύασ, ςύμφωνα με όςα ορύζει το ϊρθρο 27 τησ ύμβαςησ και 
ςυςτόνει (παρ. 39) ςτισ Σελικϋσ Παρατηρόςεισ τησ η Επιτροπό των Ηνωμϋνων Εθνών 
για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρύεσ, την αναμόρφωςη του ν. 2643/1998 
προςαρμόζοντϊσ τον ςτισ ςύγχρονεσ ανϊγκεσ του ιδιωτικού τομϋα και εναρμονύζοντϊσ 
τον με τον ν.4440/2016, όπωσ ιςχύει κϊθε φορϊ για τισ προςλόψεισ ςτον  δημόςιο 
τομϋα, την  κατϊργηςη του χαρακτηριςμού «ανύκανοσ προσ κϊθε βιοποριςτικό 
εργαςύα» που αναφϋρεται ςτα πιςτοποιητικϊ αναπηρύασ των ΚΕΠΑ (ο οπούοσ εκτόσ του 
ότι εμπεριϋχει καταφανό ρατςιςτικϊ χαρακτηριςτικϊ λειτουργεύ και ωσ ανυπϋρβλητο 
εμπόδιο για την ϋνταξη των ατόμων με αναπηρύα και χρόνιεσ παθόςεισ ςτην εργαςύα), 
την παροχό τησ δυνατότητασ ςε οργανώςεισ ατόμων με αναπηρύα, ατόμων με χρόνιεσ 
παθόςεισ και γονϋων και κηδεμόνων αυτών, καθώσ και ςε ϊλλουσ μη κερδοςκοπικούσ 
φορεύσ, να προςλαμβϊνουν ϊτομα με αναπηρύα και χρόνιεσ παθόςεισ μϋςω εθνικών ό 
ςυγχρηματοδοτούμενων προγραμμϊτων απαςχόληςησ,  την ανϊπτυξη εκπαιδευτικών 
δρϊςεων από το Ινςτιτούτου τησ Ε..Α.μεΑ. και τα Ινςτιτούτα των κοινωνικών εταύρων 
που θα απευθύνονται ςτα ςτελϋχη του δημόςιου και ιδιωτικού τομϋα, την ϋνταξη  
μεταβλητόσ για την αναπηρύα/χρόνια πϊθηςη ςτην Ϊρευνα Εργατικού Δυναμικού που 
διεξϊγει η Ελληνικό τατιςτικό Αρχό, την αναμόρφωςη του υφιςτϊμενου θεςμικού 
πλαιςύου για την υγιεινό και αςφϊλεια ςτουσ χώρουσ εργαςύασ προκειμϋνου να 
ςυμπεριληφθεύ ςε αυτό η διϊςταςη τησ αναπηρύασ καθώσ και οι εύλογεσ προςαρμογϋσ. 
Σϋλοσ προτεύνουμε την κατϊργηςη τησ δρϊςησ που αφορϊ ςτη διοργϊνωςη 
εργαςτηρύων για την ανϊπτυξη των δεξιοτότων των δημοςύων υπαλλόλων με αναπηρύα 
διότι εδρϊζεται ςτην παραδοχό ότι οι υπϊλληλοι αυτού ϋχουν μειωμϋνα τυπικϊ και 
ουςιαςτικϊ προςόντα λόγω τησ αναπηρύασ ό χρόνιασ πϊθηςόσ τουσ, αναπαρϊγοντασ 
ϋτςι αρνητικϊ ςτερεότυπα και προκαταλόψεισ ςε βϊροσ τουσ. Επιςημαύνουμε ότι 
ςύμφωνα με τη δικαιωματικό  οπτικό η ανϊπτυξη των δεξιοτότων των δημοςύων 
υπαλλόλων με αναπηρύα πρϋπει να λαμβϊνει χώρα ςτο πλαύςιο των παρεμβϊςεων που 
υλοποιούνται για την ανϊπτυξη των δεξιοτότων του ςυνόλου του δημοςύων 
υπαλλόλων.  

τον ΣΟΦΟ 15 «Ικανοποιητικό επύπεδο διαβύωςησ & κοινωνικόσ προςταςύασ», 
προτεύνουμε επιπλϋον: α) Σην αναγνώριςη του γεγονότοσ ότι η αναπηρύα και χρόνια 
πϊθηςη ςυνεπϊγεται δημιουργύα πρόςθετου κόςτουσ διαβύωςησ ςτα ϊτομα με 
αναπηρύα και χρόνιεσ παθόςεισ και ςτισ οικογϋνειϋσ τουσ, ιδιαύτερα όταν αυτϊ διαβιούν 
και αςκούν όλεσ τισ δραςτηριότητϋσ τουσ ςε περιβϊλλοντα που δεν εύναι προςβϊςιμα 
και φιλικϊ ςε αυτϊ και τη δϋςμευςη για τη διαμόρφωςη ενόσ πλαιςύου μϋτρων που θα 
διαςφαλύζει ϋνα επαρκϋσ επύπεδο διαβύωςησ, όπωσ το ύνταγμα τησ χώρασ ορύζει ςτο 
ϊρθρο 25, ϊρθρο 21, παρ.6 και το ϊρθρο 28 τησ ύμβαςησ, β) Σον ςχεδιαςμό και την 
εφαρμογό ενόσ δύκαιου αςφαλιςτικού και ςυνταξιοδοτικού ςυςτόματοσ μϋςω: τησ 
αναμόρφωςησ του ν.4387/2016 με τον οπούο ϋχουν καταργηθεύ ςημαντικϊ δικαιώματα 
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και παροχϋσ, τησ επαναφορϊσ ευνοώκών ρυθμύςεων που αφορούν ςτη ςυνταξιοδότηςη 
των γονϋων/ ςυζύγων/ αδελφών που ϋχουν ςτη φροντύδα τουσ ϊτομα με βαριϊ 
αναπηρύα, τησ αποκατϊςταςησ των αδικιών που ϋχουν υποςτεύ οι ςυνταξιούχοι 
αναπηρύασ και γόρατοσ του ιδιωτικού τομϋα προκειμϋνου να υπϊρξει εναρμόνιςη με τα 
ιςχύοντα ςτον δημόςιο τομϋα, τησ επαναφορϊσ ρύθμιςησ προκειμϋνου παιδιϊ με 
αναπηρύα ορφανϊ και από τουσ δύο γονεύσ να δικαιούνται το ςύνολο του ποςού τησ 
ςύνταξησ που λϊμβανε ο θανών γονϋασ, τησ επικαιροπούηςησ και τησ νομοθϋτηςησ του 
Πορύςματοσ τησ Επιτροπόσ του Τπουργεύου Εργαςύασ για την ενιαιοπούηςη  των 
ςυντϊξεων αναπηρύασ κατ’ εφαρμογό των διατϊξεων του ϊρθρου 11 του ν.4387/2016, 
προκειμϋνου να τεθούν ςε ιςχύ ενιαύοι κανόνεσ ςυνταξιοδότηςησ και απονομόσ 
αςφαλιςτικών παροχών λόγω αναπηρύασ, και τησ παροχόσ μϋςω του ΟΠΕΚΑ τεχνικών 
βοηθημϊτων ςε αναςφϊλιςτουσ με αναπηρύα ό χρόνιεσ παθόςεισ. Επιπρόςθετα 
προτεύνουμε τη λόψη μϋτρων για την προςταςύα των ςτελεχών των ενόπλων δυνϊμεων 
και του πολιτικού προςωπικού που εύναι οι ύδιοι ό ϋχουν ςτην οικογϋνειϊ τουσ ϊτομο με 
αναπηρύα ό χρόνια πϊθηςη, με ςτόχο την ευθυγρϊμμιςη με τα ιςχύοντα για ϊλλουσ 
πολύτεσ με αναπηρύα, όπωσ το δικαύωμϊ τουσ ςτη ςυνταξιοδότηςη μετϊ από 25 χρόνια 
αςφϊλιςησ όταν εύναι γονεύσ/ςύζυγοι/αδϋλφια παιδιών με αναπηρύα και την εφαρμογό 
υφιςτϊμενων ευνοώκών ρυθμύςεων που αφορούν ςτισ μεταθϋςεισ των ςτελεχών των 
ενόπλων δυνϊμεων ειδικόσ κατϊςταςησ κ.α. και γ) Σον ςχεδιαςμό και την εφαρμογό 
ενόσ φορολογικού ςυςτόματοσ -ςύμφωνο προσ τη ςύςταςη (παρ. 41) των Σελικών 
Παρατηρόςεων τησ Επιτροπόσ των Ηνωμϋνων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων 
με Αναπηρύεσ- που θα ςυμβϊλει ςτην προςταςύα, ειςοδηματικό ενύςχυςη και 
διαςφϊλιςη αξιοπρεπούσ βιοτικού επιπϋδου για τα ϊτομα με αναπηρύα, χρόνιεσ 
παθόςεισ και τισ οικογϋνειϋσ τουσ, λαμβϊνοντασ υπόψη το πρόςθετο κόςτοσ που 
απαιτεύται για την κϊλυψη των αναγκών αναπηρύασ, μϋςω τησ εφαρμογόσ 
ςυγκεκριμϋνων μϋτρων, όπωσ εύναι η διατόρηςη των φοροαπαλλαγών που εύναι ςε 
ιςχύ, η απαλλαγό όλων των ατόμων με αναπηρύα από την ειδικό ειςφορϊ αλληλεγγύησ, 
τον ΕΝΥΙΑ για την πρώτη κατοικύα ανεξαρτότωσ ειςοδόματοσ και τα τεκμόρια του 
ειςοδόματοσ. Θα θϋλαμε να επιςημϊνουμε ότι όςον αφορϊ την ανϊπτυξη ςχεδύου 
δρϊςησ για την επιςκόπηςη τησ κοινωνικόσ και δημοςιονομικόσ αποτελεςματικότητασ 
των προνοιακών παροχών προσ τα ϊτομα με αναπηρύα και χρόνιεσ παθόςεισ, ςτο 
πλαύςιο επιςκόπηςησ δαπανών, η Ε..Α.μεΑ. και ςύςςωμο το αναπηρικό κύνημα εύναι 
ενϊντια ςε οποιαδόποτε μεύωςη ό περικοπό επιδομϊτων καθώσ αυτό θα οδηγούςε ςτην 
εξαθλύωςό τουσ.  

Προςθϋτουμε νϋο ΣΟΦΟ (16) με τύτλο «Νηςιωτικότητα και ϊτομα με αναπηρύα και 
χρόνιεσ παθόςεισ» και προτεύνουμε τη μελϋτη και εφαρμογό ολοκληρωμϋνησ 
παρϋμβαςησ για τη ςτόριξη των ατόμων με αναπηρύα και χρόνιεσ παθόςεισ και των 
οικογενειών τουσ που διαβιούν ςτη νηςιωτικό χώρα ςτη βϊςη ςειρϊσ ςτοχευμϋνων 
μϋτρων. ημειώνεται ότι λόγω τησ προςθόκησ αυτού του ΣΟΦΟΤ η αρύθμηςη ςτουσ 
επόμενουσ τροποποιεύται όπωσ παρακϊτω.  

τον ΣΟΦΟ 16 (νϋα αρύθμηςη 17) «Ιςότιμη πρόςβαςη ςτη δικαιοςύνη», προτεύνουμε 
επιπλϋον τη βελτύωςη τησ πρόςβαςησ των ατόμων με αναπηρύα ςτισ νομικϋσ υπηρεςύεσ 
και τη νομικό βοόθεια, ςύμφωνα με ςχετικό ςύςταςη (παρ. 20)  των τελικών 
Παρατηρόςεων τησ Επιτροπόσ των Ηνωμϋνων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων 
με Αναπηρύεσ, την εναρμόνιςη των Κωδύκων με τη δικαιωματικό προςϋγγιςη τησ 
αναπηρύασ, την επιμόρφωςη δικαςτικών, ειςαγγελικών λειτουργών και δικαςτικών 
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υπαλλόλων ςε ζητόματα ορολογύασ, εύλογων προςαρμογών, καθώσ και ςτην απόδοςη 
δικαύου με βϊςη τη ύμβαςη, τη ςυνεργαςύα τησ Ε..Α.μεΑ. και του Ινςτιτούτου αυτόσ 
με την Εθνικό χολό Δικαςτών με ςτόχο τη ςυμπερύληψη εκπαιδευτικών ενοτότων ςτα 
προγρϊμματα ςπουδών και ςτα εκπαιδευτικϊ ςεμινϊρια που αυτό υλοποιεύ, όπωσ 
ϊλλωςτε προβλϋπεται ςτο ϊρθρο 66 (παρ. 2) του ν. 4488/2017 καθώσ και τη 
ςυνεργαςύα τησ Ε..Α.μεΑ. και του Ινςτιτούτου τησ με την ολομϋλεια των Δικηγορικών 
υλλόγων τησ χώρασ για την εκπαύδευςη και επιμόρφωςη των δικηγόρων ςτα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρύα.    
 
τον ΣΟΦΟ 17 (νϋα αρύθμηςη 18)  «Προςταςύα και Αςφϊλεια ςε καταςτϊςεισ 
κινδύνου και εκτϊκτου ανϊγκησ», προτεύνουμε επιπλϋον δρϊςεισ για τη βελτύωςη τησ 
προςβαςιμότητασ των ςυςτημϊτων ενημϋρωςησ πολιτών με αναπηρύα και 
αναδεικνύουμε την ανϊγκη αφενόσ ανϊπτυξησ προτύπων και πρακτικών διαχεύριςησ 
που θα περιλαμβϊνουν τισ ανϊγκεσ αυτών, αφετϋρου κατϊρτιςησ και υποςτόριξόσ τουσ 
ώςτε να ςυντϊξουν «Ατομικό χϋδιο Εκκϋνωςησ Ϊκτακτησ Ανϊγκησ» προςαρμοςμϋνο 
ςτισ ανϊγκεσ κϊθε ατόμου με αναπηρύα ό/και με χρόνιεσ παθόςεισ. 

τον ΣΟΦΟ 18 (νϋα αρύθμηςη 19) «Ελευθερύα, Αςφϊλεια και Προςταςύα τησ 
ανθρώπινησ αξιοπρϋπειασ», προτεύνουμε επιπλϋον τη λόψη ειδικών μϋτρων για την 
αποτροπό, την πιςτοπούηςη, την αποκατϊςταςη και τη γνωςτοπούηςη ςτισ αρμόδιεσ 
αρχϋσ των βαςανιςτηρύων, ςτα καταςτόματα κρϊτηςησ, ςτα ιδρύματα, ςτισ 
ψυχιατρικϋσ εγκαταςτϊςεισ και ςε οποιουδόποτε ϊλλου τύπου εγκαταςτϊςεισ, 
ςυμπεριλαμβανομϋνων των εγκαταςτϊςεων υποδοχόσ και κρϊτηςησ για πρόςφυγεσ, 
αιτούντεσ ϊςυλο, και ϊτομα ςε καταςτϊςεισ που προςομοιϊζουν μ’ αυτό του πρόςφυγα. 

τον ΣΟΦΟ 19 (νϋα αρύθμηςη 20) «Προςταςύα Πολιτών Τρύτων Χωρών και 
Αςυνόδευτων Ανηλύκων (Πρόςφυγεσ, αιτούντεσ ϊςυλο, ϊτομα ςε καταςτϊςεισ που 
προςομοιϊζουν με αυτό του πρόςφυγα», προτεύνουμε τη ςυμπλόρωςη του τύτλου και 
επιπλϋον τη λόψη μϋτρων για τη διαςφϊλιςη αξιοπρεπών ςυνθηκών διαβύωςησ των 
ατόμων με αναπηρύα, χρόνιεσ παθόςεισ και των οικογενειών τουσ ςτισ εγκαταςτϊςεισ 
υποδοχόσ και φιλοξενύασ και για την ανεμπόδιςτη πρόςβαςό τουσ ςτισ εγκαταςτϊςεισ 
υποδοχόσ, ταυτοπούηςησ, διαμονόσ καθώσ και ςτισ εγκαταςτϊςεισ των παρεχόμενων 
υπηρεςιών τουσ (ψυχοκοινωνικόσ υποςτόριξησ, υγειονομικόσ περύθαλψησ, ψυχικόσ 
υγεύασ κ.α.), τη λόψη μϋτρων για τη υποςτόριξη των γυναικών και παιδιών με αναπηρύα 
και χρόνιεσ παθόςεισ κατϊ την υποδοχό και φιλοξενύα τουσ και τη δημιουργύα 
εξατομικευμϋνων εργαλεύων για την εκτύμηςη τησ ευαλωτότητασ  προκειμϋνου να 
καταγρϊφεται διακριτϊ η ορατό ό μη ορατό αναπηρύα ό/και χρόνια πϊθηςη, την 
κατϊρτιςη του προςωπικού των Κλιμϊκιων Ιατρικού Ελϋγχου και Χυχοκοινωνικόσ 
Τποςτόριξησ των Κϋντρων Τποδοχόσ και Σαυτοπούηςησ και των Κινητών Μονϊδων 
Τποδοχόσ και Σαυτοπούηςησ ςτον εντοπιςμό και την ταυτοπούηςη των ατόμων με 
αναπηρύα και χρόνιεσ παθόςεισ, τη διαςφϊλιςη τησ τόρηςησ των διαδικαςιών αςύλου 
«fast track» για τουσ αιτούντεσ με αναπηρύα, χρόνιεσ παθόςεισ και τισ οικογϋνειϋσ τουσ 
και την παροχό προςωρινόσ ςτϋγησ ςε προςβϊςιμεσ δομϋσ, τη λόψη ςτοχευμϋνων 
μϋτρων για την προςταςύα τησ ςωματικόσ και ψυχικόσ ακεραιότητασ των ατόμων με 
αναπηρύα, χρόνιεσ παθόςεισ και των οικογενειών τουσ, κατϊ τη διϊρκεια υγειονομικόσ 
κρύςησ ό ϊλλων καταςτϊςεων ϋκτακτησ ανϊγκησ. Σϋλοσ προτεύνουμε την εφαρμογό 
πολιτικών  που εξαςφαλύζουν την αυτονομύα, την επαγγελματικό και οικονομικό ϋνταξη 
και την κοινωνικό ςυμπερύληψη, την ϋνταξη των ατόμων με αναπηρύα και χρόνιεσ 
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παθόςεισ ςε προγρϊμματα επαγγελματικόσ εκπαύδευςησ, ςυνεχιζόμενησ κατϊρτιςησ και 
δια βύου μϊθηςησ, την απρόςκοπτη φούτηςη των παιδιών με αναπηρύα και χρόνιεσ 
παθόςεισ ςτη γενικό εκπαύδευςη προωθώντασ τη ςυμπεριληπτικό εκπαύδευςη καθώσ 
και τη φούτηςη των παιδιών ςτην ειδικό εκπαύδευςη υπό προώποθϋςεισ.   

ΠΤΛΩΝΑ ΙΙΙ:  ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ  

Προςθϋτουμε νϋο ΣΟΦΟ (21) με τύτλο «Στρατηγικό για την προςβαςιμότητα», μϋςω 
του οπούου προτεύνεται  η ςύνταξη και εφαρμογό ενόσ ολοκληρωμϋνου εθνικού ςχεδύου 
δρϊςησ και μιασ μακροπρόθεςμησ ςτρατηγικόσ για την καθολικό προςβαςιμότητα 
(υποδομών, υπηρεςιών, αγαθών), με επαρκεύσ πιςτώςεισ προώπολογιςμού, 
ςυγκεκριμϋνεσ προθεςμύεσ, και ϋναν αποτελεςματικό μηχανιςμό παρακολούθηςησ, ςε 
ςτενό διαβούλευςη και με την ενεργό ςυμμετοχό τησ ΕΑμεΑ ώςτε επιτϋλουσ να 
αντιμετωπιςθεύ η προςβαςιμότητα ολιςτικϊ και ςτη βϊςη ςυνεργειών μεταξύ των 
διαφόρων τομϋων. 

τον ΣΟΦΟ 20 (νϋα αρύθμηςη 22) «Προςβαςιμότητα ςτο φυςικό και δομημϋνο 
περιβϊλλον», προτεύνουμε επιπλϋον την κωδικοπούηςη τησ νομοθεςύασ για την 
προςβαςιμότητα, τη ςυγκϋντρωςη καλών πρακτικών και την ανϊρτηςό τουσ ςτον 
διαδικτυακό τόπο του Τπουργεύου Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ, με ςτόχο αυτόσ να 
καταςτεύ κομβικό ςημεύο ενημϋρωςησ. Απαραύτητο προσ τούτο η διαςφϊλιςη τησ 
προςβαςιμότητϊσ του ςτα ϊτομα με αναπηρύα. Παρϊλληλα προτεύνουμε την ειςαγωγό 
ςτην εκπαύδευςη μηχανικών και τεχνικών όλων των ειδικοτότων και επιπϋδων του 
Καθολικού χεδιαςμού ωσ εκπαιδευτικόσ ενότητασ και την κατϊρτιςη ςτα 
προβλόματα προςβαςιμότητασ που αντιμετωπύζουν τα ϊτομα με αναπηρύα. 
 
τον ΣΟΦΟ 21 (νϋα αρύθμηςη 23) «Προςβαςιμότητα ςτισ μεταφορϋσ και 
κινητικότητα του ατόμου», προτεύνουμε επιπλϋον τον ςχεδιαςμό και υλοπούηςη 
ςυνεχών δικτύων προςβϊςιμων οδεύςεων ςε επύπεδο Δόμου και την ανϊπτυξη ςειρϊσ 
δρϊςεων για τη βελτύωςη τησ προςβαςιμότητασ των ΚΣΕΛ και ΣΑΦΙ ςε όλη τη χώρα, 
παρϊλληλα με βελτιώςεισ και ςυμπληρώςεισ των όδη προτεινόμενων δρϊςεων. 
 
τον ΣΟΦΟ 22 (νϋα αρύθμηςη 24) «Προςβαςιμότητα ςε αγαθϊ και υπηρεςύεσ», 
προτεύνουμε επιπλϋον την ϊμεςη ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 882/2019 ςτο εθνικό 
θεςμικό πλαύςιο με ταυτόχρονη επϋκταςη το πεδύου εφαρμογόσ τησ ώςτε να 
περιλαμβϊνει τουλϊχιςτον το δομημϋνο περιβϊλλον και τισ μεταφορϋσ επιβατών, 
τομεύσ τουσ οπούουσ καλύπτει όδη η ιςχύουςα εθνικό νομοθεςύα και ωσ εκ τούτου δεν 
υπϊρχει κανϋνασ λόγοσ να εξαιρούνται από το πεδύο εφαρμογόσ τησ. Σαυτόχρονα 
προτεύνουμε την ανϊπτυξη δρϊςεων ενημϋρωςησ των εμπλεκόμενων εταύρων ςχετικϊ 
με τισ υποχρεώςεισ εφαρμογόσ τησ Οδηγύασ ςτουσ διϊφορουσ τομεύσ, ςε ςυνεργαςύα με 
το Ινςτιτούτο τησ Ε..Α.μεΑ. 
 
τον ΣΟΦΟ 23 (νϋα αρύθμηςη 25) «Ψηφιακό Προςβαςιμότητα», προτεύνουμε 
επιπλϋον την ϊμεςη  εφαρμογό των διατϊξεων του ν.4727/2020 για την 
προςβαςιμότητα των ιςτότοπων και των εφαρμογών για φορητϋσ ςυςκευϋσ των 
οργανιςμών του δημόςιου τομϋα, ςυμπεριλαμβανομϋνων των Περιφερειών και Δόμων, 
τη διαςφϊλιςη τησ ανεμπόδιςτησ πρόςβαςησ των πολιτών και εργαζόμενων με 
αναπηρύα ςτισ κτιριακϋσ εγκαταςτϊςεισ και ηλεκτρονικϋσ εφαρμογϋσ/υπηρεςύεσ του 
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Τπουργεύου Χηφιακόσ Διακυβϋρνηςησ και των εποπτευόμενων από αυτό φορϋων, την 
ϋνταξη τησ διϊςταςησ τησ ηλεκτρονικόσ προςβαςιμότητασ ςτα ϊτομα με αναπηρύα ςε 
όλουσ τουσ διαγωνιςμούσ ϋργων και προμηθειών των εποπτευόμενων από το 
Τπουργεύο φορϋων, αξιοποιώντασ τισ δυνατότητεσ που παρϋχει η Οδηγύα 2014/24/ΕΕ 
ςχετικϊ με τισ δημόςιεσ προμόθειεσ και την κατϊργηςη τησ Οδηγύασ 2004/18/ΕΚ.   
τον ΣΟΦΟ 24 (νϋα αρύθμηςη 26) «Επικοινωνύα, ενημϋρωςη, πρόςβαςη ςτην 
πληροφόρηςη», προτεύνουμε επιπλϋον τη λόψη μϋτρων προκειμϋνου να διαςφαλιςτεύ 
ότι κϊθε τηλεοπτικόσ ςταθμόσ εθνικόσ εμβϋλειασ διαθϋτει διερμηνεύα ςτη νοηματικό 
και ζωντανούσ υπότιτλουσ (teletext) ςτο κεντρικό δελτύο του, τη λόψη μϋτρων για τη 
βελτύωςη τησ προςβαςιμότητασ των κτιριακών εγκαταςτϊςεων τησ ΕΡΣ Α.Ε. και την 
παροχό εύλογων προςαρμογών ςτα ϊτομα με αναπηρύα που εργϊζονται ςε αυτόν.  
 
ΠΤΛΩΝΑ IV-ΤΜΜΕΣΟΦΗ Ε ΚΑΘΕ ΕΚΥΑΝΗ ΣΗ ΖΩΗ  

τον ΣΟΦΟ 25 (νϋα αρύθμηςη 27) «Συμμετοχό ςτην πολιτιςτικό ζωό, την 
ψυχαγωγύα, τον ελεύθερο χρόνο και τον αθλητιςμό», προτεύνουμε επιπλϋον την 
προβολό των δικαιωμϊτων των ατόμων με αναπηρύα μϋςα από τουσ χώρουσ 
πολιτιςμού (π.χ. μουςεύα) και την ενςωμϊτωςη τησ διαςφϊλιςησ τησ 
προςβαςιμότητασ ςε αθλητϋσ και θεατϋσ με αναπηρύα ςτισ ςυντηρόςεισ, ανακαινύςεισ 
και βελτιώςεισ αθλητικών εγκαταςτϊςεων των Δόμων. 
 
τον ΣΟΦΟ 30 (νϋα αρύθμηςη 28 λόγω τησ μεταφορϊσ του από τον Πυλώνα VI 
ςτον Πυλώνα IV) «Προςβϊςιμοσ τουριςμόσ», προτεύνουμε τη θϋςπιςη διατϊξεων που 
προωθούν τον προςβϊςιμο τουριςμό ωσ βϊςη ςχεδιαςμού όλων των ειδών γενικού 
και θεματικού τουριςμού. 
 
τον ΣΟΦΟ 26 (νϋα αρύθμηςη 29) «Συμμετοχό ςτον πολιτικό και δημόςιο βύο», 
προτεύνουμε τη λόψη μϋτρων προκειμϋνου να διαςφαλιςτεύ η ςυμμετοχό των πολιτών 
με αναπηρύα ςτην εκλογικό διαδικαςύα και η αυτόνομη ςυμμετοχό τουσ ςτην πολιτικό 
και δημόςια ζωό και ςτη  λόψη αποφϊςεων.   
 
ΠΤΛΩΝΑ V- ΕΝΗΜΕΡΩΗ - ΕΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΣΗ 
ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ (προτεύνουμε τη ςυμπλόρωςη του τύτλου).  
 
τον ΣΟΦΟ 28 (νϋα αρύθμηςη 31) «Επιμόρφωςη και κατϊρτιςη των ςτελεχών τησ 
δημόςιασ διούκηςησ», προτεύνουμε την τροποπούηςη/ςυμπλόρωςη του τύτλου και 
επιπλϋον τη ςτενό ςυνεργαςύα του ΕΚΔΔΑ με τον Ινςτιτούτο τησ Ε..Α.μεΑ. για τη 
ςυμπερύληψη ςτα προγρϊμματα ςπουδών και ςτα εκπαιδευτικϊ ςεμινϊρια του ΕΚΔΔΑ 
εκπαιδευτικών ενοτότων για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρύα, όπωσ 
προβλϋπεται ςτο ϊρθρο 66 (παρ. 2) του ν. 4488/2017, την κατϊρτιςη και επιμόρφωςη 
του προςωπικού του Τπουργεύου Χηφιακόσ Διακυβϋρνηςησ, των εποπτευόμενων 
φορϋων του και των ςτελεχών τησ Δημόςιασ Διούκηςησ εν γϋνει πϊνω ςτην 
προςβαςιμότητα των ιςοτόπων και εφαρμογών για φορητϋσ ςυςκευϋσ, ςύμφωνα με 
τη ςύςταςη (παρ. 14β) των Σελικών Παρατηρόςεων τησ Επιτροπόσ των Ηνωμϋνων 
Εθών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρύεσ,  την υλοπούηςη προγραμμϊτων 
για την επιμόρφωςη των ςτελεχών των ΟΣΑ α’ και β’ βαθμού ςε θϋματα 
παρακολούθηςησ και εφαρμογόσ τησ ύμβαςησ ςε περιφερειακό και τοπικό επύπεδο 
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και την επιμόρφωςη του προςωπικού του Κϋντρων Επιχειρόςεων Πολιτικόσ 
Προςταςύασ και Πολιτικόσ Ωμυνασ ςτισ διαφοροποιημϋνεσ ανϊγκεσ των ατόμων με 
αναπηρύα και χρόνιεσ παθόςεισ.   
 
 
 
ΠΤΛΩΝΑ VΙ-ΤΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ  
 
τον ΣΟΦΟ 29 (νϋα αρύθμηςη 32) «Συνεργαςύα για τα ϊτομα με αναπηρύα, με τα 
ϊτομα με αναπηρύα», προτεύνουμε επιπλϋον τη διαςφϊλιςη τησ οικονομικόσ 
ανεξαρτηςύασ των οργανώςεων-μελών του αναπηρικού κινόματοσ μϋςω τησ θϋςπιςησ 
μϋτρου αυτοχρηματοδότηςόσ τουσ, όπωσ ιςχύει για ϊλλεσ ομϊδεσ του πληθυςμού (π.χ. 
ςυνταξιούχουσ) ςύμφωνα με τη ςύςταςη (παρ. 49) των Σελικών Παρατηρόςεων τησ 
Επιτροπόσ των Ηνωμϋνων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρύεσ και 
ςύμφωνα με τισ αποφϊςεισ των υνεδρύων τησ Ε..Α.μεΑ., την εκπόνηςη και εφαρμογό 
τομεακών και περιφερειακών ςχεδύων δρϊςησ για την εφαρμογό τησ ύμβαςησ, την 
ϋνταξη δεικτών για την αναπηρύα ςτο Εθνικό Πρόγραμμα Ανϊπτυξησ, το ΕΠΑ και 
κϊθε ϊλλο αναπτυξιακό πρόγραμμα, την ανϊπτυξη και ϊμεςη ενεργοπούηςη 
μηχανιςμού παρακολούθηςησ τησ ενςωμϊτωςησ τησ διϊςταςησ τησ αναπηρύασ και τησ 
προςβαςιμότητασ ςτο ΕΠΑ και τα Επιχειρηςιακϊ Προγρϊμματα 2021-2027 υπό το 
ςυντονιςμό τησ ΕΤΑ (επαναςύςταςη/επαναςυγκρότηςη Ομϊδασ Εργαςύασ που 
λειτουργεύ από το 2007). 
 
Προτεύνουμε την προςθόκη του «ΠΤΛΩΝΑ VII: ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ 
ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΦΕΔΙΟΤ ΔΡΑΗ ΓΙΑ ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΣΟΜΩΝ ΜΕ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ» και δύο νϋων ΣΟΦΨΝ ωσ ακολούθωσ:  
 
ΣΟΦΟ 33 «Σύςτημα Παρακολούθηςησ και Αξιολόγηςησ τησ εφαρμογόσ του Σχεδύου 
Δρϊςησ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρύα», με τον οπούο προτεύνουμε την 
ανϊπτυξη ςυςτόματοσ παρακολούθηςησ και αξιολόγηςησ τησ εφαρμογόσ του χεδύου 
Δρϊςησ από Επιτροπό υπό τον Τπουργό Επικρατεύασ με ςυμμετοχό και εκπροςώπων 
τησ Ε..Α.μεΑ., την ανϊπτυξη ςυςτόματοσ δεικτών και τη ςύνταξη ετόςιασ ϋκθεςησ 
ενημϋρωςησ του υπουργικού υμβουλύου. 
 
ΣΟΦΟ 34 «Κοινοβουλευτικόσ ϋλεγχοσ τησ εφαρμογόσ του Σχεδύου Δρϊςησ», με τον 
οπούο προτεύνουμε τον κοινοβουλευτικό ϋλεγχο τησ εφαρμογόσ του χεδύου Δρϊςησ, 
με καθιϋρωςη ανϊ εξϊμηνο ςχετικό ςυζότηςησ ςτην Ειδικό 
Μόνιμη Επιτροπό Ιςότητασ, Νεολαύασ και Δικαιωμϊτων του Ανθρώπου τησ Βουλόσ 
των Ελλόνων. 
 
ΛΙΣΑ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΣΗ Ε..Α.μεΑ. ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΕΙ-ΜΕΛΗ ΣΗ   

 Πανελλόνια Ομοςπονδύα υλλόγων Γονϋων και Κηδεμόνων Ατόμων με Ειδικϋσ 

Ανϊγκεσ ΠΟΓΚΑΜΕΑ 

 Εθνικό  Ομοςπονδύα Συφλών  

 Πανελλόνια Ομοςπονδύα Νεφροπαθών 

 Πανελλόνια Ομοςπονδύα ωματεύων υλλόγων Ατόμων με ακχαρώδη Διαβότη 
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 Εθνικό  Ομοςπονδύα Κινητικϊ Αναπόρων  

 Ελληνικό Ομοςπονδύα Θαλαςςαιμύασ   

 Ελληνικό Ομοςπονδύα υλλόγων - πανύων Νοςημϊτων - Παθόςεων 

 Ομοςπονδύα Κωφών Ελλϊδοσ  

 Πανελλόνια Ομοςπονδύα υλλόγων Οικογενειών για την Χυχικό Τγεύα  

 Πανελλόνιοσ ύνδεςμοσ Παςχόντων από υγγενεύσ Καρδιοπϊθειεσ 

 Πανελλόνια Ομοςπονδύα Ατόμων με κλόρυνςη Κατϊ Πλϊκασ 

 ύλλογοσ Προςταςύασ Ελλόνων Αιμορροφιλικών  

 ωματεύο Ενϊντια ςτη Προκατϊληψη για τισ Χυχικϋσ Διαταραχϋσ" Η 

Αναγϋννηςη" 

 ωματεύο Ηπατομεταμοςχευμϋνων Ελλϊδοσ "HΠΑΡΦΨ" 

 ύλλογοσ Οροθετικών Ελλϊδοσ "ΘΕΣΙΚΗ ΥΨΝΗ" 

 Πανελλόνιοσ ύλλογοσ Μεταμοςχευμϋνων Καρδιϊσ - Πνεύμονα "υνεχιΖΨ" 

 Περιφερειακό Ομοςπονδύα ΑμεΑ Ανατολικόσ Μακεδονύασ Θρϊκησ  

 Περιφερειακό Ομοςπονδύα ΑμεΑ Βορεύου Αιγαύου 

 Περιφερειακό Ομοςπονδύα ΑμεΑ Δυτικόσ Ελλϊδασ και Νοτύων Ιονύων Νόςων   

 Περιφερειακό Ομοςπονδύα ΑμεΑ Δυτικόσ Μακεδονύασ 

 Περιφερειακό Ομοςπονδύα ΑμεΑ Ηπεύρου και Βορεύων Ιονύων Νόςων 

 Περιφερειακό Ομοςπονδύα ΑμεΑ Θεςςαλύασ 

 Περιφερειακό Ομοςπονδύα ΑμεΑ Κεντρικόσ Μακεδονύασ 

 Περιφερειακό Ομοςπονδύα ΑμεΑ Κρότησ 

 Περιφερειακό Ομοςπονδύα ΑμεΑ Νοτύου Αιγαύου 

 Περιφερειακό Ομοςπονδύα ΑμεΑ Πελοποννόςου  

 Περιφερειακό Ομοςπονδύα ΑμεΑ τερεϊσ Ελλϊδασ 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,  

Ελπύζουμε ςτη θετικό ανταπόκριςό ςασ επύ του ςυνόλου των προτϊςεων μασ.   
  
ασ ευχαριςτούμε θερμϊ εκ των προτϋρων.  

 

 

Με εκτύμηςη 

Ο Πρόεδροσ 

 
Ι. Βαρδακαςτϊνησ 

Ο Γεν. Γραμματϋασ 

 
Ι. Λυμβαύοσ 
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