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ΥΕΣΙΚΟ:      ΑΠ 33674/1/7-5-2021 δηθό ζαο. 

     ε απάληεζε ηνπ παξαπάλσ ζρεηηθνύ,  ν ύιινγνο Γνλέσλ, Κεδεκόλσλ  θαη 

Φίισλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία Κέξθπξαο» απνζηέιιεη  ηηο πξνηάζεηο ηνπ γηα ηελ 

ζπλεδξίαζε ηεο 14
εο

 Μάτνπ 2021 ηεο Πεξηθεξεηαθήο  Δπηηξνπήο Γηαβνύιεπζεο κε 

ζέκα : «Γλσκνδόηεζε επί ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Σρεδίνπ γηα ηελ Πξνζαξκνγή ζηελ 

Κιηκαηηθή Αιιαγή ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ». 

 

 ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Έξεπλαο Δηζνδήκαηνο θαη πλζεθώλ δηαβίσζεο ησλ 

Ννηθνθπξηώλ-EU-SILC ηνπ έηνπο 2019, ηα νπνία επεμεξγάζηεθε ζην Παξαηεξεηήξην 

Θεκάησλ Αλαπεξίαο ηεο Δ..Α.κεΑ.
1
, ην 26,8% ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Πεξηθέξεηαο 

Ηνλίσλ Νήζσλ, ειηθίαο 16 εηώλ θαη άλσ, αληηκεησπίδνπλ πεξηνξηζκνύο ή δπζθνιίεο 

                                                 
1 Το Έργο «Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίασ» με δικαιούχο την Εθνική Συνομοςπονδία Ατόμων με 
Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) έχει ωσ ςκοπό την παρακολούθηςη και αξιολόγηςη των πολιτικών αναπηρίασ ςε όλο 
το εύροσ τησ δημόςιασ ζωήσ υπό το πρίςμα τησ δικαιωματικήσ προςέγγιςησ τησ αναπηρίασ και την 
ενίςχυςη τησ θεςμικήσ ικανότητασ τησ ΕΣΑμεΑ ωσ πυρήνα παραγωγήσ πολιτικών για την αναπηρία. Το 
έργο ςυγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαΰκή Ένωςη (Ευρωπαΰκό Κοινωνικό Ταμείο) 
ςτουσ Άξονεσ Προτεραιότητασ: 1 «Συςτημικέσ Παρεμβάςεισ των θεςμών τησ αγοράσ εργαςίασ και τησ 
πρόνοιασ», 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ςτην Περιφέρεια Στερεάσ Ελλάδασ» και 5 «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού ςτην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» του Επιχειρηςιακού Προγράμματοσ «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευςη και Διά Βίου Μάθηςη 2014-2020» 
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ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηόηεηεο ιόγσ καθξνρξόληνπ πξνβιήκαηνο πγείαο. Σν 

πνζνζηό απηό είλαη ην δεύηεξν πςειόηεξν κεηαμύ ησλ πεξηθεξεηώλ ηεο ρώξαο.  Δμ 

απηώλ ησλ αηόκσλ, 14.659 άηνκα αληηκεησπίδνπλ ζνβαξή αλαπεξία (9,4% ηνπ 

πιεζπζκνύ ηεο Πεξηθέξεηαο) θαη 27.395 αλαθέξνπλ κέηξηνπο πεξηνξηζκνύο (17,5% 

ηνπ πιεζπζκνύ ηεο Πεξηθέξεηαο). ε θίλδπλν θηώρεηαο ή/θαη θνηλσληθνύ 

απνθιεηζκνύ δηαβηνύλ νη 3 ζηνπο 10 πνιίηεο κε αλαπεξία ζηελ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ 

Νήζσλ. Πην αλαιπηηθά,  ην 30,2% ησλ αηόκσλ κε ζνβαξή αλαπεξία θαη ην 28,6% 

ησλ αηόκσλ κε κέηξηα αλαπεξία, ειηθίαο 16 εηώλ θαη άλσ, βξίζθνληαη ζην θάζκα ηεο 

θηώρεηαο ή/θαη ηνπ θνηλσληθνύ απνθιεηζκνύ (ύλνιν αηόκσλ κε αλαπεξία ζε 

θίλδπλν θηώρεηαο ή θνηλσληθό απνθιεηζκό ζηελ πεξηθέξεηα: 12.230).  Από ηα 

πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία γίλεηαη αληηιεπηό όηη ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη 

ρξόληεο παζήζεηο ζπληζηνύλ κηα ηδηαίηεξα κεγάιε πιεζπζκηαθή νκάδα ζηελ 

Πεξηθέξεηα Ινλίσλ Νήζσλ. Γηα ηνλ ιόγν απηό ηόζν νη αλάγθεο ηνπο όζν θαη ηα 

δηθαηώκαηά ηνπο δελ πξέπεη λα αγλννύληαη όηαλ ζρεδηάδνληαη πνιηηηθέο πνπ 

αθνξνύλ ζηνλ γεληθό πιεζπζκό, πόζν κάιινλ όηαλ απηέο είλαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο, όπσο είλαη νη πνιηηηθέο πνπ αθνξνύλ ζε θαηαζηάζεηο εθηάθησλ 

αλαγθώλ ιόγσ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο.   
 

Λακβάλνληαο ππόςε όηη: 

 

α) ην Ψήθηζκα γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή θαη ηα Γηθαηώκαηα ησλ Αηόκσλ κε 

Αλαπεξίεο ηνπ πκβνπιίνπ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ 

(Ηνύιηνο 2019)
2
, κέζσ ηνπ νπνίνπ θαινύληαη ηα θξάηε λα εληάμνπλ ηε δηάζηαζε ηεο 

αλαπεξίαο ζηηο δξάζεηο πνπ εθαξκόδνπλ γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηελ θιηκαηηθή 

αιιαγή, αλαγλσξίδεηαη όηη ηα άηνκα κε αλαπεξία ζπγθαηαιέγνληαη αθελόο 

κεηαμύ ησλ νκάδσλ πιεζπζκνύ πνπ πιήηηνληαη πεξηζζόηεξν ζε θαηαζηάζεηο 

έθηαθηεο αλάγθεο, δηαηεξώληαο δπζαλάινγα πςειά πνζνζηά λνζεξόηεηαο θαη 

ζλεζηκόηεηαο, αθεηέξνπ κεηαμύ εθείλσλ πνπ έρνπλ ιηγόηεξε πξόζβαζε ζε 

βνήζεηα ζε πεξηπηώζεηο έθηαθηεο αλάγθεο. Επηπξόζζεηα, ζην Φήθηζκα 

εθθξάδεηαη ε αλεζπρία γηα ηηο δπζκελείο επηπηώζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζε 

άηνκα κε πνιιαπιή επαισηόηεηα, όπσο είλαη νη γπλαίθεο/θνξίηζηα κε αλαπεξίεο, 

θαη ηνλίδεηαη ε αλάγθε αλάιεςεο θαη εθαξκνγήο θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ησλ εηδηθώλ αλαγθώλ ηνπο θαζώο θαη γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζηνλ ζρεδηαζκό αληηκεηώπηζεο θαηαζηξνθώλ ζε πεξηπηώζεηο 

έθηαθηεο αλάγθεο θαη εθθελώζεηο, θαζώο θαη ζε ππεξεζίεο αλζξσπηζηηθήο 

έθηαθηεο αλάγθεο θαη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. ηε ρώξα καο δπζηπρώο 

δηαπηζηώλεηαη παληειήο απνπζία ζηνρεπκέλσλ πνιηηηθώλ θαη δξάζεσλ, 

εμεηδηθεπκέλσλ αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηεο θάζε αλαπεξίαο/ρξόληαο πάζεζεο, ηόζν ζε 

επίπεδν πξνιεπηηθήο ελεκέξσζεο θαη αλάπηπμεο κεζόδσλ εηδνπνίεζεο πξνζβάζηκσλ 

ζε άηνκα κε αλαπεξία θαη ρξόληεο παζήζεηο όζν θαη ζην επίπεδν πξνζηαζίαο θαη 

ππνζηήξημεο ησλ αηόκσλ απηώλ ζε πεξηπηώζεηο έθηαθηεο αλάγθεο,  

                                                 
2 Βλ. 
https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting_resources/hrc41_climate_change_and_disability.pdf 
(ςελίδα 3).  

https://www.hrw.org/sites/default/files/supporting_resources/hrc41_climate_change_and_disability.pdf
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β) ηε ύκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηα Γηθαηώκαηα ησλ Αηόκσλ κε 

Αλαπεξίεο
3
, ηελ νπνία ε ρώξα καο θύξσζε κε ηνλ λ.4074/2012, θαη σο εθ ηνύηνπ 

νθείιεη λα εθαξκόζεη ηόζν ζε εζληθό όζν θαη ζε πεξηθεξεηαθό θαη ηνπηθό επίπεδν, 

αλαθέξεηαη α) ζην άξζξν 11 «Καηαζηάζεηο θηλδύλνπ θαη έθηαθησλ αλζξσπηζηηθώλ 

αλαγθώλ» όηη: «Τα Σπκβαιιόκελα Κξάηε  ιακβάλνπλ, ζύκθσλα κε ηηο ππνρξεώζεηο 

ηνπο βάζεη ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ δηεζλνύο 

αλζξσπηζηηθνύ δηθαίνπ θαη ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, όια ηα 

απαηηνύκελα κέηξα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία θαη αζθάιεηα 

ησλ αηόκσλ κε αλαπεξίεο ζε θαηαζηάζεηο  θηλδύλνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

θαηαζηάζεσλ ελόπισλ ζπγθξνύζεσλ, έθηαθησλ αλζξσπηζηηθώλ αλαγθώλ θαη  ησλ 

πεξηζηαηηθώλ θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ» θαη β) ζην άξζξν 9 «Πξνζβαζηκόηεηα» όηη 

«1. Πξνθεηκέλνπ λα επηηξέςνπλ ζηα άηνκα κε αλαπεξίεο λα δνπλ αλεμάξηεηα θαη λα 

ζπκκεηέρνπλ πιήξσο ζε όιεο ηηο πηπρέο ηεο δσήο, ηα Σπκβαιιόκελα Κξάηε ιακβάλνπλ 

θαηάιιεια κέηξα πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδνπλ ζηα άηνκα κε αλαπεξίεο ηελ πξόζβαζε, 

ζε ίζε βάζε κε ηνπο άιινπο, ζην θπζηθό πεξηβάιινλ, ηα κέζα κεηαθνξάο, ηελ 

πιεξνθνξία θαη ηηο επηθνηλσλίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηερλνινγηώλ θαη 

ζπζηεκάησλ πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσληώλ θαη ζε άιιεο εγθαηαζηάζεηο θαη ππεξεζίεο 

πνπ είλαη αλνηθηέο ή παξέρνληαη ζην θνηλό, ηόζν ζηηο αζηηθέο όζν θαη ζηηο αγξνηηθέο 

πεξηνρέο. Τα κέηξα απηά, πνπ ζα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηνλ πξνζδηνξηζκό θαη ηελ 

εμάιεηςε ησλ εκπνδίσλ θαη θσιπκάησλ  πξνζβαζηκόηεηαο, ζα ηζρύνπλ, κεηαμύ άιισλ, 

γηα: α. ηα θηίξηα, ηνπο δξόκνπο, ηηο κεηαθνξέο θαη ινηπέο εζσηεξηθέο θαη ππαίζξηεο 

εγθαηαζηάζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζρνιείσλ, ησλ θαηνηθηώλ, ησλ ηαηξηθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ εξγαζηαθώλ ρώξσλ,  β. ηηο πιεξνθνξίεο, ηηο επηθνηλσλίεο 

θαη ινηπέο ππεξεζίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ειεθηξνληθώλ ππεξεζηώλ θαη 

ησλ ππεξεζηώλ έθηαθηεο αλάγθεο», 

γ) ύκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ λ.4488/2017, «1. Κάζε θπζηθό πξόζσπν 

ή λνκηθό πξόζσπν δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ ππνρξενύηαη λα δηαζθαιίδεη ηελ 

ηζόηηκε άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία ζην πεδίν ησλ 

αξκνδηνηήησλ ή δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, ιακβάλνληαο θάζε πξόζθνξν κέηξν θαη 

απέρνληαο από νπνηαδήπνηε ελέξγεηα ή πξαθηηθή πνπ ελδέρεηαη λα ζίγεη ηελ άζθεζε 

ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία. Ιδίσο ππνρξενύηαη: α) λα αθαηξεί 

πθηζηάκελα εκπόδηα θάζε είδνπο, β) λα ηεξεί ηηο αξρέο θαζνιηθνύ ζρεδηαζκνύ ζε 

θάζε ηνκέα ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπ ή ηεο δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίδεη γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία ηελ πξνζβαζηκόηεηα ησλ ππνδνκώλ, ησλ 

ππεξεζηώλ ή ησλ αγαζώλ πνπ πξνζθέξεη, γ) λα παξέρεη, όπνπ απαηηείηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, εύινγεο πξνζαξκνγέο ππό ηε κνξθή εμαηνκηθεπκέλσλ 

θαη θαηάιιεισλ ηξνπνπνηήζεσλ, ξπζκίζεσλ θαη ελδεδεηγκέλσλ κέηξσλ, ρσξίο ηελ 

επηβνιή δπζαλάινγνπ ή αδηθαηνιόγεηνπ βάξνπο, δ) λα απέρεη από πξαθηηθέο, 

θξηηήξηα, ζπλήζεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ ζπλεπάγνληαη δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ 

αηόκσλ κε αλαπεξία, ε) λα πξνάγεη κε ζεηηθά κέηξα ηελ ηζόηηκε ζπκκεηνρή θαη 

άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία ζηνλ ηνκέα ηεο αξκνδηόηεηαο 

ή δξαζηεξηόηεηάο ηνπ»,  

δ) ύκθσλα κε ηνλ λ.4727/2020, θαη δε: α) κε ηελ παξ. 1 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 3 

«Γεληθέο Αξρέο Ψεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο», β) ην Κεθαιαίν Ζ-«Ψεθηαθή 

                                                 
3 Βλ. https://www.esamea.gr/about-us/welcome-note/86-legal-framework/symbasi/547-symbasi-oie-gia-
ta-dikaiomata-ton-atomon-me-anapiria  

https://www.esamea.gr/about-us/welcome-note/86-legal-framework/symbasi/547-symbasi-oie-gia-ta-dikaiomata-ton-atomon-me-anapiria
https://www.esamea.gr/about-us/welcome-note/86-legal-framework/symbasi/547-symbasi-oie-gia-ta-dikaiomata-ton-atomon-me-anapiria
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Πξνζβαζηκόηεηα», νη ηζόηνπνη θαη νη εθαξκνγέο γηα θνξεηέο ζπζθεπέο ησλ 

νξγαληζκώλ ηνπ Δεκνζίνπ Σνκέα πξέπεη λα θαηαζηνύλ πξνζβάζηκνη ζηα άηνκα 

κε αλαπεξία,    

ε) ηε λέα Δπξσπατθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Αλαπεξία 2021-2030 («Union of Equality 

-Strategy for the Rights of Persons with Disabilities 2021-2030»
4
) αλαθέξεηαη όηη: 

«[…] ε θιηκαηηθή αιιαγή κπνξεί επίζεο λα έρεη ζεκαληηθόηεξν αληίθηππν ζηα 

άηνκα κε αλαπεξία, ηα νπνία κπνξεί λα θηλδπλεύνπλ όηαλ επεξεάδνληαη βαζηθέο 

ππεξεζίεο θαη ππνδνκέο. Είλαη επνκέλσο ηδηαίηεξα ζεκαληηθό λα δηαζθαιηζηεί όηη ε 

κεηάβαζε ζε κηα νπδέηεξε θαη αλζεθηηθή ζην θιίκα θνηλσλία είλαη δίθαηε θαη ρσξίο 

απνθιεηζκνύο θαη πεξηιακβάλεη ηα άηνκα κε αλαπεξία» (ζειίδα 22). Δπηπξόζζεηα,  

ζηε ηξαηεγηθή αλαθέξεηαη όηη ε «Η Επηηξνπή ζα ζπλερίζεη λα ρξεκαηνδνηεί 

πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο γηα θαηαζηάζεηο θαηαζηξνθώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ζρεδίσλ θαη αζθήζεσλ εηνηκόηεηαο, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο αλάγθεο ησλ αηόκσλ 

κε αλαπεξία θαη ζα εληζρύζεη ηελ εηδηθή παξαθνινύζεζε ησλ δξάζεσλ πξόιεςεο» 

(ζει. 22),   

ζη) ηηο  Σειηθέο Παξαηεξήζεηο ηεο Δπηηξνπήο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηα 

Γηθαηώκαηα ησλ Αηόκσλ κε Αλαπεξίεο ζηελ Αξρηθή Έθζεζε ηεο Διιάδαο ην 2019 

(παξ. 15α), ε Δπηηξνπή εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηεο ζρεηηθά κε «Σελ έιιεηςε 

πξνηύπσλ πνπ λα δηέπνπλ ηε δηνίθεζε θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηα άηνκα 

κε αλαπεξία ζε γεληθέο θαηαζηάζεηο θηλδύλνπ (…) θαη ηε ζπκκόξθσζε ησλ 

ζεκεξηλώλ πξαθηηθώλ δηαρείξηζεο θηλδύλνπ κε ην Πιαίζην εληάη γηα Μείσζε ηνπ 

Κηλδύλνπ Καηαζηξνθώλ (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction) 2015–

2030.»
5
,  

δπζηπρώο απηό πνπ δηαπηζηώλνπκε είλαη όηη παξά ηηο πξναλαθεξζείζεο ζεζκηθέο 

απαηηήζεηο/πξνβιέςεηο αιιά θαη ηνπο πξναλαθεξζέληεο ζηξαηεγηθνύο ζηόρνπο, 

ην Πεξηθεξεηαθό ρέδην γηα ηελ Πξνζαξκνγή ζηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή 

(ΠΕΠΚΑ) ζηελ Πεξηθέξεηα Ινλίσλ Νήζσλ αγλνεί παληειώο ηα άηνκα κε 

αλαπεξία θαη ηα άηνκα κε ρξόληεο παζήζεηο. Γηα ηνλ ιόγν απηό ν ύιινγνο 

Γνλέσλ, Κεδεκόλσλ θαη Φίισλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία Κέξθπξαο πξνηείλεη ζην ελ 

ιόγσ ρέδην: 

1. Να ζπκπεξηιεθζεί ξεηή αλαθνξά σο αθνινύζσο «Όιεο νη δξάζεηο ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνύ ρεδίνπ γηα ηελ Πξνζαξκνγή ζηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή ζα 

ελζσκαηώλνπλ νξηδόληηα -όπνπ απαηηείηαη- ηε δηάζηαζε ηεο αλαπεξίαο θαη ηεο 

πξνζβαζηκόηεηαο ζηα άηνκα κε αλαπεξία».  Δπηζεκαίλνπκε όηη ε έιιεηςε ξεηώλ 

αλαθνξώλ ζηα άηνκα κε αλαπεξία ή/θαη ρξόληεο παζήζεηο δύλαηαη λα νδεγήζεη ζηνλ 

απνθιεηζκό ηνπο, θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ αδπλακία εμαηνκηθεπκέλεο πξνζέγγηζεο. Ζ 

αληαπόθξηζε ζηηο έθηαθηεο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηεο δίθαηεο 

θαη ηζόηηκεο απόιαπζεο ησλ αλζξσπίλσλ θαη ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλσλ 

δηθαησκάησλ, όισλ ησλ πνιηηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία 

ή/θαη ρξόληεο παζήζεηο,  

                                                 
4 Βλ. https://www.edf-feph.org/a-new-journey-for-disability-rights-the-european-disability-forum-
welcomes-the-new-disability-rights-strategy-2021-2030/  
5Βι. https://www.esamea.gr/publications/others/4657-telikes-paratiriseis-kai-systaseis-tis-epitropis-ton-ie-gia-ta-

dikaiomata-ton-atomon-me-anapiries-gia-tin-ellada 

https://www.edf-feph.org/a-new-journey-for-disability-rights-the-european-disability-forum-welcomes-the-new-disability-rights-strategy-2021-2030/
https://www.edf-feph.org/a-new-journey-for-disability-rights-the-european-disability-forum-welcomes-the-new-disability-rights-strategy-2021-2030/
https://www.esamea.gr/publications/others/4657-telikes-paratiriseis-kai-systaseis-tis-epitropis-ton-ie-gia-ta-dikaiomata-ton-atomon-me-anapiries-gia-tin-ellada
https://www.esamea.gr/publications/others/4657-telikes-paratiriseis-kai-systaseis-tis-epitropis-ton-ie-gia-ta-dikaiomata-ton-atomon-me-anapiries-gia-tin-ellada
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2. Να πξνβιεθζεί ε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία επηδεκηνινγηθώλ δεδνκέλσλ γηα ηελ 

αλαπεξία θαη ρξόληα πάζεζε. Ζ παλδεκία ηνπ COVID-19 αλέδεημε ηελ απνπζία 

θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ γηα ηελ αλαπεξία θαη ρξόληα πάζεζε, γεγνλόο ην νπνίν 

αθελόο ζπληζηά εκπόδην γηα ηε δεκηνπξγία ζηνρεπκέλσλ ζηξαηεγηθώλ πξόιεςεο, 

αληαπόθξηζεο θαη κείσζεο θηλδύλνπ, αθεηέξνπ θαηαδεηθλύεη ηελ αλάγθε βειηίσζεο 

ησλ ζπζηεκάησλ επηηήξεζεο κε ζηόρν ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε 

εηνηκόηεηα/αληαπόθξηζή ηνπο ζην κέιινλ.  

3. Να πξνβιεθζεί ε βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκόηεηαο ζηα άηνκα κε αλαπεξία ησλ 

ρώξσλ θαηαθπγήο θαζώο θαη ε δηακόξθσζε πξνζβάζηκσλ ρώξσλ αλακνλήο ζε 

πεξίπησζε έθηαθησλ ζπλζεθώλ.  

4. Να πξνβιεθζεί ε δεκηνπξγία θαη ζπλερήο επηθαηξνπνίεζε κεηξώνπ πνιηηώλ κε 

αλαπεξία ή/θαη ρξόληεο παζήζεηο ζε επίπεδν Γήκνπ ώζηε λα είλαη δπλαηή ε 

ελεκέξσζή ηνπο ζε πξνζβάζηκεο κνξθέο θαη ε αλαδήηεζε απηώλ ζε έθηαθηεο 

πεξηπηώζεηο θαηαζηξνθώλ.  

5. Να πξνβιεθζεί ε ζύληαμε Αηνκηθνύ ρεδίνπ Δθθέλσζεο Έθηαθηεο Αλάγθεο 

απζηεξά πξνζαξκνζκέλνπ ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε αηόκνπ κε αλαπεξία ή/θαη ρξόληα 

πάζεζε. 

6. Να πξνβιεθζεί ε αλάπηπμε εξγαιείσλ (π.ρ. εγρεηξίδηα, πιαηθόξκεο ηειε-

εθπαίδεπζεο, videos θ.ιπ.) πνπ ζα επηηξέςνπλ ζηα ζηειέρε ηεο δεκόζηαο δηνίθεζεο 

λα θαηαλνήζνπλ ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηώλ κε αλαπεξία ή/θαη ρξόληεο παζήζεηο, λα 

ελζσκαηώζνπλ ηε δηάζηαζε ηεο αλαπεξίαο/ρξόληαο πάζεζεο θαη ηνλ Καζνιηθό 

ρεδηαζκό ζε όιεο ηηο πνιηηηθέο θαη δξάζεηο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη λα 

επηθνηλσλήζνπλ απνηειεζκαηηθά κε ηνπο πνιίηεο κε αλαπεξία ή/θαη ρξόληεο παζήζεηο 

ζε πεξηπηώζεηο επηθείκελσλ έθηαθησλ θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ. 

7. Να πξνβιεθζεί ε πινπνίεζε δξάζεσλ θαη ε αλάπηπμε εξγαιείσλ (π.ρ. ζεκηλάξηα, 

έληππα, ςεθηαθέο εθαξκνγέο, videos θ.ιπ.)πιεξνθόξεζεο/επαηζζεηνπνίεζεο 

πνιηηώλ κε αλαπεξία ή/θαη ρξόληεο παζήζεηο, ζε κνξθέο πξνζβάζηκεο ζε απηνύο, 

ζρεηηθώλ κε ηνλ ελδεηθλπόκελν ηξόπν αληίδξαζήο ηνπο ζε πεξηπηώζεηο θπζηθώλ 

θαηαζηξνθώλ 

 
Διπίδνληαο ζηε ζεηηθή αληαπόθξηζή ζαο ζηα δίθαηα αηηήκαηά καο.  

 

                                                Με εθηίκεζε 

Ο Πξόεδξνο                                                                              Ζ Γξακκαηέαο 

 

Ενπκπνπιίδεο ππξίδσλ                                                              Κνληνύ Μαξία 
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