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ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δ.Σ.Α.μεΑ.: Παρέμβαζη - ηομή Ι. Βαρδακαζηάνη ζηη ΓΔΘ για ηην 
ανηιμεηώπιζη όζων καηαπαηούν ηα δικαιώμαηα ηων ΑμεΑ    

Σηελ εθδήισζε: «Πξνζβάζηκεο θαη Σπκπεξηιεπηηθέο πόιεηο», πνπ δηνξγαλώζεθε από ηελ πθππνπξγό 

Πξόλνηαο Γ. Μηραειίδνπ θαη ηνλ γ. γξακκαηέα Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο Γ. Σηακάηε, ζην πιαίζην ηεο 

ΓΔΘ, κίιεζε ν πξόεδξνο ηεο ΔΣΑκεΑ, ηνπ European Disability Forum θαη ηεο International Disability 

Alliance Ησάλλεο Βαξδαθαζηάλεο, ην Σάββαην 10 Σεπηεκβξίνπ.  

Σηε ζπδήηεζε ζπκκεηείραλ επίζεο: Γεκήηξηνο Παπαζηεξγίνπ, πξόεδξνο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ 

Διιάδνο θαη δήκαξρνο Τξηθθαίσλ, Κσλζηαληίλνο Εέξβαο, δήκαξρνο Θεζζαινλίθεο, Νηθόιανο 

Γθαγθνύιεο, κέινο Δζληθήο Πνδνζθαηξηθήο Οκάδαο Τπθιώλ, ρεηξηζηήο ζθύινπ νδεγνύ θαη Νηθόιανο 

Κνπθνγηώηεο, ινγηζηήο, εθπαηδεπόκελνο ηνπ Σπιιόγνπ Πεξπαηώ. 

Σηελ παξέκβαζή ηνπ ν θ. Βαξδαθαζηάλεο αλέθεξε όηη «από ην 1985, από ηνλ ηόηε ΓΟΚ, επί ππνπξγίαο 

Αλη. Τξίηζε θαη ππεύζπλεο ηεο αεηκλήζηνπ ζπλαδέιθνπ κε αλαπεξία Αξγπξώο Λεβέληε, έρνπλ ππάξμεη 

ζεκαληηθέο λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο ζε εζληθό θαη επξσπατθό επίπεδν, κε θνξπθαίεο απηή ηνπ 

Σπληάγκαηνο, κε ην άξζξν 21 παξ. 6 ηνπ 2001, θαη ηεο Σύκβαζεο ηνπ ΟΖΔ γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ 

αηόκσλ κε αλαπεξία πνπ θπξώζεθε κε λόκν από ηελ Διιεληθή Βνπιή ην 2012, κε ην άξζξν 9 θ.α». 

Ο θ. Βαξδαθαζηάλεο δήισζε όηη δελ ππάξρεη ακθηβνιία όηη έρεη ππάξμεη πξόνδνο ζε δεηήκαηα 

πξνζβαζηκόηεηαο - όρη όκσο θαη ζπκπεξίιεςεο: «Σπκπεξίιεςε ζεκαίλεη πιήξεο ζπκκεηνρή ρσξίο 

εκπόδηα θαη δηαθξίζεηο ζε όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο θνηλσλίαο. Μαθξηά από εκέλα θαη ην αλαπεξηθό 

θίλεκα ν κεδεληζκόο όισλ απηώλ ησλ ζεκαληηθώλ εμειίμεσλ, ησλ πξσηνβνπιηώλ θαη ηεο πξνόδνπ πνπ 

έρνπλ επηηεπρζεί, όπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ην πηινηηθό γηα ηελ Αηηηθή πξόγξακκα ηνπ πξνζσπηθνύ 

βνεζνύ. Όκσο όια απηά πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί δελ νδεγνύλ ζε ζπκπεξίιεςε, δελ έρνπλ νδεγήζεη 

δειαδή ζηελ  πιήξε ζπκκεηνρή ρσξίο εκπόδηα ζε θάζε ιεηηνπξγία ηεο θνηλσλίαο, όπσο γηα 

παξάδεηγκα ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ζηελ εξγαζία, ζηελ ςπραγσγία, ζηνλ 

πνιηηηζκό…».  

«Ζ ΔΣΑκεΑ ζα αλαιάβεη πξσηνβνπιία», ηόληζε ν θ. Βαξδαθαζηάλεο, «λα ππάξμεη ζπλνιηθή 

αμηνιόγεζε ηεο λνκνζεζίαο, ηεο πνιηηηθήο θαη ησλ κέηξσλ πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί κέρξη ζήκεξα ζηα 

ζέκαηα ηεο πξνζβαζηκόηεηαο ηνπ δνκεκέλνπ, θπζηθνύ θαη ςεθηαθνύ πεξηβάιινληνο θαζώο θαη πώο 

ελζσκαηώλεηαη θαη εθαξκόδεηαη ε επξσπατθή λνκνζεζία γηα απηά ηα ζέκαηα ζηε ρώξα καο. 

Παξάιιεια ζα ηεζεί ζε θπβέξλεζε θαη θόκκαηα πξόηαζε -  αίηεκα γηα ηε ζέζπηζε λνκνζεζίαο γηα ηε 

ζπκπεξίιεςε, ηελ πξόζβαζε θαη ηελ πξνζβαζηκόηεηα ζηηο ιεηηνπξγείεο ηεο θνηλσλίαο ώζηε λα 

ππάξμεη έλα ζπλεθηηθό άικα πξνο ηα εκπξόο». Ο θ. Βαξδαθαζηάλεο δήισζε όηη ην δηθαίσκα ησλ 

αηόκσλ κε αλαπεξία λα δνπλ ζε κηα ζπκπεξηιεπηηθή θαη πξνζβάζηκε θνηλσλία «δελ κπνξεί λα 

επαθίεηαη ζηελ εζεινληηθή ή ζηελ πξναηξεηηθή βνύιεζε ηεο νπνηαζδήπνηε Αξρήο, είηε είλαη απηή 

Γεκνηηθή, Πεξηθεξεηαθή, Κπβεξλεηηθή». 
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Ο θ. Βαξδαθαζηάλεο έθιεηζε ηελ παξέκβαζή ηνπ αλαθεξόκελνο ζηελ εμαηξεηηθή αληηκεηώπηζε πνπ 

ππήξμε ηνπ αληηδεκάξρνπ Είηζαο γηα ηελ θαθνπνίεζε ηνπ άηπρνπ γατδαξάθνπ: «Γελ πξέπεη λα ππάξμεη 

αληίζηνηρε δηάηαμε ώζηε όπνηνο θαηέρεη ζέζε επζύλεο θαη δελ ηεξεί ηα δηθαηώκαηα ησλ αηόκσλ κε 

αλαπεξία λα εθπίπηεη ηεο ζέζεο ηνπ»;  

 

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. 
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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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