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Ο Ρόλος της 

Ε.Σ.Α.μεΑ.

 Τριτοβάθμιος κοινωνικο-
συνδικαλιστικός Φορέας-Ιδρύθηκε 
το 1989

 Υπερασπίζεται θέματα κοινού 
ενδιαφέροντος για όλες τις 
κατηγορίες αναπηρίας

 Ανεξάρτητος Φορέας εκπροσώπησης 
στην ελληνική κοινωνία και Πολιτεία

 Καταπολέμηση των διακρίσεων 

 Προώθηση, προστασία και 
απόλαυση των δικαιωμάτων

 Συμμετοχή στα κέντρα λήψης 
αποφάσεων 

 Εκπροσώπηση στο διάλογο με την 
ελληνική Πολιτεία

 Ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού 
Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (EDF)

 Συμμετέχει ενεργά στην Παγκόσμια 
Οργάνωση για την Αναπηρία (IDA)

 Μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ 
Ασθενών (EPF)



Σύμβαση του 

ΟΗΕ για τα 

Δικαιώματα 

των Ατόμων 

με Αναπηρίες-

Διεθνές 

Νομικό 

Πλαίσιο

 Υιοθετήθηκε από την Γενική Συνέλευση 

των Ηνωμένων Εθνών στις 13 

Δεκεμβρίου του 2006

 Κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον 

Ν.4074/2012

 Έχει κυρωθεί από 181 χώρες 

παγκοσμίως, και από τα 27 κράτη-μέλη 

της ΕΕ 

 Νομικές υποχρεώσεις στα κράτη για 

την προαγωγή και προστασία των 

δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία

 Συμπληρώνει υπάρχουσες Συνθήκες 

που αφορούν σε συγκεκριμένα 

δικαιώματα και υποχρεώσεις σχετικά 

με την αναπηρία



Προσέγγιση 

Τα άτομα με αναπηρία δεν αντιμετωπίζονται ως 

«αντικείμενα» φιλανθρωπίας, ιατρικής περίθαλψης και 

κοινωνικής προστασίας, αλλά ως «υποκείμενα» με 

δικαιώματα που είναι σε θέση να τα διεκδικούν, να 

λαμβάνουν αποφάσεις για τη ζωή τους με βάση την 

ελεύθερη και ενημερωμένη συγκατάθεσή τους, και να 

συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία



Σκοπός- Άρθρο 1

«να προάγει, να προστατεύει και να διασφαλίζει την πλήρη και 

ίση απόλαυση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

θεμελιωδών ελευθεριών από όλα τα άτομα με αναπηρία και να 

προάγει το σεβασμό της εγγενούς αξιοπρέπειάς τους»



Εθνική Εφαρμογή και Παρακολούθηση-

Άρθρο 33

«Τα Συμβαλλόμενα Κράτη, ανάλογα με το σύστημα 

οργάνωσής τους, θα καθορίσουν ένα ή περισσότερα σημεία 

αναφοράς μέσα στην κυβέρνηση, για θέματα σχετιζόμενα με 

την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης και θα δίδουν τη 

δέουσα προσοχή στην ίδρυση ή τον καθορισμό ενός 

συντονιστικού μηχανισμού μέσα στην κυβέρνηση…..»



Συμπεράσματα

➢ Ένταξη της διάστασης της αναπηρίας σε όλες τις 

δραστηριότητες, τα προγράμματα και τις υπηρεσίες 

➢ Διασφάλιση προσβασιμότητας, κατάλληλης στέγης και 

υποστήριξης

➢ Διαβούλευση με άτομα με αναπηρία και τις 

αντιπροσωπευτικές οργανώσεις τους 

➢ Ανταλλαγή πληροφόρησης και καλών πρακτικών μεταξύ 

των αναπηρικών οργανώσεων και των 

φορέων/υπηρεσιών της κοινωνίας των πολιτών 

➢ Εκπαίδευση όλων των ατόμων με αναπηρία αλλά και των 

επαγγελματιών που εμπλέκονται στην εφαρμογή της 

Σύμβασης σχετικά με το πώς να παρέχεται η υποστήριξη 

στα άτομα με αναπηρία



Εφαρμογή 

Παρακολούθη

σης της 

Σύμβασης από 

την Ελληνική 

Πολιτεία

Ν. 4488/2017 που αφορά στην 

ενεργοποίηση του Μηχανισμού 

Παρακολούθησης της εφαρμογής της 

Σύμβασης και στη δημιουργία 

Σημείων Αναφοράς στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση



Αρµοδιότητα για τα Δικαιώµατα των ΑµεΑ
Συντονιστικός Μηχανισµός στην Κυβέρνηση-

Άρθρο 69

1.Ο Υπουργός Επικρατείας, αρμόδιος για τη συνοχή του κυβερνητικού 

έργου, ορίζεται ως Συντονιστικός Μηχανισμός 

Στην αρμοδιότητά του ανήκουν ενδεικτικά:

α) Η παρακολούθηση θεμάτων που αφορούν στα δικαιώματα των ατόμων με 

αναπηρία,

β) ο συντονισμός των αρμόδιων Υπουργείων για τη χάραξη και την 

εφαρμογή δημόσιων πολιτικών που προάγουν τα δικαιώματα των ατόμων με 

αναπηρία,

γ) οι αρμοδιότητες που καθορίζονται από τη Σύμβαση και το Πρωτόκολλο σε 

σχέση με την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης



Ορισµός Κεντρικού Σηµείου Αναφοράς

Άρθρο 70

1.Η Γενική Γραμματεία Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης 

Στην αρμοδιότητα του Κεντρικού Σημείου Αναφοράς ανήκει ενδεικτικά:

α) Η υποδοχή και ο χειρισμός ζητημάτων που άπτονται της εφαρμογής   της 

Σύμβασης σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,

β) Η συνεργασία με τα Επιμέρους Σημεία Αναφοράς του άρθρου 71,

γ) Η διαβούλευση με αναγνωρισμένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του 

αναπηρικού κινήματος 

δ) Η παροχή ενημέρωσης και κατευθύνσεων για θέματα σχετικά με τα 

δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία



Ορισµός Επιµέρους Σηµείων Αναφοράς 

Άρθρο 71

3. Στην έδρα κάθε Περιφέρειας και κάθε Δήμου ορίζεται ως 

Σημείο Αναφοράς ο Περιφερειάρχης και ο Δήμαρχος 

αντίστοιχα για την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης 

σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

Με απόφαση του Περιφερειάρχη και του Δημάρχου 

αντίστοιχα οι αρμοδιότητες του Σημείου Αναφοράς μπορεί να 

μεταβιβασθούν σε οργανική μονάδα επιπέδου Γενικής 

Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος.



Η Υπηρεσία «Διεκδικούμε Μαζί»

➢ Λειτουργεί επίσημα από το 2007

➢ Παρέχει καθημερινά ενημέρωση, υποστήριξη και ενδυνάμωση

➢ Παρέχει πληροφορίες σε κοινωνικές και άλλες δημόσιες υπηρεσίες, 

οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος και οργανώσεις  της  κοινωνίας των 

πολιτών 

➢ Εξατομικευμένες παρεμβάσεις από κοινού με τον κάθε ενδιαφερόμενο

➢ Προάσπιση και προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, 

χρονίων παθήσεων και των οικογενειών τους

➢ Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών για τα δικαιώματα των 

ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους

➢ Ομάδα εσωτερικής και εξωτερικής δράσης



«Διεκδικούμε Μαζί» με τους Δήμους της 

Αττικής

➢ Από το Σεπτέμβριο του 2019 

➢ Συναντήσεις με Δημάρχους, Αντιδημάρχους, Στελέχη Κέντρων 

Κοινότητας, Κοινωνικών Υπηρεσιών & Προγραμμάτων

➢ Συναντήσεις με εκπροσώπους τοπικών Αναπηρικών Σωματείων και 

Οργανώσεων

➢ Συναντήσεις με άλλους Φορείς, Υπηρεσίες, Οργανώσεις.

➢ Συστηματικές 2ωρες παρουσίες στα Κέντρα Κοινότητας των Δήμων/ 

15 ημέρες. 



Στόχοι

➢ Ανάπτυξη στενής συνεργασίας με τους Φορείς της Α/βάθμιας

Αυτοδιοίκησης 

➢ Ανάπτυξη συνεργασίας με τα στελέχη των Δήμων της Αττικής, τα 

οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το σχεδιασμό πολιτικών και 

προγραμμάτων για την προστασία και προάσπιση των 

δικαιωμάτων

➢ Από κοινού υποστήριξη, ενημέρωση και κινητοποίηση των 

ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών 

τους. 

➢ Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε θέματα αναπηρίας και 

χρονίων παθήσεων 



Σκοπός

Ενθάρρυνση και ενδυνάμωση των ίδιων 

των ατόμων 

με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και 

των οικογενειών τους

ώστε να γίνουν οι ίδιοι πραγματικοί φορείς 

διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους



2 Αιρετά Στελέχη

Ομάδα Εξωτερικής 
Δράσης 

4 Στελέχη της Ε.Σ.Α.μεΑ.

Ενημέρωση για το ρόλο και τις 
δράσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ.

Ενημέρωση για τη νομοθεσία και 
τα δικαιώματα των ατόμων με 

αναπηρία

Διαχείριση υποθέσεων 

Διανομή έντυπου και ηλεκτρονικού 
ενημερωτικού υλικού

Προγραμματισμός 
συναντήσεων/παρουσιών



Μεθοδολογία

1.Προετοιμασία-Προσέγγιση-Διεξαγωγή

➢ Τηλεφωνική επικοινωνία 

➢ Σύνταξη & αποστολή επιστολής 

➢ Συναντήσεις με Δημάρχους, Αντιδημάρχους, Στελέχη Κέντρων 
Κοινότητας, Κοινωνικών Υπηρεσιών & Προγραμμάτων

➢ 2ωρες παρουσίες στα Κέντρα Κοινότητας ανά 15 ημέρες

2.Εργαλεία 

➢ Αρχείο χαρτογράφησης τοπικών ΜΜΕ

➢ Αρχείο χαρτογράφησης υπηρεσιών, φορέων, οργανώσεων κ.α

➢ Φόρμα συγκατάθεσης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

➢ Έντυπο ενημερωτικό υλικό



3.Δικτύωση-Κινητοποίηση-Ευαισθητοποίηση

➢ Συναντήσεις με εκπροσώπους τοπικών Αναπηρικών Σωματείων & 

Οργανώσεων & άλλους Φορείς, Υπηρεσίες, Οργανώσεις που 

εντάσσονται στα γεωγραφικά όρια του Δήμου.

➢ Συναντήσεις με Μητροπολίτες

➢ Συν-διοργάνωση ημερίδων 

➢ Αφίσες 

➢ Δελτία Τύπου 

➢ Διανομή ενημερωτικού υλικού σε έντυπη & ηλεκτρονική μορφή 



«Διεκδικούμε Μαζί»-Εσωτερική Ομάδα

3383 3295

3979

2017 2018 2019

2017-2019



ΣΥΝΟΛΟ

10657 Άτομα



ΙΑΝ. ΦΕΒ. ΜΑΡ. ΑΠΡ. ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝ. ΙΟΥΛ. ΑΥΓ. ΣΕΠ. ΟΚΤΩΒ. ΝΟΕΜ. ΔΕΚ.

2017 150 131 536 415 289 184 79 30 147 505 358 559

2018 278 295 362 328 289 288 147 116 358 336 187 311

2019 245 236 245 249 220 167 122 153 237 193 791 1121



Κατηγορίες Αιτημάτων-Εσωτερική Ομάδα-2019

529

611

407

107

315

331

684

59

129

73

730

4

ΚΕΠΑ/ ΑΣΥΕ/ΑΝΥΕ /ΚΕΒΑ ΟΠΕΚΑ/

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ/ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ/ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΕΙ  5%/ΑΣΕΠ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ/ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ/ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΟΔΙΑ/ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΑΡΙΑΣ/Κ.Α.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ/ΕΝΦΙΑ/ΔΕΗ/ΕΦΟΡΙΑ/ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ/ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ/Κ.Α

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ/ ΙΔΡΥΜΑΤΑ/ΑΝΑΠΗΡΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

ΚΑΡΤΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ

ΑΔΕΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ /ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ



Αριθμός Ατόμων-Εξωτερική Ομάδα

50

165

124

161

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ



ΣΥΝΟΛΟ

500 Νέα Άτομα



Σύνολο Παρουσιών 

Εξωτερικής Ομάδας 

32 Δήμους εδραιωμένη 

παρουσία

148 παρουσίες



Ποιοτικά Αποτελέσματα

 Ενημέρωση & υποστήριξη ατόμων δια ζώσης

 Ενθάρρυνση και ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες

παθήσεις και των μελών των οικογενειών τους

 Δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης

 Δημιουργία και ανάπτυξη δικτύου

 Προώθηση του συνόλου των δράσεων της Ε.Σ.Α.μεΑ. για την

καταπολέμηση των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με

αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους

 Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών σε θέματα αναπηρίας

και χρονίων παθήσεων



Επόμενα 

Βήματα

 Ανάπτυξη συνεργασίας με 

όλους τους Δήμους της 

Αττικής

 Συν-διοργάνωση ημερίδων με 

τους Δήμους για τη 

δικαιωματική προσέγγιση της 

αναπηρίας
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