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Βασικές Έννοιες για την Αναπηρία  

& την Προσβασιμότητα  

 Ποιος θεωρείται Άτομο με Αναπηρία; 

 Ποιο είναι το ιατρικό και ποιο το κοινωνικό μοντέλο της 
Αναπηρίας;  

 Ποιο το περιεχόμενο της έννοιας της μη διάκρισης λόγω 
αναπηρίας; 

 Τι είναι η προσβασιμότητα για τα Άτομα με Αναπηρία; 

 Τι σημαίνει «στοχευμένες δράσεις» και τι σημαίνει 
«οριζόντια διάχυση» (mainstreaming); 



Άτομα με αναπηρία είναι… 

…τα άτομα εκείνα που έχουν μακροχρόνια 
σωματικά, διανοητικά, πνευματικά ή 
αισθητήρια εμπόδια  [Impairment=βλάβη], που σε 
αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια μπορούν 
να παρεμποδίσουν την πλήρη και 
αποτελεσματική συμμετοχή τους στην 
κοινωνία, σε ίση βάση με τους άλλους.  

 

(Σύμβαση ΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία –Ν.4074/2012, άρθρο 1) 



Άτομα με αναπηρία είναι… 

 

 Κινητική Αναπηρία (π.χ. εγκεφαλική παράλυση, τετραπληγία, 
παραπληγία κ.λπ.) 

 Αισθητηριακή Αναπηρία (Κώφωση, τύφλωση κ.λπ.) 

 Ψυχική Αναπηρία (π.χ. μανιοκατάθλιψη, σχιζοφρένεια κ.λπ.) 

 Νοητική Αναπηρία (π.χ. αυτισμός, σύνδρομο Down, νοητική 
αναπηρία κ.λπ.) 

 Άλλες αναπηρίες (π.χ. βαριές και πολλαπλές αναπηρίες κ.λπ.) 

 



Άτομα με αναπηρία στην ΕΕ 

 80 εκατομμύρια Άτομα με Αναπηρία σε επίπεδο ΕΕ (10-15%, 
1 στους 6 πολίτες) 
 

 Στις περισσότερες χώρες του κόσμου, ένα ποσοστό 8-10% του 
πληθυσμού έχει κάποιας μορφής αναπηρία (στοιχεία ΠΟΥ) 
 

 Γήρανση πληθυσμού  αυξητική τάση 
 

 «Εμποδιζόμενοι» ; 
 

 Στην Ελλάδα εκτιμάται ποσοστό ΑμεΑ 10% 

 



Μοντέλα αναπηρίας… 

Ιατρικό μοντέλο της αναπηρίας 

Στο ιατρικό μοντέλο της αναπηρίας, η αναπηρία 
ορίζεται ως η σωματική, νοητική, αισθητηριακή ή 
ψυχολογική «απόκλιση» από αυτό που θεωρείται 
«φυσιολογικό» και αντιμετωπίζεται ως ένα ιατρικό 
πρόβλημα. Πρόκειται για «δυσλειτουργία» που 
οφείλεται σε ασθένεια, ατύχημα ή άλλους 
ιατρικούς λόγους.  

Η προσέγγιση αυτή τοποθετεί τα προβλήματα που 
συνοδεύουν την αναπηρία στο ίδιο το άτομο, 
εφόσον υποστηρίζει ότι οι δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στην 
καθημερινή τους ζωή είναι φυσικό επακόλουθο 
των δικών τους λειτουργικών περιορισμών, 
αγνοώντας παντελώς την αλληλεπίδραση που 
υπάρχει ανάμεσα στο άτομο και το περιβάλλον. 



Μοντέλα αναπηρίας… 

Κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας 

Στο κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας η αναπηρία δεν 
αντιμετωπίζεται ως ένα ιατρικό πρόβλημα και ως  ένα 
χαρακτηριστικό του ατόμου αλλά ως ένα πλέγμα 
συνθηκών, οι περισσότερες των οποίων οφείλονται 
στο κοινωνικό περιβάλλον, ως πρόβλημα δηλαδή που 
δημιουργεί η ίδια η κοινωνία.  

Η προσέγγιση αυτή υποστηρίζει ότι τα προβλήματα 
που συνοδεύουν την αναπηρία είναι συνέπεια της 
αδυναμίας της κοινωνίας να λάβει υπόψη της τις 
ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και όχι των 
λειτουργικών περιορισμών που αυτή δημιουργεί, 
δίνοντας παράλληλα έμφαση στη «διαφορά», στις 
«εύλογες προσαρμογές», στον «καθολικό σχεδιασμό» 
(«Design for All»), «στα δικαιώματα». 



Μη διάκριση λόγω αναπηρίας σημαίνει… 
 Αποφυγή : 
  

 άμεσης διάκρισης, που συντρέχει όταν ένα άτομο λόγω αναπηρίας υφίσταται μεταχείριση  
       λιγότερο ευνοϊκή από αυτή της οποίας τυγχάνει, έτυχε ή θα ετύγχανε άλλο πρόσωπο σε  
       ανάλογη κατάσταση. 
  
Παράδειγμα : Ένας εργοδότης ανακοινώνει σε ένα άτομο με αναπηρία ότι δεν μπορεί να προχωρήσει στην πρόσληψή του λόγω,  
αυτής καθ’ αυτής της αναπηρίας του. 
 

 έμμεσης διάκρισης, που συντρέχει όταν μια φαινομενικά ουδέτερη διάταξη, κριτήριο ή 
πρακτική μπορεί να θέσει άτομα συγκεκριμένων κατηγοριών αναπηρίας σε μειονεκτική 
θέση συγκριτικά με άλλα άτομα. 

  
Παράδειγμα: Ένας εργοδότης ζητά να προσλάβει 5 νέους υπαλλήλους. Βασική του απαίτηση είναι οι υπάλληλοι αυτοί  
να διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης. Το δίπλωμα οδήγησης ως κριτήριο πρόσληψης αναμφισβήτητα θέτει σε μειονεκτική  
θέση τους τυφλούς και τους πάσχοντες από επιληψία - σε σχέση τόσο με τα άτομα χωρίς αναπηρία, όσο και με τα  
άτομα από άλλες κατηγορίες αναπηρίας - και αυτό διότι η Πολιτεία δε χορηγεί ποτέ δίπλωμα οδήγησης σε αυτούς. Εάν  
το δίπλωμα οδήγησης είναι απαραίτητο πραγματικά για την άσκηση των καθηκόντων των νέων υπαλλήλων (π.χ. θέσεις  
οδηγών), τότε δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι διακρίνει έμμεσα τους τυφλούς και τους πάσχοντες από επιληψία. Στην  
αντίθετη όμως περίπτωση συντρέχει έμμεση διάκριση. 
 

 η άρνηση παροχής εύλογων προσαρμογών συνιστά διάκριση (Άρθρο 2 
Σύμβασης των ΗΕ για τα δικαιώματα των ΑμεΑ) 



Προσβασιμότητα είναι… 
…το χαρακτηριστικό του δομημένου  
ή/και εικονικού (virtual)  
περιβάλλοντος, που επιτρέπει  
 
 την αυτόνομη διακίνηση, 
 την ασφαλή χρήση των 

διατιθέμενων υποδομών, 
υπηρεσιών, αγαθών και 
πληροφοριών και  

 την ισότιμη επικοινωνία και 
πληροφόρηση 
 

     από όλους ανεξαρτήτως φύλου,  
     ηλικίας, αναπηρίας, εθνικής 
     προέλευσης κ.λπ. 



Διασφάλιση 
της προσβασιμότητας 
Η προσβασιμότητα είναι…  
 

 …αναγκαίο χαρακτηριστικό όλων  των 
προϊόντων και των υπηρεσιών που 
προσφέρονται στο κοινό για να διασφαλίζεται 
η μη διάκριση 
 

 …απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων της 
ίσης συμμετοχής και της κοινωνικής ένταξης  
 

 …μία από τις γενικές αρχές της Σύμβασης των 
ΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 
Αναπηρία (άρθρα 9 και 3) – Ν.4074/2012 
 

 … μια από τις βασικές αναφορές των κριτηρίων 
εκπλήρωσης για τη Γενική Αιρεσιμότητα 3 –
’Αναπηρία’ 
 
 

 

 

Όταν μια δράση 
χρηματοδοτείται από τα 
διαρθρωτικά ταμεία,  
επιβάλλεται να 
διασφαλίζει την 
προσβασιμότητα (είτε 
αφορά σε υποδομές, σε 
μεταφορές, τεχνολογίες , 
υπηρεσίες κ.λπ.  είτε 
στοχεύει στα ΑμεΑ είτε στο 
γενικό πληθυσμό) 
 



Η προσβασιμότητα με παραδείγματα … 



Η προσβασιμότητα με παραδείγματα … 



Η προσβασιμότητα με παραδείγματα … 



Η προσβασιμότητα με παραδείγματα … 

http://globalaccessibilitynews.com/2014/06/30/make-public-transport-
accessible-for-persons-with-disabilities/ 



Η προσβασιμότητα με παραδείγματα … 



Η προσβασιμότητα με παραδείγματα … 



Η προσβασιμότητα με παραδείγματα … 



Η προσβασιμότητα με παραδείγματα … 

 Διαγωνισμός για το Βραβείο «Access City Award»  
 Πόλεις που είναι προσβάσιμες στα ΑμεΑ και 

στους ηλικιωμένους 
 Διοργανώνεται από το 2010, από την ΕΕ σε 

συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ ατόμων με 
αναπηρία (European Disability Forum) 
 

 Έχουν βραβευτεί πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, 
όπως:  
 

Μιλάνο, Βισμπάτεν, Τουλούζη, Βάασα, Καποσβάρ, 
Μπόρας, Ελσίνκι, Λιουμπλιάνα, Λογρόνιο, 
Γκέτεμποργκ, Βερολίνο, Σαλτσμπουργκ, Κρακοβία, 
Βαρκελώνη, Κολωνία, Μπιλμπάο κλπ …..  



Η προσβασιμότητα με παραδείγματα … 

 Διαγωνισμός για το Βραβείο «Access City Award» 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141 * 
 

 Πόλεις που είναι προσβάσιμες στα ΑμεΑ και στους 
ηλικιωμένους 
 

 Διοργανώνεται από το 2010, από την ΕΕ σε 
συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ ατόμων με 
αναπηρία (European Disability Forum) 
 

 Έχουν βραβευτεί πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, 
όπως:  
 

Μιλάνο, Λυόν, Βισμπάτεν, Τουλούζη, Βάασα, 
Καποσβάρ, Μπόρας, Ελσίνκι, Λιουμπλιάνα, Λογρόνιο, 
Γκέτεμποργκ, Βερολίνο, Σαλτσμπουργκ, Κρακοβία, 
Βαρκελώνη, Κολωνία, Μπιλμπάο κλπ …..  

“Limiting a city's access 
to just a part of the 
population while 
ignoring a significant 
other part, is 
economically, socially 
and politically 
unsustainable” * 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1141


Η προσβασιμότητα με παραδείγματα … 

 Grenoble (FRANCE) 2014 

https://www.youtube.com/watch?v=Mc7vYEQaKGA 
 

 Helsinki (FINLAND) 2015 
https://www.youtube.com/watch?v=BJarOk_STZ0 

 

 Chester (UK) 2017 
https://www.youtube.com/watch?v=gK-ICVwRnwQ  

 

 Boras (Sweden) 2015 
https://www.youtube.com/watch?v=6XDXPpVS8kI  

 

 Barcelona (SPAIN)  

https://www.youtube.com/watch?v=tc2GJ2ykG60 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mc7vYEQaKGA
https://www.youtube.com/watch?v=Mc7vYEQaKGA
https://www.youtube.com/watch?v=Mc7vYEQaKGA
https://www.youtube.com/watch?v=BJarOk_STZ0
https://www.youtube.com/watch?v=BJarOk_STZ0
https://www.youtube.com/watch?v=gK-ICVwRnwQ
https://www.youtube.com/watch?v=gK-ICVwRnwQ
https://www.youtube.com/watch?v=gK-ICVwRnwQ
https://www.youtube.com/watch?v=gK-ICVwRnwQ
https://www.youtube.com/watch?v=6XDXPpVS8kI
https://www.youtube.com/watch?v=tc2GJ2ykG60
https://www.youtube.com/watch?v=tc2GJ2ykG60


Η Σύμβαση των ΗΕ για τα δικαιώματα των 

ατόμων με αναπηρία  

 
Στόχος της Σύμβασης είναι η διασφάλιση 
ότι τα άτομα με αναπηρία μπορούν να 
απολαμβάνουν όλα τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες 
σε ισότιμη βάση με τους άλλους πολίτες, 
όπως επίσης η προώθηση του σεβασμού 
για την αξιοπρέπειά τους (inherent dignity) 
 
Η Σύμβαση καθορίζει ελάχιστα πρότυπα για 
την προστασία και την κατοχύρωση ενός 
πλήρους φάσματος αστικών, πολιτικών, 
κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων 
για τα άτομα με αναπηρία. 



Σημαντικές ημερομηνίες … 

 
 
 13 Δεκεμβρίου του 2006:  Η Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων 

Εθνών ψήφισε τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, καθώς 
και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο που τη συνοδεύει 
 

 3 Μαΐου του 2008: Η Σύμβαση και το Πρωτόκολλο τέθηκαν σε ισχύ 
 

 23 Δεκεμβρίου 2010: Η Ευρωπαϊκή Ένωση κύρωσε τη Σύμβαση (Η Σύμβαση για 
τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία είναι η πρώτη σύμβαση ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων η οποία είναι ανοικτή για υπογραφή από οργανισμούς 
περιφερειακής ολοκλήρωσης σύμφωνα με το Άρθρο 44) 
 

 10 Απριλίου 2012: Η Συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής ψήφισε το σχετικό 
νομοσχέδιο, κυρώνοντας τη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης (Ν. 4074/2012) 

 



Ποια κράτη έχουν ψηφίσει τη Σύμβαση; 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-
persons-with-disabilities.html  



Καινοτόμα στοιχεία … 

 Θεωρείται ότι είναι ένα εργαλείο ανάπτυξης, και όχι μόνο 
προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
 

 Είναι ένα εργαλείο πολιτικής δια-τομεακό και για το σύνολο των 
κατηγοριών αναπηριών 
 

 Αποτελεί δεσμευτικό κείμενο για τις χώρες που υπογράφουν και 
κυρώνουν τη Σύμβαση (legally binding) 

 

 Εισάγει την κοινωνική προσέγγιση για την αναπηρία, έναντι του 
προηγούμενου μοντέλου προσέγγισης (ιατρικό μοντέλο) 
 

 Εισάγει την δικαιωματική προσέγγιση για την αναπηρία, σε 
αντιδιαστολή με ευκαιριακού και φιλανθρωπικού τύπου 
προσεγγίσεις. 



Η προσβασιμότητα …  

Άρθρο 9: Προσβασιμότητα 
 
1. Προκειμένου να επιτρέψουν στα άτομα με αναπηρίες να ζουν ανεξάρτητα και να 

συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις πτυχές της ζωής, τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν 
κατάλληλα μέτρα* προκειμένου να διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρίες την πρόσβαση, σε 
ίση βάση με τους άλλους, στο φυσικό περιβάλλον, τα μέσα μεταφοράς, την πληροφορία και 
τις επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνολογιών και συστημάτων πληροφορίας 
και επικοινωνιών και σε άλλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που είναι ανοικτές ή παρέχονται 
στο κοινό, τόσο στις αστικές όσο και στις αγροτικές περιοχές.  
 

Μέτρα που αφορούν σε:  
 
κτίρια, δρόμους, μεταφορές, σχολεία, κατοικίες, ιατρικές εγκαταστάσεις, χώροι εργασίας, 
πληροφορίες, επικοινωνίες, ηλεκτρονικές υπηρεσίες, υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, σήμανση, 
κατάρτιση, «ζωντανή βοήθεια», εφαρμογή προτύπων και οδηγιών, σχεδιασμός «από την 
αρχή» κλπ 



Και κυρίως … 

Καμία οντότητα ή φορέας δεν μπορεί να επιτύχει το στόχο της ισότητας για 
τα Άτομα με Αναπηρία δρώντας ατομικά …  
Για το στόχο αυτό απαιτείται ένα δίκτυο παικτών που διασυνδέονται μεταξύ 
τους. 
 

Για παράδειγμα:  
Προκειμένου ένα Άτομο με Αναπηρία σε αναπηρικό αμαξίδιο να έχει 
πρόσβαση σε αξιοπρεπή απασχόληση το άτομο αυτό θα πρέπει να μπορεί:  
 

 Να κινείται αυτόνομα εντός και εκτός της οικίας του 
 Να έχει πρόσβαση στο δημόσιο χώρο και στις μεταφορές 
 Να έχει πρόσβαση στο χώρο εργασίας (δομημένο περιβάλλον και 

συστήματα πληροφόρησης και επικοινωνίας) 
 

Αν ένας «κρίκος» αυτής της αλυσίδας σπάσει, τα Άτομα με Αναπηρία δεν 
δύνανται να απολαύσουν τα δικαιώματά τους.  



 
 
 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ & ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ  
 

Α) στους Κανονισμούς της ΕΕ  
Β) στο ΕΣΠΑ 2014-2020 
Γ) στα ΕΠ 2014-2020 

 
Πλαίσιο και υποχρεώσεις   

 
                                                                

 
  



Νέοι Κανονισμοί …. 

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 
 

Άρθρο 5 Εταιρική σχέση και πολυεπίπεδη διακυβέρνηση 

«Για το σύμφωνο εταιρικής σχέσης και για κάθε πρόγραμμα, ένα κράτος μέλος, 

σύμφωνα με το θεσμικό και νομικό του πλαίσιο οργανώνει εταιρική σχέση με τις 

αρμόδιες περιφερειακές και τοπικές αρχές. Η εταιρική σχέση περιλαμβάνει επίσης  

…… σχετικούς φορείς που εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών, 

περιλαμβανομένων ….. μη κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων που είναι 

υπεύθυνοι για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, της ισότητας των φύλων και 

την καταπολέμηση των διακρίσεων» 

 

 

 

 

 

 



Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 
Άρθρο 7 Προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και μη 
διάκριση 

 
 Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να 

αποτρέψουν κάθε διάκριση εξαιτίας του φύλου, της φυλής ή της 
εθνοτικής καταγωγής, της θρησκείας ή των πεποιθήσεων , αναπηρίας, 
της ηλικίας ή του γενετήσιου προσανατολισμού κατά την εκπόνηση και 
υλοποίηση των προγραμμάτων.  

 

 Ειδικότερα η προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρίες λαμβάνεται 
υπόψη σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας και της εφαρμογής των 
προγραμμάτων 

 

 
 

 
 Νέοι Κανονισμοί …. 



 
Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο 
Ανάπτυξης  (2014-2020) 

 
 

Οριζόντιες αρχές και πολιτικές (Κεφ. 1.5) 
 
 Εταιρικότητα 
 

 Ισότητα των Φύλων, Μη – Διάκριση, Προσβασιμότητα 
 

 Βιώσιμη Ανάπτυξη 
 

Οριζόντια αρχή – Δηλαδή;  

 διατρέχει στην ουσία όλες τις επενδυτικές του προτεραιότητες.  

 κατά το σχεδιασμό ενός προγράμματος πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
οριζόντια και να εφαρμόζεται για τα σύνολο των σχεδιαζόμενων 
πράξεων 

 



Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο 
Ανάπτυξης  (2014-2020) 
    
Μέτρα: 
 

 Ενεργός συμμετοχή στη διαδικασία σχεδιασμού αρμοδίων δημόσιων φορέων και 
κοινωνικών οργανώσεων (Ε.Σ.Α.με.Α.) 

 
 Συμμετοχή αντιπροσωπευτικών φορέων των ΑμεΑ στις Επιτροπές Παρακολούθησης 
 
 Δημοσιοποίηση του προγράμματος και των ειδικότερων δράσεων που 

περιλαμβάνονται σε αυτό με μορφές προσβάσιμες σε όλους ώστε να διασφαλίζεται η 
κατά το δυνατό ευρύτερη δυνατότητα πρόσβασης στην κοινοτική χρηματοδότηση  
 

 Συμπερίληψη στις ετήσιες εκθέσεις των μέτρων που έχουν ληφθεί για την παροχή 
ίσων ευκαιριών με παράλληλη αποτίμηση της αποτελεσματικότητάς τους 

 
 Χρήση εξειδικευμένων κριτηρίων για την τήρηση της αρχής της μη διάκρισης και την 

ενίσχυση της προσβασιμότητας κατά τις διαδικασίες επιλογής, υλοποίησης και 
αξιολόγησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων 



Γενική εκ των Προτέρων 

Αιρεσιμότητα 3 

 

«Αναπηρία»  



Γενική Αιρεσιμότητα 3: ‘Αναπηρία’ 



Εκπληρώνονται; 

 Νόμος 4074/2012 «Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες» & Ενέργειες διαβούλευσης για το νέο 
ΕΣΠΑ (www.espa.gr)  

 Η ΜΟΔ ΑΕ, με την υποστήριξη της ΕΥΣΣΑ, συνεργάστηκε με την ΕΣΑμεΑ 
καθώς και με τη Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων της Γενικής Διεύθυνσης 
Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προκειμένου να εντάξει στις αρμοδιότητες 
εκπαίδευσης που υλοποιεί και τα ζητήματα της αναπηρίας 

 Ορίστηκε το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και 
ειδικότερα η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής 
Υποστήριξης ως το σημείο αναφοράς για την παρακολούθηση εφαρμογής της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρίες καθώς και ως συντονιστικός μηχανισμός για τη διευκόλυνση των 
σχετικών με αυτήν δράσεων (Υ426/14 (ΦΕΚ 523 Β/28-02-2014) 

 

 

http://www.espa.gr/


 

Εκπλήρωση 2ου κριτηρίου … 
 Στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της για την εκπαίδευση των  

στελεχών των ΕΥ του ΕΣΠΑ, η ΜΟΔ προχώρησε στο σχεδιασμό και  

την έναρξη υλοποίησης μιας εκπαιδευτικής παρέμβασης, ώστε  

δημιουργηθεί μια κοινή αντίληψη και γλώσσα περί αναπηρίας και  

προσβασιμότητας μεταξύ των στελεχών του ΕΣΠΑ. 

 

 Διερεύνηση των αντιλήψεων των στελεχών των ΕΥ του ΕΣΠΑ σε 
σχέση με την αναπηρία και διαπίστωση των αναγκαίων γνώσεων 
και δεξιοτήτων που θα πρέπει να αποκτηθούν  

 Συγκέντρωση και διάθεση εκπαιδευτικού υλικού μέσω  του intranet 
της εταιρείας και του συστήματος τηλεκπαίδευσης της ΜΟΔ για 
μια πρώτη ενημέρωση (π.χ. για το νομικό πλαίσιο) και 
ευαισθητοποίηση (επιπλέον υλικό) 

 Υλοποίηση «Διημερίδας Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης των 
στελεχών των ΕΥ σε θέματα αναπηρίας και προσβασιμότητας» (8 & 
9 Οκτωβρίου 2014) 

 Υλοποίηση «Ημερίδας Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης σε θέματα 
αναπηρίας και προσβασιμότητας» (8 Μαΐου 2015) 

 Δημιουργία ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού για ευρύτερη 
ενημέρωση, εκπαίδευση μέσω του συστήματος τηλεκπαίδευσης 
της ΜΟΔ  

 

* Βιωματικά εργαστήρια  

* Ηλεκτρονικό μάθημα με παρουσιάσεις, βιντεοσκοπημένες 
εισηγήσεις και υποστηρικτικό υλικό (θεσμικό πλαίσιο, 
εγχειρίδια) 



Τι σημαίνει πρακτικά η αιρεσιμότητα 3; 

 Συνδυάζει … 
 
 Το άρθρο 9 της Σύμβασης των ΗΕ για τα δικαιώματα των 

ατόμων με αναπηρία (Ν.4074/2012) 
 
 Το Άρθρο 7 του Κανονισμού 1303/2013 «Προώθηση της 

Ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και μη διάκριση»  
 

 
Όταν χρησιμοποιούνται τα ΕΔΕΤ μέσω των ΕΠ και ΠΕΠ για 
βελτίωση των συνθηκών ζωής των ατόμων με αναπηρία, άρα 
όταν σχεδιάζονται & υλοποιούνται συγχρηματοδοτούμενες 
πράξεις 



Ομάδα Εργασίας …….  

 
 

 
«Ομάδα εργασίας σχετικά με την ένταξη της διάστασης της αναπηρίας και 
της μη διάκρισης στο ΕΣΠΑ 2014-2020» (Αρ.Πρ.  14125/ΕΥΣΣΑΑΠ 989 /24.3.14) 
 
Ειδικές Υπηρεσίες της ΕΑΣ, ΠΑΑ, ΕΣΑμεΑ 
 
 η διαμόρφωση προτάσεων για την ανταπόκριση στις απαιτήσεις του άρθρου 7 του 

Κανονισμού ΕΚ 1303/2013  
 η διαμόρφωση προτάσεων για την ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στο 

σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ 2014-2020 
 η επεξεργασία και διαμόρφωση προτάσεων κριτηρίων ένταξης πράξεων που 

αφορούν στην προσβασιμότητα στα Ε.Π. της περιόδου 2014-2020 
 η διαμόρφωση προτάσεων για την έκδοση οδηγιών σχετικά με την ενσωμάτωση 

της εξειδίκευσης των κριτηρίων στις προσκλήσεις των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και την παρακολούθηση της εφαρμογής τους. 



 

Ενσωμάτωση της μη διάκρισης και της 

διασφάλισης της προσβασιμότητας στον 

κύκλο ζωής ενός συγχρηματοδοτούμενου 
έργου …  

 
 



2.A.6.2 Κατευθυντήριες αρχές για την επιλογή των 
πράξεων 



Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων & 
Τεχνικό Δελτίο Πράξης … 



Τεχνικό Δελτίο Πράξης 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ 
ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ) 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 
 
8. ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΘΕ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ 

ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ, ΦΥΛΗΣ, 
ΕΘΝΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ, 
ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ, 
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, ΗΛΙΚΙΑΣ, 
ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

9. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΩΝ 
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ  

 



Τεχνικό Δελτίο Πράξης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Εγχειρίδια διαδικασιών ΣΔΕ (www.espa.gr) 

 
 



Τεχνικό Δελτίο Πράξης 
Δ.1. Αποτροπή κάθε διάκρισης λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, 

θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού: 

Περιγράφεται πως η πράξη αποτρέπει τις διακρίσεις λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής 

καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού. 

Ανάλογα με τη φύση της πράξης, δύναται να περιγραφεί ο τρόπος με τον οποίο η πράξη 

συμβάλλει στην εξάλειψη των ανισοτήτων λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, 

θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού, καθώς και 

να περιγραφούν τα μέτρα που λαμβάνονται για το σκοπό αυτό. 

Δ.1. Διασφάλιση της προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία: Περιγράφεται ο τρόπος 

με τον οποίο η πράξη διασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία. Σε 

περιπτώσεις πράξεων που από τη φύση τους δεν απαιτείται η λήψη συγκεκριμένων 

μέτρων για την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία (π.χ. ανακατασκευή τάπητα 

οδοστρωσίας, κλπ) τεκμηριώνονται οι λόγοι για τους οποίους δεν προβλέπονται 

αντίστοιχα μέτρα.  



Οδηγός Αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης  

 
 



Οδηγός Αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης  

      Στάδια επιλογής πράξεων  
 

• Η διαδικασία αξιολόγησης των προς χρηματοδότηση πράξεων διενεργείται σε 
δύο στάδια:  
 

ΣΤΑΔΙΟ Α΄: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης  
ΣΤΑΔΙΟ Β΄: Αξιολόγηση των προτάσεων ανά κριτήριο / ομάδα κριτηρίων 
  
 1η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ : Πληρότητα και σαφήνεια του περιεχομένου της 

πρότασης 
 2η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση 

θεσμικού πλαισίου 
 3η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Σκοπιμότητα πράξης 
 4η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Ωριμότητα 
 5η ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ: Διοικητική, Επιχειρησιακή και Χρηματοοικονομική 

ικανότητα δυνητικού δικαιούχου 

 



Οδηγός Αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης  



Οδηγός Αξιολόγησης Αιτήσεων Χρηματοδότησης  

Κριτήριο για την Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία: είναι δυαδικό 
(ναι/όχι)  
 

Εξετάζεται πώς η πράξη διασφαλίζει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με το ισχύον 
θεσμικό πλαίσιο. Σε περίπτωση κατά την οποία μία πράξη έχει ήδη συμβασιοποιηθεί και δεν έχει γίνει 
πρόβλεψη για τα ΑΜΕΑ, εφόσον απαιτείται από τη φύση της πράξης και την κείμενη νομοθεσία, η θετική 
αξιολόγηση θα πρέπει να τεκμηριώνεται με τη δέσμευση του δυνητικού δικαιούχου ότι θα αναλάβει όλες τις 
δαπάνες προσαρμογής για εξασφάλιση προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ με δικά του έξοδα. Για την αξιολόγηση 
του κριτηρίου αυτού επισυνάπτεται σχετικό Παράρτημα ΙΙ.  
 

Ειδικά για το εν λόγω κριτήριο διευκρινίζεται ότι η θετική απάντηση («ΝΑΙ») καλύπτει τις 
ακόλουθες περιπτώσεις:  

 

 Στην πράξη περιλαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, 
ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ.  

 

 Δεν προβλέπονται απαιτήσεις για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα ΑμεΑ, 
λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της πράξης βάσει της οποίας δεν κωλύεται (π.χ. περίπτωση 
ανακατασκευής τάπητα οδοστρωσίας κλπ) ή δεν απαιτείται η προσβασιμότητα στα ΑμεΑ 
(π.χ. Προγράμματα τύπου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» κλπ).  

 



 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  

για την εξειδίκευση του κριτηρίου αξιολόγησης 

«Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία»  

 

 Διασφαλίζεται ότι τηρούνται οι κανόνες για την εξασφάλιση 
προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία  

 

 Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο η πράξη/ δράση ικανοποιεί τις 
απαιτήσεις προσβασιμότητας και τους κανόνες ασφαλείας για όλες 
τις κατηγορίες ΑμεΑ 

 

 Επιλέγονται οι σωστές προβλέψεις ανάλογα με το είδος και τη 
φύση της πρόσκλησης και της προτεινόμενης Πράξης, οι οποίες  
δύνανται να εφαρμόζονται συνδυαστικά 

 

 
 

 
 



 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  

για την εξειδίκευση του κριτηρίου αξιολόγησης 

«Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία»  

 

 Πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον και τους εξωτερικούς χώρους 
συμπεριλαμβανομένων των αρχαιολογικών χώρων, παραλιών, 
χώρων πρασίνου, αλσών κ.λπ.  
 

 Πρόσβαση στις κτιριακές υποδομές και υπαίθριους χώρους 
οικοπέδων  
 

 Πρόσβαση στις μεταφορές 
 

 Πρόσβαση στις υπηρεσίες  
 

 Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα  
 

 Πρόσβαση στην πληροφόρηση  

 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  

για την εξειδίκευση του κριτηρίου αξιολόγησης 

«Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία»  
 

(Α) Πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον και τους εξωτερικούς χώρους 
συμπεριλαμβανομένων των αρχαιολογικών χώρων, παραλιών, χώρων 
πρασίνου, αλσών κ.λπ.  
 
 (1) πρόβλεψη οριζόντιας ή/και κατακόρυφης προσβασιμότητας (π.χ. 

προσβάσιμες διαδρομές, ‘οδηγοί τυφλών’, ράμπες/’σκάφες’, αναβατόρια 
κ.λπ.)  
 

 (2) πρόβλεψη προσβάσιμων εξοπλισμών για χρήση κοινού (π.χ. παιδικές 
χαρές, καθιστικά, εξοπλισμοί παραλιών, αποδυτήρια, χώροι υγιεινής, 
παρατηρητήρια πουλιών κ.λπ.)  
 

 (3) πρόβλεψη σήμανσης σε προσβάσιμες μορφές (έντονο κοντράστ-μεγάλοι 
χαρακτήρες, εικονίδια, γραφή Braille, ηχητική και οπτική σήμανση κ.λπ.)  

 

 
 



 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  

για την εξειδίκευση του κριτηρίου αξιολόγησης 

«Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία»  
 

(Β) Πρόσβαση στις κτιριακές υποδομές και υπαίθριους χώρους 
οικοπέδων  

 

 πρόβλεψη οριζόντιας προσβασιμότητας (σύνδεση πεζοδρομίου με είσοδο, προσβάσιμη 
είσοδος, προσβασιμότητα εσωτερικών χώρων, διαδρομές ισόπεδες ή με ράμπες, 
ικανοποιητικό άνοιγμα θυρών, ικανοποιητικό πλάτος διαδρόμων κ.λπ.)  
 

 πρόβλεψη κατακόρυφης προσβασιμότητας (ανελκυστήρας/ αναβατόριο, κλιμακοστάσιο 
κ.λπ.)  
 

 πρόβλεψη προσβάσιμων χώρων υγιεινής  
 

 πρόβλεψη χώρων αναμονής σε περίπτωση κινδύνου  
 

 πρόβλεψη σήμανσης σε προσβάσιμες μορφές (έντονο κοντράστ-μεγάλοι χαρακτήρες, 
εικονίδια, γραφή Braille, ηχητική και οπτική σήμανση κ.λπ.)  
 

 πρόβλεψη προσβάσιμων εξοπλισμών (χαμηλά γκισέ, προσβάσιμες οθόνες πληροφοριών 
κ.λπ.) 

 

 
 



 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  

για την εξειδίκευση του κριτηρίου αξιολόγησης 

«Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία»  
 

 (Γ) Πρόσβαση στις μεταφορές  
 
 πρόβλεψη προσβασιμότητας σταθμών/στάσεων επιβατών (βλ. περίπτωση Β - 

“Πρόσβαση σε κτιριακές υποδομές και υπαίθριους χώρους οικοπέδων”) 
  
 πρόβλεψη προσβασιμότητας οχημάτων/βαγονιών/πλοίων κ.λπ. (δυνατότητα 

εισόδου, δυνατότητα κίνησης και στάσης εντός, προσβάσιμοι χώροι υγιεινής, 
προσβάσιμοι θάλαμοι, προσβάσιμοι χώροι εστίασης κ.λπ.) 

  
 πρόβλεψη προσβάσιμου εξοπλισμού (μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων, οπτική 

και ηχητική πληροφόρηση κοινού, τηλεματικές εφαρμογές, ιστοσελίδες κ.λπ.)  
 
 πρόβλεψη προσβάσιμων διαδικασιών (υπηρεσία εξυπηρέτησης ΑμεΑ και ατόμων 

μειωμένης κινητικότητας, διαδικασίες έκδοσης εισιτηρίων, διαδικασίες εκτάκτων 
αναγκών κ.λπ.)  

 
 



 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  

για την εξειδίκευση του κριτηρίου αξιολόγησης 

«Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία»  

 
 Δ) Πρόσβαση στις υπηρεσίες  
 

 δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας αυτόνομα από άτομα με αναπηρία (π.χ. άτομα σε 
αναπηρικό αμαξίδιο ή, άτομα τυφλά ή κωφά ή με λοιπές αναπηρίες), πρόβλεψη 
εναλλακτικών τρόπων εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία (π.χ. πρόβλεψη 
προσβάσιμων ετικετών σε προϊόντα, πρόβλεψη διάθεσης αναπηρικού αμαξιδίου για 
χρήση εντός της επιχείρησης από άτομα δυνάμενα να διανύσουν μικρές μόνο 
αποστάσεις, πρόβλεψη παραγγελίας μέσω προσβάσιμης ιστοσελίδας και παράδοσης 
εμπορευμάτων κατ’ οίκον, πρόβλεψη διαδικασίας παραπόνων μέσω SMS/ e-mail/ 
τηλέφωνου κ.λπ.) ή πρόβλεψη ‘ζωντανής βοήθειας και ενδιαμέσων’ (πχ. διερμηνείας 
στη νοηματική, συνοδείας τυφλών ατόμων κ.λπ.)  

 

 πρόβλεψη προσβάσιμων, στα άτομα με αναπηρία [ως δυνητικά ωφελούμενων], 
διαδικασιών υποβολής αίτησης (π.χ. προσβάσιμο ηλεκτρονικό εργαλείο, εναλλακτικός 
τρόπος εξυπηρέτησης μέσω συγκεκριμένης υπηρεσίας κ.λπ.).  

 
 



 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  

για την εξειδίκευση του κριτηρίου αξιολόγησης 

«Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία»  
 

 (Ε) Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα  
 
 συμμόρφωση των διαδικτυακών τόπων και των διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών με τις Οδηγίες για την 

Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού, έκδοση 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0) του διεθνή 
oργανισμού World Wide Web Consortium (W3C), κατ’ ελάχιστο στο μεσαίο επίπεδο προσβασιμότητας “ΑΑ”, ενώ 
συνίσταται η συμμόρφωση στο ανώτατο επίπεδο προσβασιμότητας “ΑΑΑ”  

 στην περίπτωση διαδικτυακών τόπων ή των διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών που προορίζονται για χρήση κυρίως 
μέσω κινητών και φορητών συσκευών (πχ. wearables, tablets, έξυπνα τηλέφωνα κ.λπ.) συνιστάται να λαμβάνονται υπόψη 
οι Βέλτιστες Πρακτικές για Χρήση Διαδικτυακού Περιεχομένου από Κινητές Συσκευές, έκδοση 1.0 (Mobile Web Best 
Practices 1.0) του W3C  

 σε περίπτωση λογισμικού user agents, δηλαδή λογισμικού που αναλαμβάνει να συλλέξει, εξάγει και διευκολύνει την 
αλληλεπίδραση του χρήστη με τα περιεχόμενα του Ιστού, συνιστάται να λαμβάνονται υπόψη οι Οδηγίες Προσβασιμότητας 
για User Agents, έκδοση 2.0 (User Agent Accessibility Guidelines 2.0) του W3C  

 σε περίπτωση εργαλείων συγγραφής και διαχείρισης περιεχομένου Ιστού, συνιστάται να λαμβάνονται υπόψη οι Οδηγίες 
Προσβασιμότητας για Εργαλεία Συγγραφής, έκδοση 2.0 (Authoring Tool Accessibility Guidelines 2.0) του W3C  

 σε περίπτωση τεχνολογικών λύσεων και προϊόντων που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία διαδικτυακών τόπων ή 
διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών (π.χ. αυτόματοι πωλητές, κιόσκια πληροφόρησης κ.λπ.) είναι απαραίτητη η 
σχεδίασή τους βάσει των αρχών του «Καθολικού Σχεδιασμού»  

 σε κάθε περίπτωση εξασφάλιση συμβατότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και συστημάτων με διαδεδομένες 
υποστηρικτικές τεχνολογίες και τεχνικά βοηθήματα που χρησιμοποιούν τα ΑμεΑ (π.χ. αναγνώστες οθόνης, ειδικοί 
διακόπτες και συστήματα αλληλεπίδρασης, μεγεθυντές οθόνης).   

 



 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  

για την εξειδίκευση του κριτηρίου αξιολόγησης 

«Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία»  

 
(ΣΤ) Πρόσβαση στην πληροφόρηση  
 

 πρόβλεψη προσβάσιμων μορφών πληροφόρησης (προσβάσιμες ιστοσελίδες 
ως περίπτωση Ε- “Πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα”, έντυπα σε 
γραφή Braille, έντυπα με μεγάλους χαρακτήρες, κασέτες ή CD, πρόβλεψη 
υπότιτλων, πρόβλεψη διερμηνείας στη νοηματική κ.λπ.)  
 

 πρόβλεψη προσβασιμότητας εκδηλώσεων (πρόβλεψη προσβάσιμων 
κτιριακών υποδομών ως περίπτωση Β - “Πρόσβαση σε κτιριακές υποδομές 
και υπαίθριους χώρους οικοπέδων”, προσβάσιμων εντύπων, διερμηνείας στη 
νοηματική κ.λπ.)   

 



Στόχοι  
 Συντονισμός των υποχρεώσεων των ΔΑ & 

των Δικαιούχων αναφορικά με την 
πληροφόρηση & επικοινωνία για το ΕΣΠΑ 
2014-2020 
 

 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της 
ενιαίας επικοινωνιακής ταυτότητας του 
ΕΣΠΑ και των ΕΠ 



 

 

A. Εκδηλώσεις (Εκπαιδευτικά σεμινάρια, Εργαστήρια, Συναντήσεις,  

Ημερίδες, Συνέδρια, Εκθέσεις)  

 
α) Δημοσιότητα για την εκδήλωση  

 

 Επικοινωνία με τα συλλογικά όργανα εκπροσώπησης των ΑμεΑ σε 
τοπικό/περιφερειακό & εθνικό επίπεδο – Αποστολή προσκλήσεων 

 Χρήση φόρμας συμμετοχής με διακριτά πεδία δήλωσης αναπηρίας και ειδικών 
διατροφικών θεμάτων 

 Ενναλακτικά, αναφορά τηλεφώνου επικοινωνίας και ηλεκτρονικής διεύθυνσης 
επικοινωνίας για τη δήλωση συμμετοχής ΑμεΑ στις προσκλήσεις/ ανακοινώσεις 
των εκδηλώσεων 

 
  

Εκδηλώσεις 



A. Εκδηλώσεις 

 
β) Επιλογή χώρου 

 
 Δυνατότητα πρόσβασης στην αίθουσα και στους λοιπούς χώρους ατόμων με 

αναπηρικό αμαξίδιο  
 Προσβάσιμοι χώροι υγιεινής 
 Σήμανση προσβάσιμων εξυπηρετήσεων 
 Πρόβλεψη δυνατότητας στάθμευσης οχήματος πλησίον της εκδήλωσης 
 Δυνατότητα κίνησης και θέσεις στάσης αναπηρικών αμαξιδίων εντός της 

αίθουσας/χώρου της εκδήλωσης (μετακινούμενα τραπέζια και καθίσματα) 
 Δυνατότητα πρόσβασης στο πάνελ ομιλητών με αναπηρικό αμαξίδιο (χρήση 

ράμπας) 
 Τοποθέτηση εκθεμάτων και πληροφοριακού υλικού σε κατάλληλο ύψος κλπ   

 
 

 

Εκδηλώσεις 



A. Εκδηλώσεις  
 
γ) Παρεχόμενες υπηρεσίες (ανάλογα με το είδος της αναπηρίας των συμμετεχόντων 
και κατά περίπτωση προσφέρονται)   
 
 Διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα με παράλληλη κράτηση θέσεων κωφών και 

βαρήκοων ατόμων με ορατότητα προς το διερμηνέα νοηματικής 
 

 Παροχή ενημερωτικού υλικού σε προσβάσιμη μορφή (πχ ηλεκτρονικά αρχεία, CDs, έντυπα 
με μεγάλους χαρακτήρες, έντυπα σε γραφή Braille) 

 
 Διάθεση του ενημερωτικού υλικού σε προσβάσιμη ιστοσελίδα 
 
 Προμήθεια μηχανήματος μεγέθυνσης ήχου για βαρήκοα άτομα 
 
 Υπηρεσίες υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρία  
 
 Περιγραφή εδεσμάτων ή/και σήμανση καταλληλότητας αυτών για άτομα με ιδιαίτερες 

διατροφικές ανάγκες (πχ διαβητικούς) 

 

Εκδηλώσεις 



 

B. Τηλεοπτικά μηνύματα  
 
 Συμπερίληψη υποτιτλισμού, αφήγησης, διερμηνεία στη νοηματική (προκειμένου 

για τα άτομα με προβλήματα ακοής ή όρασης)  
 

 

Γ. Ραδιοφωνικά μηνύματα  

 
 Επιλογή τουλάχιστον ενός σταθμού που να διαθέτει Radio Data System 

(RDS/Σύστημα Ραδιοπληροφόρησης), με το οποίο θα μεταδίδεται ένα σημαντικό 
τμήμα του συνολικού μηνύματος (π.χ. «προγράμματα απασχόλησης, καλέστε στο 
11320, συνδεθείτε στο www……») 

 



Δ. Ιστοσελίδες και ηλεκτρονικό υλικό    
 

 Oι ιστοσελίδες, είτε απευθύνονται κατά βάσει στα 
ΑμεΑ είτε στο γενικό πληθυσμό, πρέπει να 
συμμορφώνονται πλήρως με τις Οδηγίες για την 
Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 
2.0 σε επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον ΑΑ 
(WCAG 2.0 Level AA and National Legislation 
Provisions)* 

       

E. Έντυπο υλικό (φυλλάδια,  ενημερωτικά  

δελτία, περιοδικά, οδηγοί κλπ) 
 

 Το έντυπο υλικό πρέπει να διατίθεται σε προσβάσιμες 
μορφές όπως ηλεκτρονικά αρχεία, CDs, έντυπα με 
μεγάλους χαρακτήρες και χρωματικές αντιθέσεις, 
έντυπα σε μορφή Braille, ή να δημοσιεύεται μέσω 
προσβάσιμης ιστοσελίδας  

 

*https://www.youtube.com/watch?v=s4M43iGnrRY 

 



Διάθεση υλικού 
 
 
 στους συλλογικούς φορείς εκπροσώπησης 

Ατόμων με Αναπηρία  
  
 σε Άτομα με Αναπηρία κατόπιν σχετικού 

αιτήματός τους 
  
 σε προσβάσιμη ιστοσελίδα (σε 

ηλεκτρονική μορφή) και γνωστοποίηση 
της ανάρτησης στους συλλογικούς φορείς 
εκπροσώπησης Ατόμων με Αναπηρία  

 



Κάποια παραδείγματα ….  





Επιπλέον πηγές για την προσβασιμότητα ΑμεΑ στα 

μέσα Πληροφόρησης και Επικοινωνίας  

Α. Γενικές πληροφορίες 
 
 

 Δημοσιογραφικός Οδηγός «Θέματα Αναπηρίας και ΜΜΕ», Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας 
– Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης 

 
Β. Ειδικά θέματα 
 

α) Οδηγίες για το σχεδιασμό έντυπου υλικού  

 European Blind Union “Access to information – Making your information accessible for 
customers with sight problems”  

 Disability Rights Commission “How to use easy Words and Pictures – Easy Read Guide”  
 

β) Οδηγίες για το σχεδιασμό τηλεοπτικών εκπομπών 

 Making television accessible - G3ict-ITU - November 2011  
 
γ) Internet services from portable devices 

 Βέλτιστες πρακτικές του κινητού παγκόσμιου ιστού έκδοση 1.0 (Mobile Web Best Practices 
1.0)  

 Βέλτιστες πρακτικές εφαρμογών κινητού παγκόσμιου ιστού (Μobile Web Application Best 
Practices)  

 



Οι τελευταίες εξελίξεις … 

Ν. 4488/2017 
 

 Ν.4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές 
ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, 
δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις» (άρθρα 59 έως 74) 

 
Άρθρο 69 
Συντονιστικός Μηχανισμός στην Κυβέρνηση  Υπουργός Επικρατείας 
 

Άρθρο 70 

Κεντρικό Σημείο Αναφοράς  Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (η 
εκπόνηση και υποβολή στη Βουλή Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα ΑμεΑ, καθώς και η 
σύνταξη και υποβολή στην Επιτροπή για τα δικαιώματα των ΑμεΑ του άρθρου 34 της 
Σύμβασης των εκθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 35 αυτής) 
 

Άρθρο 71 

Επιμέρους Σημεία Αναφοράς  Γενικός ή Διοικητικός Γραμματέας ο Περιφερειάρχης και 
ο Δήμαρχος αντίστοιχα για την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 

 



 

Νατάσα Ζαρκοπούλου azarkopoulou@mou.gr  
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