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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Οι θέσεις της ΕΣΑμεΑ επί του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα
Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία
Επιστολή απέστειλε η ΕΣΑμεΑ, με τις προτάσεις της επί του «Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα των
Ατόμων με Αναπηρία», στον αρμόδιο για την εκπόνησή του υπουργό Επικρατείας Γ. Γεραπετρίτη. Τις
προτάσεις και τις παρατηρήσεις τις κατέθεσε επίσης και στη δημόσια διαβούλευση επί του Σχεδίου
Δράσης.
Η εκπόνηση και η διαβούλευση του «Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία»
συνιστούν αναμφισβήτητα μια εξέλιξη ιστορικής σημασίας, καθώς για πρώτη φορά Ελληνική Κυβέρνηση
τοποθετείται με συνεκτικό τρόπο επί των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στο παρόν και στο
μέλλον.
Για την ιστορία, για πρώτη φορά το 1996 η Ε.Σ.Α.μεΑ. και σύσσωμο το αναπηρικό κίνημα, ανέδειξαν
για πρώτη φορά στο δημόσιο διάλογο και κατέθεσαν ως αίτημα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και στην
Ελληνική Κυβέρνηση, την ανάγκη εκπόνησης και εφαρμογής μιας ολιστικής, οργανωμένης και
συντονισμένης εθνικής στρατηγικής δημόσιων πολιτικών για την προάσπιση και διασφάλιση από την
ελληνική Πολιτεία των ανθρώπινων και συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων των ατόμων με
αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους. Από τότε μέχρι σήμερα, υπήρξε πάνδημο αίτημα
του αναπηρικού κινήματος της χώρας, η εφαρμογή μιας τέτοιας στρατηγικής, από όλες τις Κυβερνήσεις
που ακολούθησαν.
Στις 16 Ιουλίου 2019 η Ε.Σ.Α.μεΑ. συνέταξε και κατέθεσε στον Πρωθυπουργό της χώρας, στο Υπουργικό
Συμβούλιο και στους Αρχηγούς των Πολιτικών Κομμάτων, το «Εθνικό Πρόγραμμα για την Εφαρμογή της
Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία», το οποίο επικαιροποιήθηκε μετά τη
δημοσίευση στις 29 Οκτωβρίου 2019 των Τελικών Παρατηρήσεων και Συστάσεων της Επιτροπής των
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. Η προαναφερθείσα πρωτοβουλία της
Ε.Σ.Α.μεΑ. οδήγησε στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου στις 21 Αυγούστου
2019, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε στον Πρόεδρο
της Ε.Σ.Α.μεΑ. για την προτεραιότητα που η Κυβέρνηση θα δώσει στη στρατηγική που θα ακολουθηθεί
για την ουσιαστική και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων των ατόμων με αναπηρία. Με
το παρόν Εθνικό Σχέδιο Δράσης ξεκινά να παίρνει σάρκα και οστά το αίτημα της Ε.Σ.Α.μεΑ.
Η ΕΣΑμεΑ υπέβαλλε τις προτάσεις της ανά Πυλώνα/Στόχο πολιτικής, ζητώντας την ενσωμάτωσή τους
στο τελικό κείμενο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης. Σημειώνει δε, ύστερα από εκτενή διαβούλευση με όλες
τις οργανώσεις - μέλη της, που εκπροσωπούν πάνω από 500 πρωτοβάθμιες οργανώσεις ατόμων με
αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους, ότι το Εθνικό Σχέδιο Δράσης αν και περιλαμβάνει
θετικές παρεμβάσεις, ωστόσο χρήζει βελτίωσης.
Απαιτείται αφενός η μεγαλύτερη δυνατή ευθυγράμμισή του με τη δικαιωματική προσέγγιση της
αναπηρίας, αφετέρου η ενσωμάτωση σε αυτό του συνόλου των συστάσεων -οριζόντιου και τομεακού

χαρακτήρα- της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και των
προβλέψεων των «Κατευθυντήριων Διατάξεων υλοποίησης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες» που περιλαμβάνονται στον ν.4488/2017, οι οποίες μέχρι σήμερα
δεν έχουν υλοποιηθεί.
Οι προτάσεις της ΕΣΑμεΑ χωρίζονται σε τρείς τομείς: προτεινόμενες τροποποιήσεις επί της
αρχιτεκτονικής του Σχεδίου Δράσης, προτεινόμενες τροποποιήσεις οριζόντιου χαρακτήρα,
προτεινόμενες τροποποιήσεις τομεακού χαρακτήρα.
Όλες τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις της ΕΣΑμεΑ μπορείτε να τις διαπιστώσετε στην επιστολή προς
τον κ. Γεραπετρίτη.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Πρόεδρο της Ε.Σ.Α.μεΑ. κ. Ι. Βαρδακαστάνη
στο κινητό τηλέφωνο 6937157193.
Τώρα μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις εξελίξεις στο χώρο της Αναπηρίας στην ιστοσελίδα της
Ε.Σ.Α.μεΑ.: www.esaea.gr ή www.esamea.gr.
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