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Η ΙΣΤΟΡΙΑ

 Σύσταση εξειδικευμένου τμήματος στην Εθνική Στατιστική 
Υπηρεσία για τη συγκέντρωση στατιστικών και ερευνητικών 
δεδομένων και την ανάπτυξη δεικτών σχετικών με την αναπηρία 
(3η Δεκέμβρη 2009-Ετήσια έκθεση ΕΣΑμεΑ)

 Εθνικό Παρατηρητήριο Ατόμων με Αναπηρία (ν.3106/2003, άρθρο 
10), στους σκοπούς του οποίου αναφέρεται «η δημιουργία και 
συνεχής ανανέωση τράπεζας πληροφοριών με βάσεις δεδομένων 
για τις δράσεις και τα έργα, τα στατιστικά στοιχεία και τους δείκτες 
που αφορούν στα ΑμεΑ στην Ελλάδα και διεθνώς» (3η δεκέμβρη 
2003 – Ετήσια έκθεση ΕΣΑμεΑ)
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Η ΒΑΣΗ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ Η.Ε.

Άρθρο 31 - Στατιστικές και συγκέντρωση δεδομένων

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν να συγκεντρώσουν κατάλληλες 
πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων και των στατιστικών και 
ερευνητικών δεδομένων, προκειμένου να τους επιτρέψουν να 
διατυπώσουν και να εφαρμόσουν πολιτικές, για να καταστήσουν 
αποτελεσματική την παρούσα Σύμβαση. …

2. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται σύμφωνα με το άρθρο αυτό θα 
αναλύονται, όπως αρμόζει, και θα χρησιμοποιούνται προκειμένου να 
βοηθήσουν την αξιολόγηση της εφαρμογής των υποχρεώσεων των 
Συμβαλλόμενων Κρατών, στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης, και να 
προσδιορίσουν και να επιληφθούν των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα 
άτομα με αναπηρίες, κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους.

3. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν την ευθύνη της διάδοσης των 
στατιστικών αυτών και διασφαλίζουν τη δυνατότητα πρόσβασής τους από 
τα άτομα με αναπηρίες και τους άλλους ανθρώπους.



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ “ΕΥΡΩΠΗ 2020”: ΤΟ

ΠΑΡΟΝ

 Η στρατηγική “Ευρώπη 2020” είναι η ατζέντα της ΕΕ για την ανάπτυξη και
την απασχόληση για την τρέχουσα δεκαετία.

 Στοχεύει στην έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη ως έναν
τρόπο να ξεπεραστούν οι διαρθρωτικές αδυναμίες της ευρωπαϊκής
οικονομίας, να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα και η παραγωγικότητά της
και να υποστηριχθεί μια βιώσιμη κοινωνική οικονομία της αγοράς.

 Xρησιμοποιείται ως πλαίσιο αναφοράς για δραστηριότητες που
αναλαμβάνονται σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

 Τα κράτη-μέλη της ΕΕ έχουν θέσει εθνικούς στόχους για να βοηθήσουν
στην επίτευξη των συνολικών στόχων της ΕΕ και υποβάλλουν σχετικές
εκθέσεις στο πλαίσιο των ετήσιων εθνικών προγραμμάτων
μεταρρυθμίσεων.

 Η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ, Eurostat, δημοσιεύει σε τακτά διαστήματα
πλήρεις εκθέσεις προόδου όσον αφορά την επίτευξη ων στόχων.
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ΠΗΓΗ: https://www.espa.gr/el/pages/staticEurope2020.aspx



ΑNED-ΑCADEMIC NETWORK OF EUROPEAN

DISABILITY EXPERTS: ΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

 Ιδρύθηκε με διαγωνισμό τον Δεκέμβριο του 2007 και χρηματοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 Στοχεύει στη δημιουργία/διατήρηση πανευρωπαϊκού ακαδημαϊκού
δικτύου στον τομέα των ατόμων με αναπηρία σε συνεργασία με
ευρωπαϊκούς οργανισμούς που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρία/
ηλικιωμένους.

 Παρέχει κυρίως κάθε χρόνο μια ενημερωμένη ανάλυση σχετικά με την
κατάσταση της εθνικής πολιτικής και τις εξελίξεις σε σχέση με τους τομείς
που καλύπτει η στρατηγική «Ευρώπη 2020». Στο πλαίσιο αυτό,
προβλέπεται η συλλογή και ανάλυση δεδομένων από διάφορες πηγές με
στόχο να συγκεντρωθούν και να αναλυθούν τα υπάρχοντα δεδομένα, να
κατανοηθεί και να καταδειχθεί η κατάσταση των ατόμων με αναπηρίες
στην Ευρώπη, με επίκεντρο τις στατιστικές για τις αναπηρίες και τα
παραδείγματα ορθής πρακτικής.



ΠΗΓΉ: ΑΝΕD- EUROPEAN SEMESTER 2017/2018 COUNTRY FICHE ON DISABILITY – GREECE, 

REPORT PREPARED BY: ELENI STRATI

 “Τα στατιστικά στοιχεία για την κατάσταση των ατόμων με αναπηρία στην 
Ελλάδα δείχνουν μεγάλη απόκλιση μεταξύ ατόμων με και χωρίς αναπηρία 
στην χώρα και συγχρόνως σημαντικό μειονέκτημα σε σύγκριση με τους 
ευρωπαϊκούς μέσους συντελεστές σε όλους τους τομείς στόχους της 
ΕΕ2020.”

 “ Στην Ελλάδα υπάρχουν λιγότερες από 50 περιπτώσεις στο δείγμα 
ατόμων ηλικίας 16-24 ετών που δηλώνουν αναπηρία/ περιορισμό. Αυτά τα 
στοιχεία πρέπει να αντιμετωπίζονται με προσοχή.”

“ΕΥΡΩΠΗ 2020”- ΟΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ

ANED



“ΕΥΡΩΠΗ 2020”- ΟΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ANED

(ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ)

 Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες πηγές δημοσιευμένων δεδομένων σχετικά με την 
αναπηρία και την απασχόληση στην Ελλάδα. Η ελληνική αρχική έκθεση για τη Σύμβαση 
αναφέρει, σχετικά με το άρθρο 31, ότι: «η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), 
αναγνωρίζοντας την ανάγκη στατιστικών που αφορούν στην αναπηρία και ανάπτυξης 
ειδικών δεικτών, συνεργάστηκε με την ΕΣΑμεΑ  και συμπεριέλαβε στις έρευνες των 
νοικοκυριών που πραγματοποίησε ερωτήσεις επικεντρωμένες στα άτομα με αναπηρίες». 
Αυτό περιελάμβανε αναφορά στην Εθνική Έρευνα για την Υγεία για το 2014.

 Δεν δημοσιεύονται εθνικά δεδομένα για την αναπηρία και την ανεργία (π.χ. διοικητικά 
δεδομένα από την υπηρεσία απασχόλησης).

 Δεν υπάρχουν διαθέσιμα εθνικά δεδομένα για την αναπηρία και την οικονομική 
δραστηριότητα.

 Τα τελευταία διαθέσιμα διοικητικά δεδομένα σχετικά με τον αριθμό των μαθητών με 
αναπηρία στις βασικές και ειδικές εκπαιδευτικές μονάδες α’βάθμιας και β’βάθμιας 
εκπαίδευσης καθώς και στους πτυχιούχους συμπεριλήφθηκαν στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο 
2014 για το σχολικό έτος 2012-2013. [...] Τα στοιχεία για το επόμενο σχολικό έτος (τέλος 
του 2014) θα δημοσιευθούν από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία μέχρι το Σεπτέμβριο του 
2017. (ΣΗΜ:Ήδη έχουν δημοσιευτεί για το έτος 2015-2016.)

 Η ανάλυση δεδομένων SILC από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία για το (2015) δεν 
αναλύει τα αποτελέσματα από την αναπηρία (σε αντίθεση, για παράδειγμα, με την 
εθνικότητα).

ΠΗΓΉ: ΑΝΕD- EUROPEAN SEMESTER 2017/2018 COUNTRY FICHE ON DISABILITY – GREECE, 

REPORT PREPARED BY: ELENI STRATI



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2010-2020

Γενικός στόχος: 

η δημιουργία των προϋποθέσεων, ώστε τα άτομα με αναπηρία να μπορούν
να απολαμβάνουν πλήρως των δικαιωμάτων τους και να αντλούν όσο το
δυνατό περισσότερα οφέλη από τη συμμετοχή τους στην κοινωνία και
στην ευρωπαϊκή οικονομία, ιδίως μέσω της ενιαίας αγοράς.

Προσδιορίζει:

ενέργειες σε επίπεδο ΕΕ που λειτουργούν συμπληρωματικά προς τις
αντίστοιχες εθνικές και καθορίζει τους μηχανισμούς που είναι αναγκαίοι
για την εφαρμογή της Σύμβασης σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και στους κόλπους
των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

Προσδιορίζει, επίσης:

τη στήριξη που είναι αναγκαία για τη χρηματοδότηση, την έρευνα, την
ευαισθητοποίηση, τις στατιστικές και τη συλλογή στοιχείων.



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

2010-2020: Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ “ΕΥΡΩΠΗ 2020”

«Η πλήρης οικονομική και κοινωνική συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία 
αποτελεί σημαντική παράμετρο για την επιτυχία της στρατηγικής “Ευρώπη 
2020” της ΕΕ, όσον αφορά τη δημιουργία έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξης. Η οικοδόμηση μιας κοινωνίας ανοικτής σε όλους 
δημιουργεί, επιπλέον, εμπορικές ευκαιρίες και προωθεί την καινοτομία. 
Επειδή αυξάνεται διαρκώς η ζήτηση από καταναλωτές μεγαλύτερης ηλικίας, 
έχει μεγάλη σημασία, από εμπορική άποψη, να μπορούν να έχουν όλοι εύκολη 
πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες.[...]

Οι υφιστάμενες πολιτικές και η ισχύουσα νομοθεσία δεν αντικατοπτρίζουν 
επαρκώς τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, όπως άλλωστε ούτε η 
ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών. Επίσης εξακολουθούν να μην είναι 
επαρκώς προσπελάσιμα πολλά αγαθά και υπηρεσίες, όπως και μεγάλο μέρος 
του δομημένου περιβάλλοντος.

Η οικονομική ύφεση επιδείνωσε την κατάσταση των ατόμων με αναπηρία 
καθιστώντας ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη ανάληψης δράσης.»



Επισημαίνει οκτώ βασικούς τομείς δράσης: 

προσβασιμότητα, συμμετοχή, ισότητα, απασχόληση, εκπαίδευση 
και κατάρτιση, κοινωνική προστασία, υγεία και εξωτερική δράση

Προσδιορίζει βασικές ενέργειες:

ευαισθητοποίηση κοινής γνώμης, χρηματοοικονομική στήριξη, 
στατιστικές και συλλογή δεδομένων και παρακολούθηση, 
μηχανισμοί που απαιτούνται βάσει της Σύμβασης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2010-2020



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2010-2020

«3 — Στατιστικές και συλλογή δεδομένων και παρακολούθηση

Η Επιτροπή θα επιδιώξει να εναρμονίσει τις πληροφορίες για θέματα 
αναπηρίας που συλλέγονται μέσω των κοινωνικών ερευνών της ΕΕ .... και 
θα εκπονήσει ειδική έρευνα για τα εμπόδια που δυσχεραίνουν την 
κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία και θα παρουσιάσει μια σειρά 
δεικτών για την παρακολούθηση της εξέλιξής τους σε σύγκριση με τους 
βασικούς στόχους της πρωτοβουλίας “Ευρώπη 2020” (εκπαίδευση, 
απασχόληση και καταπολέμηση της φτώχειας). 

Η Επιτροπή θα δημιουργήσει, επίσης, ένα διαδικτυακό εργαλείο που θα 
παρουσιάζει μια γενική επισκόπηση των πρακτικών μέτρων και της 
νομοθεσίας για την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών.

Η δράση της ΕΕ θα στηρίζει και συμπληρώνει τις προσπάθειες των κρατών 
μελών για τη συλλογή στατιστικών και στοιχείων σχετικά με τα εμπόδια 
εξ αιτίας των οποίων τα άτομα με αναπηρία δεν μπορούν να ασκούν τα 
δικαιώματά τους.»



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

ΤΑΜΕΙΩΝ – ΕΣΠΑ 2014-2020

Στον Κανονισμό 1303/2013 αναφέρεται ότι

....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. (Άρθρο 7 - Προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 
και μη διάκριση)

Μεταξύ άλλων υπάρχει και απαίτηση για την

....γ) εξασφάλιση της παρακολούθησης της εφαρμογής του άρθρου 9 
«Προσβασιμότητα» της Σύμβασης καθ’ όλη την προετοιμασία και την υλοποίηση 
των Προγραμμάτων (Γενική αιρεσιμότητα 3: Αναπηρία, κριτήρια συμμόρφωσης)

Δεν υπάρχουν όμως σε εθνικό επίπεδο αναφορές σε άτομα με αναπηρίες, 
απουσία σχετικής αναφοράς/τεκμηρίωσης με αριθμητικά δεδομένα στη 
συντριπτική πλειοψηφία των ΠΕΠ-ΤΕΠ (βλ. υφιστάμενη κατάσταση, δείκτες 
κ.λπ.).



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

ΤΑΜΕΙΩΝ – ΕΣΠΑ 2021-2027

Πρόταση Γενικού Κανονισμού

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΑ (HORIZONTAL ENABLING CONDITION)

Εφαρμογή της Σύμβασης των ΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρία σύμφωνα με την απόφαση 2010/48 / ΕΚ του Συμβουλίου

Εφαρμόζεται εθνικό πλαίσιο για την εφαρμογή της Σύμβασης που 
περιλαμβάνει:
1. Σκοπούς με μετρήσιμους στόχους, μηχανισμό συλλογής δεδομένων και 
παρακολούθησης.
2. Ρυθμίσεις για να διασφαλιστεί ότι η πολιτική προσβασιμότητας, η 
νομοθεσία και τα πρότυπα αντικατοπτρίζονται κατάλληλα στην εκπόνηση και 
εφαρμογή των προγραμμάτων.



“AGENDA 2030” ΤΟΥ ΟΗΕ : ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Υιοθετήθηκε 25.09.2015: για πρώτη φορά υπήρξε 
συναίνεση για το μέλλον της ανάπτυξης από τους 
εκπροσώπους 193 κρατών – μελών του ΟΗΕ,  που 
κατέληξαν σε μία ιστορική συμφωνία, υιοθετώντας 17 
παγκόσμιους, φιλόδοξους, συγκεκριμένους και μετρήσιμους 
στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Την ανάπτυξη δηλαδή 
που δεν θέτει σε κίνδυνο την ύπαρξη των φυσικών μας 
πόρων, προκειμένου αυτοί να είναι διαθέσιμοι και στις 
επόμενες γενιές.

Για πρώτη φορά 11 αναφορές σε ΑμεΑ (εισαγωγή, εκπαίδευση, 
ανάπτυξη και απασχόληση, ανισότητες, βιώσιμες πόλεις, καθώς και 
συλλογή στοιχείων και παρακολούθηση), 18 αναφορές σε «ευπαθείς 
ομάδες», πνεύμα συνοχής



“AGENDA 2030”

 Οι 17 στόχοι αναλύονται σε 169  επιμέρους επιδιώξεις, είναι παγκόσμιου 
χαρακτήρα και καθολικά εφαρμόσιμοι.

 Κάθε κυβέρνηση θα αποφασίσει πώς θα πρέπει να ενσωματωθούν οι 
στόχοι στις εθνικές διαδικασίες σχεδιασμού, πολιτικές και στρατηγικές.

 Ένα μέγεθος δεν ταιριάζει σε όλα: υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, 
οράματα, μοντέλα και εργαλεία σε κάθε χώρα για να επιτευχθεί βιώσιμη 
ανάπτυξη.

 Και στην “Agenda 2030” τονίζεται η σημασία της ενίσχυσης της συλλογής 
δεδομένων και της ικανότητας των κρατών μελών για την καλύτερη 
μέτρηση της προόδου όσον αφορά την εφαρμογή των στόχων.



“AGENDA 2030”

"... Ποιοτικά, προσβάσιμα, έγκαιρα και αξιόπιστα αναλυτικά στοιχεία θα χρειαστούν 
για να βοηθήσουν  την μέτρηση της προόδου και να εξασφαλίσουν ότι κανείς δεν 
μένει πίσω. Αυτά τα δεδομένα είναι καθοριστικής σημασίας για τη λήψη 
αποφάσεων. Δεδομένα και πληροφορίες από υπάρχοντες μηχανισμούς θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται όπου είναι δυνατόν ...” (σημείο 48 Εισαγωγής)

“ Μέχρι το 2020 θα ενισχυθεί η στήριξη της ανάπτυξης των ικανοτήτων στις 
αναπτυσσόμενες χώρες,συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών 
και των μικρών νησιωτικών αναπτυσσόμενων κρατών, για να αυξηθεί σημαντικά η 
διαθεσιμότητα υψηλής ποιότητας, έγκαιρων και αξιόπιστων δεδομένων για το 
εισόδημα, το φύλο, την ηλικία, τη φυλή, την εθνότητα, το μεταναστευτικό 
καθεστώς, την αναπηρία, τη γεωγραφική θέση και άλλα χαρακτηριστικά που 
σχετίζονται με τα εθνικά δεδομένα” (παράγραφος 17.18)

Είναι σημαντικό να συλλέγουμε δεδομένα που μετρoύν την πρόοδο της 

εφαρμογής των στόχων για τα άτομα με αναπηρίες. Τα άτομα με αναπηρίες 

πρέπει να είναι και ενεργοί χρήστες και συνεισφέροντες στη συλλογή 

δεδομένων που τους αφορούν, κατ’ αντιστοιχία με την Σύμβαση των ΗΕ.



“AGENDA 2030”: OI ΕΘΝΙΚΕΣ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Προτεραιότητες με γνώμονα τα αποτελέσματα

1. Προώθηση μιας ανταγωνιστικής, καινοτόμου και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.

2. Προώθηση της πλήρους απασχόλησης και της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους.

3. Αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και παροχή καθολικής 
πρόσβασης σε ποιοτική υγεία και υπηρεσίες φροντίδας.

4. Μείωση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων και εξασφάλιση ίσων ευκαιριών 
για όλους.

5. Παροχή εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς.

6. Ενίσχυση της προστασίας και της βιώσιμης διαχείρισης του φυσικού κεφαλαίου ως βάση 
για την κοινωνική ευημερία και τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του  άνθρακα.

Προτεραιότητες προσανατολισμένες στη διαδικασία

 7. Δημιουργία αποτελεσματικών, υπεύθυνων και διαφανών θεσμών.

 8. Ενίσχυση ανοικτών, συμμετοχικών, δημοκρατικών διαδικασιών και προώθησης 
εταιρικών σχέσεων.

Voluntary National Review 

on the Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development 
GREECE JULY 2018



“AGENDA 2030” ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ Η.Ε.

Στόχοι Agenda 

2030

Άρθρα 

Σύμβασης



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΑΠΛΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

 Το Εθνικό Συμβούλιο Οδικής 
Ασφάλειας έχει ανάγκη από 
στοιχεία για τους οδηγούς με 
αναπηρία για τη χάραξη 
πολιτικών Οδικής Ασφάλειας

Απλό μεν να συγκεντρωθούν ... 
αλλά δεν υπάρχουν...

 Πόσα προσβάσιμα κτίρια 
δημοσίων Υπηρεσιών υπάρχουν 
...

Άγνωστο!!!! Το  2020 όμως όλα τα 
κτίρια πρέπει να είναι 
προσβάσιμα...

Πως να αναπτύξουμε 

πολιτικές;



ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ:               

ΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

...ένα εργαλείο συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων με σκοπό 
να ενισχύσει την ΕΣΑμεΑ στη χάραξη και αποτίμηση πολιτικών 
αναπηρίας παρέχοντας στοιχεία και δείκτες για την αναπηρία, 
αλλά και εξειδικευμένα εργαλεία για την παρακολούθηση, την 
εφαρμογή πολιτικών αναπηρίας και τον εντοπισμό και 
προσδιορισμό των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με 
αναπηρία κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους …

… αναγκαίο και απόλυτα συμβατό με τις νέες ευρωπαϊκές και 
διεθνείς πολιτικές και τάσεις!



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!


