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Δρώηηζη: 4204/11-12-2018 

 

 ε απάληεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 4204/11-12-2018 Δξώηεζεο πνπ θαηαηέζεθε ζηε Βνπιή ησλ 

Διιήλσλ από ηνπο Βνπιεπηέο θ.θ. Β.Γηόγηαθα, Υ.Κέιια, Γ.Βιάρν, Γ.Κνπκνπηζάθν, 

.Αλαζηαζηάδε, Αζ.Μπνύξα, Γ.ηακάηε, Γ.Γεσξγαληά, Κ.Κνληνγεώξγν, Δκ.Κόλζνια, Ι.Φσηήια, 

Κ.Βιάζζε, Δ.Ράπηε, Θ.Καξάνγινπ,Β.Κηθίιηα, Α.Καξακαλιή, .Βνύιηεςε, Γ.ΒΑγησλά, 

Γ.Μαξηίλνπ, Κ.Μάξθνπ, Γ.Κπξηαδίδε, .Καιαθάηε, Μ.Αλησλίνπ, Υ.Μπνπθώξν, 

Α.Μ.Αζεκαθνπνύινπ, Β.Οηθνλόκνπ, Θ.Φνξηζάθε, Ν.Κεξακέσο, Ι.Σξαγάθε, Α.Γαβάθε, 

Ι.Κεθαινγηάλλε, Γ.Καζαπίδε, .Γηαλλάθε, Κ.Καηζαθάδν, Γ.Καηζηαληώλε, α.Καββαδά, 

Γ.Καξαζκάλε, Α.Κνπηζνύκπα, Κ.Καξακαλιή & Ι.Αλδξηαλό, κε ζέκα: «Δθαξκνγή ξπζκηζηηθνύ 

πιαηζίνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ύκβαζεο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ Αηόκσλ 

κε Αλαπεξίεο», ζαο ελεκεξώλνπκε όηη ζύκθσλα κε ην λ.4488/2017, θεθ Γ, άξζξν 70,                                 

η Γενική Γραμμαηεία Ανθρωπίνων Γικαιωμάηων ηοσ Τποσργείοσ Γικαιοζύνης, Γιαθάνειας 

και Ανθρώπινων Γικαιωμάηων ορίζηηκε ως ηο Κενηρικό ημείο Αναθοράς για θέμαηα 

αναθορικά με πολίηες με αναπηρία. 

ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη ε έληαμε ηεο δηάζηαζεο ηεο αλαπεξίαο ζε θάζε 

δεκόζηα πνιηηηθή. ην πιαίζην απηό ε Γεληθή Γξακκαηεία Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, καδί κε ηνλ 

πληνληζηηθό Μεραληζκό γηα ηελ Αλαπεξία ηνπ Τπνπξγείνπ Δπηθξαηείαο (άρθρο 69, Αρμοδιόηηηα 

για ηα Δικαιώμαηα ηων ΑμεΑ - Σσνηονιζηικός Μητανιζμός ζηην Κσβέρνηζη) ζπλεξγάδνληαη κε όια 

ηα Τπνπξγεία θαη αξκόδηνπο θνξείο, ζπληνλίδνληαο ηελ Κπβεξλεηηθή πνιηηηθή θαη ηηο 

πξσηνβνπιίεο γηα ηελ ζσζηή εθαξκνγή ηνπ λόκνπ.   
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ηηο 3 Γεθεκβξίνπ 2018, Παγθόζκηα Ηκέξα Αηόκσλ κε Αλαπεξία, ε Κπβέξλεζε παξνπζίαζε ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο, αλαιπηηθά όιεο ηηο πνιηηηθέο γηα ηελ ζσξάθηζε ησλ Γηθαησκάησλ ησλ ΑκεΑ.                        

Ο ζρεηηθόο ζύλδεζκνο, όπνπ κπνξνύλ λα έρνπλ πιεξέζηεξε ελεκέξσζε νη εξσηώληεο Βνπιεπηέο, 

είλαη ν παξαθάησ: 

 

https://government.gov.gr/politikes-gia-ti-thorakisi-ton-dikeomaton-ton-

amea/?fbclid=IwAR0JFNDmUEEaj7CJrxkvXd3kHfOxdgpVKelDHkol3IwDSm_EA5CAaypkeT4 

 

Αλαθνξηθά κε ηα εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη, ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο::  

  

ρεηηθά κε ηελ εκπόνηζη ηοσ Δθνικού τεδίοσ Γράζης γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία, 

αξκνδηόηεηα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, από ηελ πξώηε ζηηγκή ηεο 

ςήθηζεο ηνπ λόκνπ, μεθίλεζε ε ζρεηηθή έξεπλα γηα ηνλ ζρεδηαζκό ηνπ. Έρνπλ κειεηεζεί αλάινγα 

ζρέδηα δξάζεο άιισλ Δπξσπατθώλ ρσξώλ θαη θαιέο πξαθηηθέο, έρεη γίλεη ζπλάληεζε κε ηελ 

Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ζρεηηθά κε δείθηεο κέηξεζεο θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα 

ηελ εθπόλεζε ηνπ ζρεδίνπ.   

Δπίζεο, ηελ Σξίηε, 2 Οθησβξίνπ 2018 πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηέα 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, θπξίαο Μαξία Γηαλλαθάθε, θαη ηνπ Τπεύζπλνπ Παξαθνινύζεζεο ηνπ 

πληνληζηηθνύ Μεραληζκνύ γηα ηελ Αλαπεξία ηνπ Τπνπξγείνπ Δπηθξαηείαο, θύξηνπ Υαξάιακπνπ 

Υξηζηόπνπινπ, κε ηνλ Πξόεδξν ηεο Δζληθήο πλνκνζπνλδίαο Αηόκσλ κε Αλαπεξία, θύξηνπ 

Ισάλλε Βαξδαθαζηάλε (άρθρο 72, Πλαίζιο για ηην προαγωγή εθαρμογής ηης Σύμβαζης) όπνπ 

παξνπζίαζαλ ηηο δηεθδηθήζεηο ηνπο αιιά θαη ηηο ζέζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην Δζληθό ρέδην Γξάζεο, 

ελώ καο απέζηεηιαλ θαη ελδηαθέξνλ βηβιηνγξαθηθό πιηθό ζρεηηθά. Σελ ζπλάληεζε 

παξαθνινύζεζαλ θαη επηζηεκνληθνί ζπλεξγάηεο ησλ θνξέσλ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ Δζληθνύ 

ρεδίνπ Γξάζεο γηα άηνκα κε αλαπεξία. πκθσλήζεθε ε ζπλεξγαζία γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ 

βαζηθώλ αμόλσλ πξνηεξαηόηεηαο ηνπ ρεδίνπ αιιά θαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ηνπ 

ρεδίνπ. 

Σο Δθνικό τέδιο Γράζης για ηα άηομα με αναπηρία θα παροσζιαζηεί ηοσς πρώηοσς μήνες 

ηοσ 2019 και θα αποζηαλεί για έγκριζη ζηο Κσβερνηηικό σμβούλιο Κοινωνικής Πολιηικής 

(ΚΤ..ΚΟΙ.Π). 

Να ζεκεηώζνπκε όηη ε δηάζηαζε ηεο αλαπεξίαο έρεη εληαρζεί θαη ζην Δζληθό ρέδην Γξάζεο γηα ηα 

Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ, ην νπνίν εθπνλήζεθε επίζεο από ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζύλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. 

πγθεθξηκέλα έβδνκν άμνλα πξνηεξαηόηεηαο ηνπ Δζληθνύ ρεδίνπ απνηειεί ε «Οξηδόληηεο Γξάζεηο 

γηα ηα δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ κε αλαπεξίεο». Σν Δζληθό ρέδην Γξάζεο γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ 

Παηδηνύ εγθξίζεθε από ην Κπβεξλεηηθό πκβνύιην Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο (ΚΤ..ΚΟΙ.Π) ζηηο 19 

Ννεκβξίνπ 2018 σο βάζε γηα ηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηνπ θπβεξλεηηθνύ έξγνπ κε άμνλεο α) ηελ 

εκβάζπλζε ηεο δηππνπξγηθήο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ζύγρξνλσλ θαη απαηηεηηθώλ 

πξνβιεκάησλ ηνπ Παηδηνύ, β) ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζε ηεο λέαο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ 2021-

2027, γ) ηε ζπζηεκαηηθή παξαθνινύζεζε θαη αμηνιόγεζε βάζεη πνζνηηθώλ θαη πνηνηηθώλ δεηθηώλ 

ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ πξνσζνύκελσλ πνιηηηθώλ θαη δξάζεσλ. 

 

 

ρεηηθά κε ηα ζημεία αναθοράς ζε Γήμοσς, Περιθέρειες και Τποσργεία, βξίζθνληαη ζε 

πιήξε ιεηηνπξγία από ηελ πξώηε ζηηγκή ςήθηζεο ηνπ λόκνπ. Όπσο νξίδεη ν λόκνο (άρθρο 7, 

Οριζμός Επιμέροσς Σημείων Αναθοράς για ηην παρακολούθηζη εθαρμογής ηης Σύμβαζης) ζεκείν 

αλαθνξάο νξίδεηαη ν Γήκαξρνο, ν Πεξηθεξεηάξρεο θαη ν Γεληθόο ή Γηνηθεηηθόο Γξακκαηέαο ησλ 

Τπνπξγείσλ έσο όηνπ κεηαζέζνπλ ηελ ππνρξέσζή ηνπο απηή ζε άιιε ππεξεζία ηνπ θάζε Γήκνπ, 

Πεξηθέξεηα θαη Τπνπξγείνπ.  

https://government.gov.gr/politikes-gia-ti-thorakisi-ton-dikeomaton-ton-amea/?fbclid=IwAR0JFNDmUEEaj7CJrxkvXd3kHfOxdgpVKelDHkol3IwDSm_EA5CAaypkeT4
https://government.gov.gr/politikes-gia-ti-thorakisi-ton-dikeomaton-ton-amea/?fbclid=IwAR0JFNDmUEEaj7CJrxkvXd3kHfOxdgpVKelDHkol3IwDSm_EA5CAaypkeT4
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Μέρξη ζηηγκήο ε δεπηεξεύνπζα απηή δηαδηθαζία έρεη νινθιεξσζεί ζηα Τπνπξγεία, ζε 12 από 13 

Πεξηθέξεηεο θαη ζε 205 Γήκνπο από ην ζύλνιν ησλ 325 Γήκσλ ζε όιε ηελ Δπηθξάηεηα (ζηνηρεία 

ηνπ πληνληζηηθνύ Μεραληζκνύ γηα ηελ Αλαπεξία ζηηο 20/12/2018).  

Η Γεληθή Γξακκαηεία Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ήδε έρεη επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ηα 

ζεκεία αλαθνξάο ελώ ζηηο 15 Ιαλνπαξίνπ ηνπ 2019 ζπκπιεξώλεηαη ην ρξνληθό πεξηζώξην πνπ έρεη 

δνζεί ζηνπο Γήκνπο ζε πεξίπησζε πνπ επηζπκνύλ λα κεηαβηβάζνπλ ηελ αξκνδηόηεηα ζε άιιε 

ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ηνπο. Έως ηα ηέλη Ιανοσαρίοσ ηοσ 2019 θα αναρηηθεί δημόζια ζηο 

διαδίκησο, από ηον σνηονιζηικό Μητανιζμό για ηα άηομα με αναπηρία, διαδραζηικός τάρηης 

με όλα ηα ζημεία αναθοράς για ηην διεσκόλσνζη ηων πολιηών και ηην επικοινωνία ηοσς με ηα 

ζημεία αναθοράς ηης περιοτής ηοσ ενδιαθέρονηός ηοσς. 

 

Σέινο, όζνλ αθνξά ζηε ζηειέρσζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 

ηνπ Τπνπξγείνπ καο, ηζρύεη ό,ηη πξνβιέπεηαη ζηνλ Κώδικα Κσβέρνηζης και Κσβερνηηικών 

Οργάνων (Π.Γ. 63/2005) ζρεηηθά κε απνζπάζεηο ππαιιήισλ, ζέζε εηδηθνύ ζπλεξγάηε θαη εηδηθνύ 

ζπκβνύινπ (κε εμεηδίθεπζε θαη εκπεηξία ζε ζέκαηα αλζξώπηλσλ δηθαησκάησλ), θαζώο θαη δύν 

ζέζεηο δηνηθεηηθώλ ππαιιήισλ. ήκεξα ηελ σο άλσ Γεληθή Γξακκαηεία Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ, ζηειερώλνπλ: κία εηδηθή ζύκβνπινο, κία εηδηθή ζπλεξγάηεο θαη κία απνζπαζκέλε 

ππάιιεινο. Δπίζεο, ζηα ηκήκαηα ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζύλεο, 

Γηαθάλεηαο & Αλζξώπηλσλ Γηθαησκάησλ πθίζηαηαη Σκήκα Αλζξώπηλσλ Γηθαησκάησλ, ζηηο 

αξκνδηόηεηεο ηνπ νπνίνπ πεξηιακβάλεηαη, κεηαμύ άιισλ, ε ζπκβνιή ζηελ εθπόλεζε θαη                            

ε παξαθνινύζεζε Δζληθώλ ρεδίσλ Γξάζεο ζην πεδίν ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηα ζπλαξκόδηα Τπνπξγεία θαη Φνξείο. 
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