
 

 

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ 

 

ΘΕΜΑ: Γηνξγάλσζε  εκεξίδαο κε ηίηιν: 

 

«Ο ζεβαζμόρ ηων Δικαιωμάηων ηων Αηόμων με Αναπηπία και η 

Εθαπμογή ηος Χάπηη Θεμελιωδών Δικαιωμάηων ηηρ Ε.Ε. ωρ Άξονερ 

Χπηζηήρ Διοίκηζηρ» 

 

Τν Ιλζηηηνύην Δπηκόξθσζεο (ΙΝ.ΕΠ.) ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απηνδηνίθεζεο (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), ζην πιαίζην ηεο αλάδεημεο θαη ζηήξημεο λέσλ 

δεκόζησλ πνιηηηθώλ δηνξγαλώλεη, επηκνξθσηηθή εκεξίδα κε ηίηιν: 

 

«Ο ςεβαςμόσ των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία και η Εφαρμογή 

του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων τησ Ε.Ε. ωσ Άξονεσ Χρηςτήσ 

Διοίκηςησ» 

 

Κωδικόρ Ο.Π..  80199Κ21 

 

 

Η ημεπίδα θα διεξασθεί ηην Πέμπηη 2 Δεκεμβπίος από 09:30 έωρ 12:00 με ηη 

διαδικαζία ηηρ ζύγσπονηρ ηηλεκπαίδεςζηρ. 

Οη ιανί ηεο Δπξώπεο, εγθαζηδξύνληαο κεηαμύ ηνπο κία δηαξθώο ζηελόηεξε 

έλσζε, απνθάζηζαλ λα κνηξαζηνύλ έλα εηξεληθό κέιινλ ζεκειησκέλν ζε θνηλέο 

αμίεο.  

Η Έλσζε, έρνληαο επίγλσζε ηεο πλεπκαηηθήο θαη εζηθήο θιεξνλνκηάο ηεο, 

εδξάδεηαη ζηηο αδηαίξεηεο θαη νηθνπκεληθέο αμίεο ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπ αλζξώπνπ, ηεο 

ειεπζεξίαο, ηεο ηζόηεηαο θαη ηεο αιιειεγγύεο· εξείδεηαη ζηηο αξρέο ηεο δεκνθξαηίαο 

θαη ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ.  

Η Έλσζε ηνπνζεηεί ηνλ άλζξσπν ζηελ θαξδηά ηεο δξάζεο ηεο, θαζηεξώλνληαο 

ηελ ηζαγέλεηα ηεο Έλσζεο θαη δεκηνπξγώληαο έλα ρώξν ειεπζεξίαο, αζθάιεηαο θαη 

δηθαηνζύλεο. 

Η Έλσζε ζπκβάιιεη ζηε δηαθύιαμε θαη αλάπηπμε απηώλ ησλ θνηλώλ αμηώλ, 

ζεβόκελε ηελ πνιπκνξθία ησλ πνιηηηζκώλ θαη ησλ παξαδόζεσλ ησλ ιαώλ ηεο 

Δπξώπεο θαζώο θαη ηελ εζληθή ηαπηόηεηα ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο θαη ηελ νξγάλσζε 

 

 

 

 

Αζήλα, 26/11/2021       

Αξ. Πξση.: 4465 

 

ΠΡΟ: Πίλαθαο απνδεθηώλ 

 



ηεο δεκόζηαο εμνπζίαο ηνπο ζε εζληθό, πεξηθεξεηαθό θαη ηνπηθό επίπεδν. Δπηδηώθεη 

λα πξναγάγεη ηζόξξνπε θαη αεηθόξν αλάπηπμε θαη εγγπάηαη ηελ ειεύζεξε 

θπθινθνξία ησλ πξνζώπσλ, ησλ εκπνξεπκάησλ, ησλ ππεξεζηώλ θαη ησλ θεθαιαίσλ 

θαζώο θαη ηελ ειεπζεξία εγθαηάζηαζεο. 

Πξνο ηνλ ζθνπό απηόλ, είλαη αλαγθαίν λα εληζρπζεί ε πξνζηαζία ησλ 

ζεκειησδώλ δηθαησκάησλ, ππό ην πξίζκα ηεο εμέιημεο ηεο θνηλσλίαο, ηεο θνηλσληθήο 

πξνόδνπ θαη ησλ επηζηεκνληθώλ θαη ηερλνινγηθώλ εμειίμεσλ, θαζηζηώληαο ηα πην 

αληηιεπηά ζε έλα εληαίν θείκελν. Τνλ Ινύλην ηνπ 1999 ην Δπξσπατθό Σπκβνύιην 

έθξηλε ζθόπηκν λα ζπγθεληξώζεη ηα ζεκειηώδε δηθαηώκαηα πνπ ίζρπαλ ζε επίπεδν 

ΔΔ ζε έλαλ ράξηε ώζηε λα ηα θαηαζηήζεη πεξηζζόηεξν εκθαλή ζηνπο πνιίηεο. Ο 

ράξηεο αλαθεξύρζεθε επίζεκα ζηε Νίθαηα ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2000 από ην 

Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην, ην Σπκβνύιην θαη ηελ Δπηηξνπή. Έγηλε λνκηθά δεζκεπηηθόο 

όηαλ ηέζεθε ζε ηζρύ ε Σπλζήθε ηεο Ληζαβόλαο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2009 θαη ηώξα 

δηαζέηεη ηελ ίδηα λνκηθή ηζρύ κε ηηο ζπλζήθεο ηεο ΔΔ.  

O Φάξηεο Θεκειησδώλ Γηθαησκάησλ απνηειεί έλα ζύγρξνλν εξγαιείν 

πξνάζπηζεο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ. Σηηο 2 Γεθεκβξίνπ 2020, ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή παξνπζίαζε μια νέα ζηπαηηγική για ηην ενίζσςζη ηηρ εθαπμογήρ ηος 

Χάπηη ηων Θεμελιωδών Δικαιωμάηων ζηελ ΔΔ. Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί όηη 

ν Φάξηεο ζα γίλεη πξαγκαηηθόηεηα γηα όινπο, ε ζηξαηεγηθή θαζνξίδεη ηελ 

θαηεύζπλζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Φάξηε γηα ηα επόκελα 10 έηε. Η ζηξαηεγηθή 

επηθεληξώλεηαη ζε ηέζζεξηο ππιώλεο: 

1. Απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή από ηα θξάηε κέιε,  

2. Δλδπλάκσζε ησλ νξγαλώζεσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ,  

    ησλ ππεξαζπηζηώλ ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ επαγγεικαηηώλ ηνπ θιάδνπ  

    ηεο δηθαηνζύλεο,  

3. Ο Φάξηεο σο ππμίδα γηα ηα ζεζκηθά όξγαλα ηεο ΔΔ,  

4. Δλίζρπζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ πνιηηώλ. 

 

Πεξίπνπ 80 εθαηνκκύξηα Άηνκα κε Αλαπεξία δνπλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

(ζηνηρεία από: Οξγαληζκόο Θεκειησδώλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

2011), Γηθαηώκαηα-θιεηδηά ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία-Μηα εηζαγσγή). Πνιιά από 

απηά αληηκεησπίδνπλ εκπόδηα ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. 

Σηελ Διιάδα ππάξρεη γηα πξώηε θνξά έλα νινθιεξσκέλν θείκελν, 

έλα Δζληθό Σρέδην Γξάζεο γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία, πνπ ζέηεη 

μεθάζαξνπο θαη κεηξήζηκνπο ζηόρνπο, ώζηε λα αληηκεησπηζηεί ζηελ νιόηεηα ηνπ έλα 

ζύλζεην πξόβιεκα κε βάζε ηηο ζεκειηώδεηο αξρέο ηεο Σύκβαζεο ησλ Ηλσκέλσλ 

Δζλώλ.  Τν Δζληθό Σρέδην Γξάζεο γηα ηα Γηθαηώκαηα ησλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία είλαη 

έλαο «νδηθόο ράξηεο» πνπ παξέρεη έλα ζαθέο, ζπλεθηηθό θαη ζπζηεκαηηθό πιαίζην 

δξάζεο  

Η Σύκβαζε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηα Γηθαηώκαηα ησλ Αηόκσλ κε 

Αλαπεξία είλαη ην πξώην λνκηθά δεζκεπηηθό θείκελν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ εηδηθά γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία. Υπνγξάθεθε από ηε 

 εληθή Σπλέιεπζε ηνπ ΟΗΔ ην 2006. Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή ππέγξαςε ηε Σύκβαζε 

ην 2007 εθ κέξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηελ θύξσζε ην 2010. Η Διιάδα 

θύξσζε ηε Σύκβαζε θαη ην πξναηξεηηθό πξσηόθνιιν κε ηνλ λ. 4074 2012. Σηε 



ζπλέρεηα, κε ηνλ λ. 4488 2017 ζεζπίζζεθε έλα γεληθό πιαίζην ξπζκίζεσλ γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο Σύκβαζεο.  

Σθνπόο ηεο εκεξίδαο είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ ζηειερώλ ηνπ δεκόζηνπ 

ζρεηηθά κε ηα δηθαηώκαηα ησλ αηόκσλ κε αλαπεξία θαη ε παξνπζίαζε ησλ 

ζύγρξνλσλ πξαθηηθώλ εθαξκνγώλ ηνπ Φάξηε Θεκειησδώλ Γηθαησκάησλ ζην 

δεκόζην θαη ζηνπο ΟΤΑ. Δπηπιένλ, ζην πιαίζην ηεο εκεξίδαο ζα παξνπζηαζζνύλ νη 

θνηλέο πξσηνβνπιίεο ηνπ ΔΚΓΓΑ θαη ηνπ Υπνπξγείνπ Γηθαηνζύλεο ζηηο παξαπάλσ 

ζεκαηηθέο ελόηεηεο κε βάζε ην Πξσηόθνιιν Σπλεξγαζίαο πνπ ζα ππνγξαθεί ηελ ίδηα 

εκέξα. 

 

Η εκεξίδα δηαξζξώλεηαη ζηηο αθόινπζεο γεληθέο ζεκαηηθέο ελόηεηεο: 

 Τα Γηθαηώκαηα ησλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία 

 O Φάξηεο Θεκειησδώλ Γηθαησκάησλ - Σύγρξνλεο Πξαθηηθέο Δθαξκνγέο ηνπο 

ζηε Γεκόζηα Γηνίθεζε θαη Απηνδηνίθεζε 

 

Ομάδα – ηόσορ: Η εκεξίδα απεπζύλεηαη ζε ζηειέρε ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, ησλ 

Οξγαληζκώλ Τνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α’ θαη Β’ βαζκνύ, ησλ Ννκηθώλ Πξνζώπσλ 

Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.) θαη Αλεμάξηεησλ Αξρώλ. 

Σην πιαίζην απηό, γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ ζηειερώλ ζαο ζηελ εκεξίδα, παξαθαινύκε 

όπσο εγγξαθείηε ζηελ ςπηπεζία ηλεκηπονικήρ ςποβολήρ αιηήζεων ηνπ Δ.Κ.Γ.Γ.Α., 

(εθόζνλ δελ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνη εο), ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: 

https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp. 

 ηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο, κπνξείηε λα απεπζπλζείηε ζηελ Υπεύθςνη 

Ππογπαμμάηων κα. Ιοςλία Καλιμάνη (ηει. 213 1306 253, e-mail: 

gkalimani@ekdd.gr.). 

Σε πεξίπησζε επηινγήο, ε ζπκκεηνρή ησλ ζηειερώλ ζαο, εθόζνλ εγθξίλεηαη από ηελ 

ππεξεζία, είλαη ςποσπεωηική (Π.Γ. 57 2007, Α΄ 59) θαη ζπλεπάγεηαη ηελ 

απνδέζκεπζή ηνπο από ηα ππεξεζηαθά ηνπο θαζήθνληα. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ 

εξγαζηώλ ζα δνζεί ζηνπο ζηηο ζπκκεηέρνληεο νπζεο Βεβαίσζε Παξαθνινύζεζεο. 

Η δξάζε ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Δπξσπατθό Κνηλσληθό Τακείν. 

 

Η Ππόεδπορ ηος Ε.Κ.Δ.Δ.Α. 

 

 

     Παπαζκεςή Δπαμαλιώηη 

https://online.ekdd.gr/OnlineWeb/index.jsp


 

Εςωτερική Διανομή: (μζςω ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου) 

1. Γραφείο Προζδρου Ε.Κ.Δ.Δ.Α  
2. Γραφείο Αντιπροζδρου Ε.Κ.Δ.Δ.Α 
3. Γραφείο Γενικήσ Διεφθυνςησ Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεςιών 
4. Γραφείο Διεφθυνςησ ΙΝ.ΕΠ.  
5. Γραφείο Διεφθυνςησ Ε.Σ.Δ.Δ.Α. 
6. Γραφείο Διεφθυνςησ Ινςτιτοφτου Τεκμηρίωςησ, Ζρευνασ και Καινοτομίασ 
7. Γραφείο Διεφθυνςησ Αποδοτικότητασ, Πιςτοποίηςησ και Νζων 

Τεχνολογιών 
8. Γραφείο Διεφθυνςησ Ανθρώπινου Δυναμικοφ  
9. Γραφείο Διεφθυνςησ Οικονομικών Υπηρεςιών 
10. Αυτοτελζσ Τμήμα Επικοινωνίασ, Διεθνών και Δημοςίων Σχζςεων  
11. Αυτοτελζσ Τμήμα Διοικητικήσ Υποςτήριξησ & Συλλογικών Οργάνων 
12. Τμήμα Διοικητικήσ Υποςτήριξησ Επιμορφωτικοφ Ζργου ΙΝ.ΕΠ. 
13. Τμήμα Συντονιςμοφ Επιμορφωτικοφ Ζργου ΙΝ.ΕΠ.  
14. Σφμβουλοσ Επιςτημονικοφ Ζργου ΙΝ.ΕΠ. κ. Παντελήσ Βουλτςίδησ  
15. Υπεφθυνη Προγραμμάτων  ΙΝ.ΕΠ. κα. Ιουλία Καλιμάνη 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ: (μζςω ηλεκτρονικοφ ταχυδρομείου) 

1. Όια ηα Υπνπξγεία, Γηεπζύλζεηο Γηνηθεηηθνύ Πξνζσπηθνύ 

2.  εληθέο θαη Δηδηθέο  ξακκαηείεο Υπνπξγείσλ, Γ λζεηο Γηνηθεηηθνύ  Πξνζσπηθνύ 

3. Όιεο ηηο Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, Γηεπζύλζεηο Γηνηθεηηθνύ 

4. Όιεο ηηο Αλεμάξηεηεο Αξρέο, Γηεπζύλζεηο Γηνηθεηηθνύ Πξνζσπηθνύ 

5. Ννκηθό Σπκβνύιην ηνπ Κξάηνπο, Γ λζε Γηνηθεηηθνύ 

6. Πξνεδξία ηεο Κπβέξλεζεο, Μνλάδα Γηνηθεηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Υπνζηήξημεο 

ηεο Πξνεδξίαο 

7. Όινπο ηνπο ΟΤΑ α΄βαζκνύ, Γ λζεηο Γηνηθεηηθνύ  Πξνζσπηθνύ  

8. Όινπο ηνπο ΟΤΑ β΄βαζκνύ,  Γ λζεηο Γηνηθεηηθνύ  Πξνζσπηθνύ  

9. Όια ηα ΝΠΓΓ,  Γ λζεηο Γηνηθεηηθνύ  Πξνζσπηθνύ  
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