
1 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

Κατευθυντήριες - οργανωτικές διατάξεις υλοποίησης  

της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών  

για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 

Άρθρο 1 

Σκοπός 

Αντικείμενο του παρόντος αποτελεί η θέσπιση ενός γενικού πλαισίου ρυθμίσεων κατ’ 

εφαρμογή διατάξεων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των Ατόμων με 

Αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου, όπως αυτά κυρώθηκαν με το άρθρο πρώτο 

του ν.4074/2012 (Α΄ 88). Σκοπός του παρόντος είναι η ένταξη της διάστασης της αναπηρίας 

στις δημόσιες πολιτικές και η άρση των εμποδίων που δυσχεραίνουν την πλήρη και ισότιμη 

συμμετοχή των Ατόμων με Αναπηρίες στην κοινωνική, οικονομική, πολιτική ζωή της χώρας.   

 

Άρθρο 2 

Ορισμοί 

1. Ως «Άτομα με Αναπηρίες» νοούνται τα άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, ψυχικές, 

διανοητικές ή αισθητηριακές δυσχέρειες, οι οποίες σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια, 

ιδίως θεσμικά, περιβαλλοντικά ή εμπόδια κοινωνικής συμπεριφοράς, δύνανται να 

παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή των ατόμων αυτών στην κοινωνία 

σε ίση βάση με τους άλλους.  

2. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου: 

α)  ως «Σύμβαση» ορίζεται η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των Ατόμων 

με Αναπηρίες που υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη στις 30 Μαρτίου 2007 και κυρώθηκε με το  

άρθρο πρώτο του ν. 4074/2012 (Α΄ 88).  

β) ως «Πρωτόκολλο» ορίζεται το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση των Ηνωμένων 

Εθνών για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες που υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη στις 27 

Σεπτεμβρίου 2010 και κυρώθηκε με το  άρθρο πρώτο του ν. 4074/2012 (Α΄ 88). 

γ) ως «Επιτροπή» ορίζεται η Επιτροπή για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες που 

συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 34 της Σύμβασης.  
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3. Οι διατάξεις του άρθρου 2 «Ορισμοί» και του άρθρου 3 «Γενικές Αρχές» της Σύμβασης 

διέπουν και τον παρόντα νόμο. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 

 

Άρθρο 3  

Γενικές υποχρεώσεις  

1. Κάθε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό που ανήκει στο Δημόσιο, στον ευρύτερο δημόσιο ή στον 

ιδιωτικό τομέα, υποχρεούται να διευκολύνει την ισότιμη άσκηση των δικαιωμάτων των Ατόμων 

με Αναπηρίες στα πεδία των αρμοδιοτήτων ή δραστηριοτήτων του λαμβάνοντας κάθε 

πρόσφορο μέτρο και απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια ή πρακτική που ενδέχεται να θίγει 

την άσκηση των δικαιωμάτων τους από τα πρόσωπα αυτά.  

Ιδίως υποχρεούται: 

α) να αφαιρεί υφιστάμενα εμπόδια κάθε είδους, 

β) να τηρεί τις αρχές καθολικού σχεδιασμού σε κάθε τομέα της αρμοδιότητάς του ή της 

δραστηριοποίησής του, προκειμένου να διασφαλίζει για τα Άτομα με Αναπηρίες την 

προσβασιμότητα των υποδομών, των υπηρεσιών ή των αγαθών που προσφέρει, 

γ) να παρέχει, όπου απαιτείται σε συγκεκριμένη περίπτωση, εύλογες προσαρμογές υπό τη 

μορφή εξατομικευμένων και κατάλληλων τροποποιήσεων, ρυθμίσεων και ενδεδειγμένων 

μέτρων, χωρίς την επιβολή δυσανάλογου ή αδικαιολόγητου βάρους,  

δ) να απέχει από πρακτικές, συνήθειες και συμπεριφορές που συνεπάγονται διακρίσεις σε 

βάρος των Ατόμων με Αναπηρίες, 

ε) να προάγει με θετικά μέτρα την ισότιμη συμμετοχή και άσκηση των δικαιωμάτων των 

Ατόμων με Αναπηρίες στον τομέα της αρμοδιότητας ή δραστηριότητάς του. 

2. Οι κατά την παράγραφο 1 υπόχρεοι οφείλουν κατά τις συναλλαγές τους με Άτομα με 

Αναπηρίες να διασφαλίζουν βασική πληροφόρηση μέσω τρόπων, μορφών και μέσων 

επικοινωνίας, όπως ορίζονται στη Σύμβαση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 

Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

Οικονομικών και  Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατόπιν συνεργασίας με το Γραφείο 

Κοινωνικών Πολιτικών της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού όπως ορίζεται στο άρθρο 11  

και κατόπιν διαβούλευσης με αναγνωρισμένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του 
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αναπηρικού κινήματος, με άτομα και με ομάδες ατόμων που έχουν εύλογο ενδιαφέρον για τα 

δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες εξειδικεύονται οι υπόχρεοι φορείς, οι τρόποι, οι μορφές 

και τα μέσα προσβάσιμης επικοινωνίας, καθώς και κάθε άλλο θέμα τεχνικού ή 

λεπτομερειακού χαρακτήρα για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.   

 

Άρθρο 4 

Ένταξη της διάστασης της αναπηρίας στις δημόσιες πολιτικές  

1. Το Κράτος μεριμνά για την ενσωμάτωση της διάστασης της αναπηρίας σε όλες τις δημόσιες 

πολιτικές και τα μέτρα εφαρμογής τους  με σκοπό την εξάλειψη, αποκατάσταση και αποτροπή 

ανισοτήτων μεταξύ ατόμων με και χωρίς αναπηρίες.  

2. Τα διοικητικά όργανα και οι αρχές ενσωματώνουν τη διάσταση της αναπηρίας σε κάθε 

πολιτική, διαδικασία, δράση, μέτρο και πρόγραμμα της αρμοδιότητάς τους. Για το σκοπό 

αυτό: 

α. υποβάλλουν εκθέσεις στα οικεία Επιμέρους Σημεία Αναφοράς του άρθρου 13 σχετικά με τις 

δράσεις, τα μέτρα και τα προγράμματα που υιοθετούν για την επίτευξη του στρατηγικού 

στόχου της προώθησης της ισότητας Ατόμων με Αναπηρίες, 

β. υιοθετούν ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες για τα θέματα αναπηρίας, όπως αυτοί 

καθορίζονται από αρμόδια διεθνή και ευρωπαϊκά όργανα, ώστε να καθίσταται δυνατή η 

μέτρηση και η αξιολόγηση της ενσωμάτωσης της διάστασης της αναπηρίας, 

γ. συλλέγουν και τηρούν επιμέρους στατιστικά στοιχεία για την αναπηρία για τους τομείς 

ευθύνης τους.  

3. Με κοινή απόφαση των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργών κατόπιν συνεργασίας με το Γραφείο 

Κοινωνικών Πολιτικών του άρθρου 11 και κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης εξειδικεύονται οι 

υπόχρεοι φορείς, οι διαδικασίες υλοποίησης καθώς και κάθε άλλο θέμα τεχνικού ή 

λεπτομερειακού χαρακτήρα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. 

 

Άρθρο 5 

Καθολικός σχεδιασμός διοικητικών προϊόντων, περιβαλλόντων και υπηρεσιών, 

εύλογες προσαρμογές 

1. Τα διοικητικά όργανα και αρχές σε συνεργασία με τα Επιμέρους Σημεία Αναφοράς του 

άρθρου  13 υποχρεούνται να τηρούν την αρχή του καθολικού σχεδιασμού του άρθρου 2 της 

Σύμβασης, όπως εξειδικεύεται και επικαιροποιείται κάθε φορά, κατά το σχεδιασμό δημοσίων 

πολιτικών, διοικητικών υπηρεσιών και προϊόντων, διαδικασιών, περιβαλλόντων και 

οργανωτικών δομών, που θα μπορούν να χρησιμοποιούνται από όλους στο μεγαλύτερο 

δυνατό βαθμό, χωρίς να απαιτούνται ειδικές προσαρμογές ή εξειδικευμένος σχεδιασμός. Για 

την επικαιροποίηση προδιαγραφών και οδηγιών εφαρμογής του καθολικού σχεδιασμού οι 
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υπόχρεοι τελούν σε διαβούλευση με αναγνωρισμένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του 

αναπηρικού κινήματος, με άτομα και με ομάδες ατόμων που έχουν εύλογο ενδιαφέρον για τα 

δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. 

2. Τα διοικητικά όργανα και αρχές υποχρεούνται να λαμβάνουν ενδεδειγμένα μέτρα 

προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες ενός ή περισσότερων Ατόμων με Αναπηρίες 

προκειμένου να διασφαλιστεί για τα άτομα αυτά η αρχή της ίσης μεταχείρισης. Στις ως άνω 

εύλογες προσαρμογές, οι οποίες παρέχονται υπό την προϋπόθεση της μη επιβολής 

δυσανάλογου ή αδικαιολόγητου βάρους, περιλαμβάνονται ενδεικτικά, μέτρα παροχής 

υποστηρικτικής τεχνολογίας, προσωπικής βοήθειας και ενδιαμέσων, εξατομικευμένη 

προσαρμογή διαδικασιών ή πρακτικών, εξειδικευμένες υπηρεσίες και βοηθητικές υπηρεσίες 

για την επικοινωνία. 

 

Άρθρο 6 

Πρόσβαση στο φυσικό, δομημένο και ηλεκτρονικό περιβάλλον  

1. Τα διοικητικά όργανα και αρχές στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους μεριμνούν για τη 

διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στο φυσικό και δομημένο 

περιβάλλον, τόσο σε συνήθεις συνθήκες όσο και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.  

2. Τα διοικητικά όργανα και αρχές στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους, διασφαλίζουν την 

ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, ιδίως στις 

ηλεκτρονικές επικοινωνίες, πληροφορίες και υπηρεσίες, περιλαμβανομένων των μέσων 

ενημέρωσης και των υπηρεσιών διαδικτύου.  

 
Άρθρο 7  

Επικοινωνία Ατόμων με Αναπηρίες με διοικητικές αρχές,  

γλώσσες και μορφές επικοινωνίας 

1. Τα διοικητικά όργανα και αρχές παρέχουν στους διοικούμενους με Αναπηρίες, κατά τις 

συναλλαγές τους με αυτές, πρόσφορα μέσα επικοινωνίας και πρόσβαση στην πληροφόρηση. 

Στην ως άνω υποχρέωση περιλαμβάνονται ενδεικτικά, η πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα και 

η κοινοποίηση διοικητικών πράξεων στα Άτομα με Αναπηρίες σε προσβάσιμες μορφές καθώς 

και η διασφάλιση της προηγούμενης ακρόασής τους με πρόσφορους τρόπους, υπό τους 

όρους τις προϋποθέσεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 

πρώτο του ν.2690/1999 (Α΄45).  Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 

κατόπιν συνεργασίας με το Γραφείο Κοινωνικών Πολιτικών του άρθρου 11 και με το Κεντρικό 

Σημείο Αναφοράς του άρθρου 12 και κατόπιν ανοικτής διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα 

μέρη, προσδιορίζονται τα είδη των πρόσφορων μέσων, των προσβάσιμων μορφών και των 

τρόπων επικοινωνίας που υιοθετούνται από τις υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης,  καθώς 



5 

 

και κάθε άλλο θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικό με την εφαρμογή της 

παρούσας παραγράφου. 

2. Γλώσσα των κωφών και των Βαρήκοων πολιτών είναι η ελληνική νοηματική, η οποία 

αναγνωρίζεται ως επίσημη γλώσσα του Κράτους. Η Πολιτεία υποχρεούται να λάβει μέτρα για 

την προώθησή της, καθώς και για την κάλυψη των αναγκών επικοινωνίας των ως άνω 

πολιτών. 

3. Η ελληνική γραφή Μπράιγ (Braille) αναγνωρίζεται ως μορφή επικοινωνίας των τυφλών 

πολιτών. Η Πολιτεία υποχρεούται να λάβει μέτρα για την προώθησή της, καθώς και για την 

κάλυψη των αναγκών επικοινωνίας των ως άνω πολιτών. 

 

Άρθρο 8 

Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και κατάρτιση  

σε θέματα δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρίες  

1. Τα διοικητικά όργανα και αρχές ενημερώνουν και ευαισθητοποιούν το προσωπικό, τους 

συναλλασσόμενους και τους αποδέκτες των υπηρεσιών τους σχετικά με τα δικαιώματα των 

Ατόμων με Αναπηρίες και τον Καθολικό Σχεδιασμό. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Εσωτερικών, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, κατόπιν ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης εξειδικεύονται τα μέσα 

ανάπτυξης, ο τρόπος και η διαδικασία υλοποίησης του περιεχομένου της παρούσας 

παραγράφου. 

2. Προς το σκοπό της εκπαίδευσης φοιτητών, σπουδαστών αλλά και της κατάρτισης 

δικαστικών λειτουργών και στελεχών του δημόσιου τομέα σε θέματα δικαιωμάτων και ίσης 

μεταχείρισης των Ατόμων με Αναπηρίες, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα Ανώτατα 

Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης, η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας 

μεριμνούν για τη συμπερίληψη στα προγράμματα σπουδών και στα επιμορφωτικά τους 

σεμινάρια εκπαιδευτικών ενοτήτων που αφορούν στα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, 

όπως αυτά απορρέουν από τη Σύμβαση. Με αποφάσεις των οικείων Υπουργών, κατόπιν 

διαβούλευσης με το Γραφείο για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες του άρθρου 11 και 

το Κεντρικό Σημείο Αναφοράς του άρθρου 12 ρυθμίζονται οι επιμέρους θεματικές ενότητες, το 

περιεχόμενο των εκπαιδευτικών ενοτήτων, καθώς και κάθε άλλο θέμα τεχνικού ή 

λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικό με το περιεχόμενο της παρούσας παραγράφου.  

 

Άρθρο 9 

Μη διάκριση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης  

και στις οπτικοακουστικές δραστηριότητες 



6 

 

1. Τα ΜΜΕ, έντυπα και ηλεκτρονικά, προωθούν την εμπέδωση και τον σεβασμό της αρχής της 

μη διάκρισης, ιδίως μεριμνώντας για την προβολή μιας ισότιμης και απαλλαγμένης από 

στερεότυπα εικόνας Ατόμων με Αναπηρίες. Για τον σκοπό αυτό, το Εθνικό Συμβούλιο 

Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) στους Κώδικες Δεοντολογίας Ειδησεογραφικών Εκπομπών, 

Διαφημίσεων και Ψυχαγωγικών Προγραμμάτων που καταρτίζει οφείλει να συμπεριλαμβάνει 

ρυθμίσεις που αποβλέπουν στην πραγμάτωση της αρχής της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας, 

στην ανασκευή των στερεοτύπων και στην ανάπτυξη ενός πλουραλιστικού διαλόγου για τα 

προβλήματα των ατόμων με αναπηρίες και την προαγωγή της ουσιαστικής ισότητας των 

ατόμων με αναπηρίες. 

2. Οι πάροχοι υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου και 

του διαδικτύου, υποχρεούνται να αξιοποιούν νέες τεχνολογίες, όπως ομιλούσες ιστοσελίδες, 

υποτιτλισμό, ακουστική περιγραφή, διερμηνεία νοηματικής, προκειμένου να διασφαλίσουν την 

πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρίες σε αυτά. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής 

Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης καθορίζονται τα μέσα, η διαδικασία καθώς και 

κάθε άλλο θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα για την εφαρμογή των διατάξεων της 

παρούσας παραγράφου. 

 

Άρθρο 10 

Νομοπαραγωγική διαδικασία, ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων  

και παραγωγή επίσημων στατιστικών για τα Άτομα με Αναπηρίες  

1. Κατά το στάδιο της νομοπαραγωγικής διαδικασίας τα αρμόδια όργανα συνεκτιμούν τα 

δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, όπως αυτά περιγράφονται στη Σύμβαση και κατά τη 

διάρκεια της κατάρτισης σχεδίων νόμου συνεργάζονται με το Γραφείο Κοινωνικών Πολιτικών 

του άρθρου 11 και με το Κεντρικό Σημείο Αναφοράς του άρθρου 12 και τελούν σε 

διαβούλευση με αναγνωρισμένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος, 

με άτομα και με ομάδες ατόμων που έχουν εύλογο ενδιαφέρον για τα δικαιώματα των Ατόμων 

με Αναπηρίες.  

2. Στην ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων που συνοδεύει κάθε σχέδιο νόμου, προσθήκη ή 

τροπολογία, καθώς και κανονιστικές αποφάσεις μείζονος οικονομικής ή κοινωνικής σημασίας 

συμπεριλαμβάνεται ειδική ενότητα τεκμηρίωσης της συμβατότητας των προτεινόμενων 

ρυθμίσεων με τη Σύμβαση καθώς και των  ειδικών συνεπειών των προτεινόμενων ρυθμίσεων 

στα Άτομα με Αναπηρίες. 

3. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή και οι υπηρεσίες και φορείς που περιλαμβάνονται στο  

Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα αναπτύσσουν, παράγουν και διαδίδουν σύμφωνα με τις αρχές 

του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος και την κείμενη νομοθεσία επίσημες στατιστικές 
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σχετικά με τα Άτομα με Αναπηρίες καθώς και για τα εμπόδια που αυτά αντιμετωπίζουν κατά 

την άσκηση των δικαιωμάτων τους. 

. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Άρθρο 11  

 Αρμοδιότητα του Γραφείου Κοινωνικών Πολιτικών στα Δικαιώματα των Ατόμων με 

Αναπηρίες – Συντονιστικός Μηχανισμός στην Κυβέρνηση 

1.  Στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού και ειδικότερα στο Γραφείο Κοινωνικών Πολιτικών 

ανατίθεται η παρακολούθηση όλων των θεμάτων που αφορούν στα Δικαιώματα των Ατόμων 

με Αναπηρίες.  

2. Στην αρμοδιότητα του Γραφείου Κοινωνικών Πολιτικών ανήκει ειδικότερα ο συντονισμός 

των αρμόδιων Υπουργείων για τη χάραξη και την εφαρμογή δημόσιων πολιτικών που 

προάγουν τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, η συνεργασία με το Νομικό Γραφείο και 

το Γραφείο Καλής Νομοθέτησης της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης για την υλοποίηση 

των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 και η συνεργασία με το Κεντρικό 

Σημείο Αναφοράς του άρθρου 12. Περαιτέρω στην αρμοδιότητα του Γραφείου Κοινωνικών 

Πολιτικών ανήκει ο συντονισμός και η παρακολούθηση του έργου των συναρμόδιων 

Υπουργείων για την εφαρμογή της Σύμβασης και στον ιδιωτικό τομέα.  

3. Το Γραφείο Κοινωνικών Πολιτικών ορίζεται ως Συντονιστικός Μηχανισμός κατά τα 

προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 33 της Σύμβασης και αναλαμβάνει τις 

αρμοδιότητες που καθορίζονται από τη Σύμβαση και το Πρωτόκολλο σε σχέση με την 

παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης και των σχετικών με τον παρόντα νόμο δράσεων.   

4. Με απόφαση του Πρωθυπουργού καθορίζονται οι θέσεις, η εσωτερική διάρθρωση, η 

σύνθεση σε προσωπικό και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία του Γραφείου 

Κοινωνικών Πολιτικών σε σχέση με τα θέματα της Αναπηρίας.   

 

Άρθρο 12  

Ορισμός Κεντρικού Σημείου Αναφοράς  

για την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης  

 

 1. Η Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ορίζεται ως Κεντρικό Σημείο 

Αναφοράς  για θέματα σχετιζόμενα με την εφαρμογή της Σύμβασης. 
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2.  Στην αρμοδιότητα του Κεντρικού Σημείου Αναφοράς της παραγράφου 1 ανήκει η υποδοχή 

και ο χειρισμός ζητημάτων που άπτονται της εφαρμογής της Σύμβασης σε κεντρικό, 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, η συνεργασία με τα Επιμέρους Σημεία Αναφοράς του 

άρθρου 13, η διασύνδεση με το Πλαίσιο Προαγωγής της Σύμβασης του άρθρου 14, η 

διαβούλευση με αναγνωρισμένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος, 

με άτομα και με ομάδες ατόμων, οργανωμένες ή μη που έχουν εύλογο ενδιαφέρον για τα 

δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες καθώς και η παροχή ενημέρωσης και κατευθύνσεων 

για θέματα σχετικά με τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. Περαιτέρω στην αρμοδιότητα 

του Κεντρικού Σημείου Αναφοράς ανήκει η εκπόνηση και υποβολή στη Βουλή προς έγκριση 

Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Άτομα με Αναπηρίες καθώς και η σύνταξη και υποβολή στην 

Επιτροπή των εκθέσεων του άρθρου 35 της Σύμβασης. 

 

Άρθρα 13  

Ορισμός Επιμέρους Σημείων Αναφοράς  για την παρακολούθηση  εφαρμογής  

της Σύμβασης ανά τομέα κυβερνητικής αρμοδιότητας 

 

1. Με απόφαση των οικείων Υπουργών ορίζεται σε κάθε Υπουργείο ο Γενικός  ή Διοικητικός 

Γραμματέας ως Σημείο Αναφοράς για την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης ανά 

τομέα κυβερνητικής αρμοδιότητας. 

2. Αρμοδιότητα των Σημείων Αναφοράς της παραγράφου 1 αποτελεί η παρακολούθηση 

υλοποίησης των υιοθετούμενων κατ’ εφαρμογή της Σύμβασης δημόσιων πολιτικών στα 

Υπουργεία και στους εποπτευόμενους από αυτά φορείς, η προώθηση στο Κεντρικό Σημείο 

Αναφοράς του άρθρου 12 προτάσεων νομοθετικών ρυθμίσεων για τη βέλτιστη εφαρμογή της 

Σύμβασης, η σύνταξη ετήσιων Εκθέσεων Προόδου και η δημόσια διαβούλευση για θέματα 

ανάπτυξης και εφαρμογής της οικείας νομοθεσίας και δημόσιων πολιτικών . 

3. Με απόφαση του Γενικού ή Διοικητικού Γραμματέα οι αρμοδιότητες του Σημείου Αναφοράς 

δύναται να μεταβιβασθούν σε οργανική μονάδα επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή 

Τμήματος. 

 

Άρθρο 14  

 Πλαίσιο για την προαγωγή εφαρμογής  της Σύμβασης 

1.  Για  την προώθηση της εφαρμογής της Σύμβασης κατά τα διαλαμβανόμενα στην 

παράγραφο  2 του άρθρου 33 αυτής ορίζεται ο Συνήγορος του Πολίτη, ως η συνταγματικά 

κατοχυρωμένη Ανεξάρτητη Αρχή που αποτελεί το Πλαίσιο για την Προαγωγή της εφαρμογής 

της Σύμβασης (εφεξής Πλαίσιο Προαγωγής). 
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2.  Αποστολή του Πλαισίου Προαγωγής είναι η παρακολούθηση, προαγωγή και προστασία 

της εφαρμογής της Σύμβασης και των δημόσιων πολιτικών για την προώθηση των 

δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρίες. Το Πλαίσιο Προαγωγής μεταξύ άλλων: 

α) εκφράζει γνώμη για τη συμβατότητα των δημοσίων πολιτικών που προωθούνται σε 

κεντρικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο καθώς και για τη συμβατότητα της ισχύουσας 

εθνικής νομοθεσίας με το κανονιστικό περιεχόμενο της Σύμβασης,  

β) χειρίζεται και διερευνά αναφορές που υποβάλλονται ενώπιόν του σε σχέση με την 

παραβίαση δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρίες, 

γ) αναλαμβάνει δράσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα σχετικά με τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση,  

δ) εκπονεί μελέτες και έρευνες σχετικά με την υλοποίηση άρθρων της Σύμβασης σε επιμέρους 

τομείς,  

ε) υποβάλλει ετήσια έκθεση με την αξιολόγηση των δημόσιων πολιτικών, της εφαρμογής της 

κείμενης νομοθεσίας και προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης ελλείψεων και αναγκών που 

διαπιστώθηκαν, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει προτάσεις νομοθετικών ρυθμίσεων ή 

τροποποιήσεων, 

στ) λαμβάνει κάθε άλλο πρόσφορο για την εξυπηρέτηση της αποστολής του μέτρο.   

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 

Άρθρο 15  

Όπου προβλέπεται κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος νόμου η έκδοση κανονιστικών ή κοινών 

κανονιστικών πράξεων, αυτή λαμβάνει χώρα το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη 

θέση αυτού σε ισχύ.  

 
Άρθρο 16  

Τελικές – Τροποποιούμενες – Καταργούμενες διατάξεις  

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγουν ευνοϊκότερες διατάξεις του εθνικού, κοινοτικού 

ή διεθνούς δικαίου σχετικές με την υλοποίηση δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρίες και δεν 

αποτελούν λόγο περιορισμού του υφιστάμενου επιπέδου παρεχόμενης προστασίας.  

2. Το άρθρο δεύτερο του ν. 4074/2012 (Α΄88) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι διατάξεις της 

παραγράφου 1 του άρθρου 27 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των 

Ατόμων με Αναπηρίες δεν εφαρμόζονται ως προς την εργασία και την απασχόληση στις 
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ένοπλες δυνάμεις καθόσον αφορά σε διαφορετική μεταχείριση λόγω αναπηρίας ή χρόνιας 

πάθησης σχετικής με την Υπηρεσία, όπως προβλέπεται στη διάταξη της παραγράφου 5 του 

άρθρου 3 του ν.4443/2016 (Α΄232)». 

3. Το άρθρο τρίτο του ν.4074/2012 (Α΄ 88) καταργείται.  

4. Η έκδοση του προβλεπόμενου στο άρθρο 24 του ν.4443/2016 (Α΄232) Προεδρικού 

Διατάγματος για την επέκταση της προστασίας που παρέχεται για διακρίσεις μεταξύ άλλων 

λόγω αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης και στους τομείς της κοινωνικής προστασίας, 

συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής ασφάλισης και της υγειονομικής περίθαλψης, των 

κοινωνικών παροχών και φορολογικών διευκολύνσεων, της εκπαίδευσης και της πρόσβασης 

στη διάθεση και παροχή αγαθών και υπηρεσιών που διατίθενται συναλλακτικά στο κοινό, 

συμπεριλαμβανομένης και της στέγης, λαμβάνει χώρα κατόπιν συνεργασίας με το Γραφείο 

Κοινωνικών Πολιτικών του άρθρου 11 και κατόπιν διαβούλευσης με αναγνωρισμένες 

αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος, με άτομα και με ομάδες ατόμων, 

οργανωμένες ή μη  που έχουν εύλογο ενδιαφέρον για τα δικαιώματα των Ατόμων με 

Αναπηρίες το αργότερο εντός δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.  

5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι  

αντίθετη ή ρυθμίζει διαφορετικά τα προβλεπόμενα με τις διατάξεις του παρόντος θέματα. 

 

Άρθρο 17  

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 


