
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) διοργανώνει την 
Παρασκευή 27 Νοεμβρίου (ώρα προσέλευσης 9:30), στο «Aquila Atlantis Hotel» 
(Υγείας 2, Ηράκλειο Κρήτης), Συνάντηση Τεχνικής Υποστήριξης για την ένταξη 
στοχευμένων δράσεων για τα ΑμεΑ στο Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης 2014 - 2020.   

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Συναντήσεις Τεχνικής 
Υποστήριξης για την ένταξη στα Ε.Π. στοχευμένων δράσεων για τα ΑμεΑ» της Πράξης 
«Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Υποστήριξης για την Εξειδίκευση της Αναπηρίας και της 
Προσβασιμότητας», η οποία εντάσσεται στο Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» 
(Άξονας Προτεραιότητας 1 «Υποστήριξη επιτελικών δομών, λειτουργιών και 
δικαιούχων φορέων»).  

Σκοπός της Συνάντησης Τεχνικής Υποστήριξης είναι η ενημέρωση και υποστήριξη 
των στελεχών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και των τοπικών δυνητικών 
Δικαιούχων της Περιφέρειας Κρήτης για την εξειδίκευση των αρχών της μη διάκρισης 
λόγω αναπηρίας και της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και η 
ενίσχυση της ικανότητάς τους για την υλοποίηση δράσεων προς όφελος των ατόμων 
με αναπηρία και των οικογενειών τους.  

Περισσότερες πληροφορίες για την Πράξη μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Ε.Σ.Α.μεΑ. 

Για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε και 
αποστείλετε την επισυναπτόμενη Φόρμα Δήλωσης Συμμετοχής είτε μέσω fax 
στο: 210 52 38 967 είτε μέσω e-mail στo: helpdesk1@esaea.gr το αργότερο 
μέχρι την 24/11/2015. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το HELPDESK 
της Ε.Σ.Α.μεΑ. στο τηλ. 210 9949837 (Πρόσωπο επικοινωνίας: Έλσα Γάτσιου)  

Σημείωση: Οι δαπάνες μετακίνησης/διαμονής επιβαρύνουν το ίδιο το άτομο. 

Συνημμένα: - Πρόγραμμα 
      - Φόρμα Δήλωσης Συμμετοχής 

Το Υποέργο 1 «Συναντήσεις Τεχνικής Υποστήριξης για την ένταξη στα ΕΠ  
στοχευμένων δράσεων για τα ΑμεΑ»  υλοποιείται στο πλαίσιο εφαρμογής της Πράξης «Συμβουλευτικές 

Υπηρεσίες Υποστήριξης για την Εξειδίκευση της Αναπηρίας και της Προσβασιμότητας»,  
η οποία εντάσσεται στο Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» (Άξονας Προτεραιότητας 1 «Υποστήριξη 

επιτελικών δομών, λειτουργιών και δικαιούχων φορέων») 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

http://www.esaea.gr/projects-tenders/national-projects
mailto:communication@esaea.gr


 
 
 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 
ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ ΣΤΟ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 

 
Ημερομηνία: 27/11/2015 

Τόπος διεξαγωγής:  «Aquila Atlantis Hotel» (Υγείας 2, Ηράκλειο Κρήτης) 
 
 

Συντονιστής: Δημήτρης Λογαράς 
 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

09.30-10.00 Προσέλευση – Εγγραφές  

10.00-10.30 Χαιρετισμοί 

- Εμμανουήλ Κλώντζας, Αντιπεριφερειάρχης για Θέματα Υγείας 
- Γεώργιος Κοτζιάς, Αναπληρωτής Οργανωτικός Γραμματέας  Ε.Σ.Α.μεΑ.  

10.30-11.00 Απαιτήσεις του νέου θεσμικού πλαισίου για τη μη διάκριση λόγω 
αναπηρίας και την προσβασιμότητα: Βασικό εργαλείο για την 
αναστροφή της εικόνας 

Μαρίλυ Χριστοφή, Εμπειρογνώμονας Προσβασιμότητας & συνεργάτιδα 
Ε.Σ.Α.μεΑ. 

11.00-11.30 

 

Δυνατότητες χρηματοδότησης δράσεων για την αναπηρία στο πλαίσιο 
του ΕΠ ΚΡΗΤΗ 2014-2020 

Iωάννης Μπαλαντινάκης, Προϊστάμενος Μονάδας Α, ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας 
Κρήτης 

11.30-12.00 Παρουσίαση προτάσεων της Ε.Σ.Α.μεΑ. για την εξειδίκευση της 
διάστασης της αναπηρίας κατά την εφαρμογή του Ε.Π. 
(προσβασιμότητα, μη διάκριση, δράσεις προς όφελος των ατόμων με 
αναπηρία και των οικογενειών τους, ενίσχυση διαχειριστικής 
ικανότητας αναπηρικών οργανώσεων κ.λπ.) και την ανάγκη εφαρμογής 
Περιφερειακής Στρατηγική για την Αναπηρία.  

Δημήτρης Λογαράς, Στέλεχος Ε.Σ.Α.μεΑ. 

12.00-12.30 Συζήτηση επί των παραπάνω παρουσιάσεων - Panel  

- Εκπρόσωπος Περιφέρειας    
- Ι. Μπαλαντινάκης, ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κρήτης 
- Μαρίλυ Χριστοφή - Δημήτρης Λογαράς, Ε.Σ.Α.μεΑ.   

12.30-13.00 Διάλειμμα  

 
Το Υποέργο 1 «Συναντήσεις Τεχνικής Υποστήριξης για την ένταξη στα ΕΠ  

στοχευμένων δράσεων για τα ΑμεΑ» υλοποιείται στο πλαίσιο εφαρμογής της Πράξης «Συμβουλευτικές 
Υπηρεσίες Υποστήριξης για την Εξειδίκευση της Αναπηρίας και της Προσβασιμότητας», η οποία 

εντάσσεται στο Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» (Άξονας Προτεραιότητας 1 «Υποστήριξη επιτελικών 
δομών, λειτουργιών και δικαιούχων φορέων») 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 



 

13.00-13.30 Αξιολόγηση των πράξεων που υποβάλλονται προς ένταξη στο ΕΠ ΚΡΗΤΗ 
2014-2020 ως προς το κριτήριο της προσβασιμότητας  

Μαρία Γιατρομανωλάκη, Στέλεχος Μονάδας Α, ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Κρήτης 
 
Εξειδίκευση των προαναφερθέντων απαιτήσεων/παράθεση 
παραδειγμάτων  

Χριστοφή Μαρίλυ - Λογαράς Δημήτρης, Ε.Σ.Α.μεΑ. 

13.30-14.00 Τρόποι ισχυροποίησης των αδύναμων κρίκων της παραπάνω 
διαδικασίας για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των ΕΔΕΤ για την 
αναπηρία 

Χριστοφή Μαρίλυ - Λογαράς Δημήτρης, Ε.Σ.Α.μεΑ. 

14.00-14.30 Συζήτηση - Διάλογος με τα στελέχη της Περιφέρειας, της ΕΥΔ και τους 
βασικούς δικαιούχους  

 

 
Το Υποέργο 1 «Συναντήσεις Τεχνικής Υποστήριξης για την ένταξη στα ΕΠ  

στοχευμένων δράσεων για τα ΑμεΑ» υλοποιείται στο πλαίσιο εφαρμογής της Πράξης «Συμβουλευτικές 
Υπηρεσίες Υποστήριξης για την Εξειδίκευση της Αναπηρίας και της Προσβασιμότητας», η οποία 

εντάσσεται στο Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» (Άξονας Προτεραιότητας 1 «Υποστήριξη επιτελικών 
δομών, λειτουργιών και δικαιούχων φορέων») 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 



 
ΦΟΡΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ  

ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ ΣΤΟ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020  
 

Ημερομηνία: 27/11/2015 
Τόπος διεξαγωγής: «Aquila Atlantis Hotel» (Υγείας 2, Ηράκλειο Κρήτης) 

OΝΟΜΑ  

ΕΠΩΝΥΜΟ  

ΦΟΡΕΑΣ  

ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ  

Δ/ΝΣΗ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ   

ΦΑΞ  

Ε-MAIL  

ΥΠΑΡΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ  Ναι                                                               Όχι 

ΕΙΔΟΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Εάν απαντήσατε «Ναι» στην προηγούμενη ερώτηση, παρακαλούμε διευκρινίστε:    

 Eίμαι χρήστης αναπηρικού αμαξιδίου και θα παραστώ μόνος/μόνη μου στη 
Συνάντηση.  

 Είμαι χρήστης αναπηρικού αμαξιδίου και θα συνοδεύομαι από τον/την 
κύριο/κυρία …………………………………………………………………………… 

 Eίμαι κωφός και επιθυμώ διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα 

 Eίμαι κωφός και δεν επιθυμώ διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα 
διότι θα συνοδεύομαι από τον δικό μου διερμηνεία (Όνομα και επίθετο 
διερμηνέα: …………………………………………………………………………….. 

 Eίμαι τυφλός και επιθυμώ το υλικό της Συνάντησης να αποσταλεί 
ηλεκτρονικά στο email μου  

 Eίμαι τυφλός και θα συνοδεύομαι από σκύλο – οδηγό τυφλών 

 Είμαι τυφλός και θα συνοδεύομαι από τον/την κύριο/κυρία 
………………………………………………………………………………………. 

 
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε τη Φόρμα αυτή στο e-mail: helpdesk1@esaea.gr,  

το αργότερο έως 24/11/2015. 
Σημείωση: Οι δαπάνες μετακίνησης/διαμονής επιβαρύνουν το ίδιο το άτομο. 

Το Υποέργο 1 «Συναντήσεις Τεχνικής Υποστήριξης για την ένταξη στα ΕΠ  
στοχευμένων δράσεων για τα ΑμεΑ»  υλοποιείται στο πλαίσιο εφαρμογής της Πράξης «Συμβουλευτικές 

Υπηρεσίες Υποστήριξης για την Εξειδίκευση της Αναπηρίας και της Προσβασιμότητας»,  
η οποία εντάσσεται στο Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» (Άξονας Προτεραιότητας 1 «Υποστήριξη 

επιτελικών δομών, λειτουργιών και δικαιούχων φορέων») 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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