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 «Σύστημα Συλλογής, Παραγωγής, Εμπλουτισμού και Αξιοποίησης Περιεχομένου» 
(ΣΥ.Σ.Π.Ε.Α.Π.) 

 

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να 
ανακοινώσει την λειτουργία μιας νέας προηγμένης υπηρεσίας ηλεκτρονικής 
προσβασιμότητας, μέσω  της ιστοσελίδας www.prosvasi-amea.gov.gr, η οποία δίνει τη 
δυνατότητα στα Άτομα με Αναπηρία (Α.μεΑ.) να έχουν πρόσβαση σε ενημερωτικό και ψυχαγωγικό 
περιεχόμενο (πληροφόρηση για θέματα ενδιαφέροντος ΑμεΑ, ειδήσεις – τρέχουσα επικαιρότητα, 
εκπαιδευτικά βίντεο, ντοκιμαντέρ κ.λπ.), μέσω διαδικτύου.  
 

Η ηλεκτρονική προσβασιμότητα έχει αναγνωριστεί ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα από το 
Ελληνικό Σύνταγμα και από  πλήθος διεθνών συμβάσεων, οι οποίες υπαγορεύουν κανόνες και 
πολιτικές προς όφελος της μείωσης του ψηφιακού χάσματος απέναντι στα ΑμεΑ. Για παράδειγμα, 
το Ελληνικό Σύνταγμα, στο άρθρο 5 επιτάσσει την καθολικότητα του δικαιώματος στην 
πληροφόρηση, ενώ  η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ, η οποία 
εντάχθηκε στην ελληνική Νομοθεσία με το Νόμο 4074/2012, προβλέπει ότι: «όλα τα Άτομα με 

Αναπηρία θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες, υπηρεσίες, επικοινωνίες περιλαμβανομένων και 
των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών που διατίθενται στο κοινό», ενώ τα κράτη οφείλουν 
(άρθρο 9): «ζ. να προάγουν την πρόσβαση, για τα άτομα με αναπηρίες, στις νέες τεχνολογίες και τα 
συστήματα πληροφορίας και επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένου και του Διαδικτύου».   
 
Η ιστοσελίδα www.prosvasi-amea.gov.gr είναι προϊόν του  Ευρωπαϊκού 
Συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Σύστημα Συλλογής, Παραγωγής, Εμπλουτισμού και 
Αξιοποίησης Περιεχομένου»  (ΣΥ.Σ.Π.Ε.Α.Π.), το οποίο αποτελεί ένα σύστημα ψηφιακής 
τεχνολογίας πολυμέσων (multimedia), που μετατρέπει οπτικοακουστικό περιεχόμενο σε ψηφιακό 
υλικό - προσβάσιμο σε άτομα με όλες τις γνωστές μορφές αναπηρίας - μέσω διαδικτύου.  

 

Η Διαδικτυακή Πύλη του Έργου ΣΥΣΠΕΑΠ είναι ένα εντυπωσιακό παράδειγμα αξιοποίησης των 
δυνατοτήτων που προσφέρει η αλματώδης πρόοδος της τεχνολογίας, για την καθολική πρόσβαση 
όλων των πολιτών - ανεξαιρέτως, στα αγαθά της γνώσης και της πληροφορίας.  

 
Η ιστοσελίδα www.prosvasi-amea.gov.gr φιλοδοξεί να εντάξει τα Άτομα με Αναπηρία σε ένα 
διαδραστικό κόσμο, ειδικά διαμορφωμένο για τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, όπου θα τους παρέχεται: 

 ενημέρωση για θέματα εξειδικευμένου ενδιαφέροντος 
 πρόσβαση σε ειδήσεις - επικαιρότητα   
 ψυχαγωγία 
 εκπαίδευση 
 ψηφιακά εργαλεία,  

αλλά και σε ένα ευρύ φάσμα  σύγχρονων δυνατοτήτων διαδραστικής επικοινωνίας, όπως: 
 συμμετοχή σε διαδικτυακά forum  
 εξατομικευμένη ενημέρωση κ.α. 

Το Ε.Κ.Κ.Α. καλεί όλους τους πολίτες με αναπηρία να περιηγηθούν, στο συναρπαστικό κόσμο των 
multimedia της ψηφιακής κοινωνίας  που τους ανοίγεται μέσω της ιστοσελίδας www.prosvasi-
amea.gov.gr, που φιλοδοξεί να γίνει το δικό τους ηλεκτρονικό λημέρι!  
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