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ΔΙΑΓΧΓΗ 

Ζ πνιηηηθή γηα ηα ΑκεΑ, δειαδή ε δηάρπζε ηεο δηάζηαζεο ηεο αλαπεξίαο ζην ζχλνιν 

ησλ θνξέσλ πνπ ζρεδηάδνπλ θαη εθαξκφδνπλ πνιηηηθή, δειαδή ην mainstreaming, 

είλαη δείγκα δεκνθξαηίαο, κηαο θαη ζρεηίδεηαη κε ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ 

θνηλσλία, ζηε βάζε φηη φινη νη άλζξσπνη είλαη ίζνη θαη έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα. Ο 

θαζέλαο πξέπεη λα κπνξεί λα βξεη ηελ ηζφηηκε ζέζε ηνπ ζε κηα θνηλσλία πνπ 

αλαγλσξίδεη ηελ αλζξψπηλε πνηθηινκνξθία. 

 

Ζ Eurostat (ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο), παξά ηα πξνβιήκαηα 

σο πξνο ηελ αλνκνηνγέλεηα αμηνιφγεζεο ηεο θχζεο ησλ αλαπεξηψλ, ζε κηα πξψηε 

κειέηε πνπ δεκνζίεπζε ην 1995 αλαθέξεη φηη ν κέζνο φξνο ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία 

ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ΔΔ είλαη πεξίπνπ 12%, ελψ γηα ηελ Διιάδα ην 

πνζνζηφ θηάλεη ην 9,3%. Παξαηεξνχκε φηη πξφθεηηαη γηα κηα ζεκαληηθή κεξίδα ηνπ 

επξσπατθνχ πιεζπζκνχ, ε νπνία δελ κπνξεί θαη δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο 

κεηνςεθία.  

ε φηη αθνξά ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ απαζρφιεζε, κεησκέλν είλαη ην πνζνζηφ ησλ 

ΑκεΑ παλεπξσπατθά, πνπ ιακβάλεη παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε. Μφλν ην 30,5% 

ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κε αλαπεξία απαζρνιείηαη. Ζ αλεξγία, φκσο, νδεγεί ζηε 

θηψρηα θαη ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. 

Οη θχξηνη ιφγνη ηεο αλεξγίαο ζηα ΑκεΑ, εθηφο απφ ηελ έιιεηςε εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο ηνπο, είλαη ε πξνθαηάιεςε, ηηο πεξηζζφηεξεο  θνξέο, ησλ εξγνδνηψλ, ηα 

πξνβιήκαηα πξνζβαζηκφηεηαο ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ θαη ζπρλά ε έιιεηςε 

ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο. 

 

Παξαηεξείηαη, επίζεο, ην θαηλφκελν ηα επηδφκαηα λα εκπνδίδνπλ ηα ΑκεΑ λα 

αλαιάβνπλ εξγαζία πιήξνπο ή κεξηθήο απαζρφιεζεο, γηαηί έηζη ράλνπλ απηή ηε 

κνξθή ππνζηήξημεο ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο. Αθφκε θαη φηαλ εξγάδνληαη δελ κπνξνχλ 

λα θαιχςνπλ πιήξσο ηηο νηθνλνκηθέο αλάγθεο ηνπο, αθνχ ζχκθσλα κε ζηαηηζηηθέο, 

ην 57% ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία, ζε επξσπατθφ επίπεδν αλήθνπλ ζηελ 

θαηεγνξία ησλ ρακειφκηζζσλ. 

 

Πνιιέο θνξέο αλαθέξνληαη νη δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα ΑκεΑ ζηελ 

πξφζβαζε ηνπο ζε δεκφζηεο ππεξεζίεο ή ζε λνζνθνκεία. κσο, ην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ είλαη εθείλν πνπ ηνπο είλαη ιηγφηεξν πξνζβάζηκν ζε ζρέζε κε ηηο 

ππεξεζίεο πγείαο θαη ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο. 

 

χκθσλα κε έξεπλεο, ηα ΑκεΑ ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο πεξηζζφηεξν 



απνθιεηζκέλνπο απφ ςπραγσγηθέο θαη πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ πξφζβαζε 

ηνπο ζε ζέαηξα, κνπζηθέο ζθελέο θαη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη ζπρλά δχζθνιε. 

Αλακθηζβήηεηα, φκσο, έρνπλ ζεκεησζεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε δηακφξθσζε ησλ 

πεξηζζφηεξσλ δεκφζησλ θηηξίσλ, θαζψο θαη πνιηηηζηηθψλ ρψξσλ γηα ηελ επθνιφηεξε 

πξφζβαζε ηνπο ζε απηά. 

Σα ΑκεΑ ζηεξνχληαη ζπρλά ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην επξχ θάζκα ησλ κέζσλ 

κεηαθνξάο. Τπάξρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ θξαηψλ-κειψλ ζηελ ππνδνκή θαη 

ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ ππεξεζηψλ κεηαθνξάο απφ άπνςε δπλαηφηεηαο 

πξφζβαζεο, θάηη πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο ζέζπηζεο λνκνζεηηθψλ κέηξσλ. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα, βέβαηα, έρνπλ γίλεη ζεκαληηθά βήκαηα ζηνλ ηνκέα απηφ, κε ηε 

δηακφξθσζε ιεσθνξείσλ, ηξέλσλ θαη άιισλ κέζσλ κεηαθνξάο, έηζη ψζηε λα 

εμππεξεηνχλ θαιχηεξα ηελ πξφζβαζε ηνπο ζε απηά. 

 

ε δηεζλέο επίπεδν, ππάξρνπλ αξθεηά θείκελα ηα νπνία πξνζηαηεχνπλ ηα δηθαηψκαηα 

ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. 

ηε ρψξα καο, ηνΆξζξν 21 ηνπ Διιεληθνχ πληάγκαηνο αλαθέξεηε  ζηε πξνζηαζία 

ηεο αμίαο ηνπ αλζξψπνπ ε νπνία απνηειεί ηελ πξσηαξρηθή ππνρξέσζε ηεο 

πνιηηείαο, θαζψο θαη ην Άξζξν 4 ην νπνίν αλαθέξεη πσο νη Έιιελεο θαη νη Διιελίδεο 

είλαη ίζνη ελψπηνλ ηνπ λφκνπ θαη πσο νη Έιιελεο θαη νη Διιελίδεο έρνπλ ίζα 

δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο. 

Ο πξνβιεκαηηζκφο ζηελ παξνχζα εξγαζία, είλαη αλ πξάγκαηη νη ζπγθεθξηκέλεο 

ζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο Έιιελεο θαη ηηο Διιελίδεο κε αλαπεξία. 

Οη άλζξσπνη κπνξεί λα θαηαζηνχλ αλάπεξνη απφ θπζηθή, δηαλνεηηθή, αηζζεηεξηαθή 

βιάβε, ηαηξηθέο ζπλζήθεο ή ςπρνπλεπκαηηθή αζζέλεηα. Σέηνηεο βιάβεο, ζπλζήθεο ή 

αζζέλεηεο κπνξεί λα είλαη κφληκεο ή παξνδηθέο.  

 

Ο φξνο «Αλαπεξία» ζεκαίλεη ηελ απψιεηα ή ηνλ πεξηνξηζκφ επθαηξηψλ γηα λα 

ζπκκεηέρεη θάπνηνο ζηελ δσή ηεο θνηλφηεηαο ζηνλ ίδην βαζκφ κε ηνπο άιινπο. 

Πεξηγξάθεη ηελ ζχγθξνπζε αλάκεζα ζην άηνκν κε θάπνηα αλαπεξία θαη ην 

πεξηβάιινλ. πρλά νη φξνη «Δηδηθέο Αλάγθεο» θαη «Αλαπεξία» ρξεζηκνπνηήζεθαλ κ‘ 

έλαλ αζαθή θαη ζπγθερπκέλν ηξφπν, πνπ ιίγν βνήζεζε ζε κία ζέζπηζε πνιηηηθήο θαη 

ζε κία πνιηηηθή δξάζε. Ζ νξνινγία αληαλαθινχζε κία ηαηξηθή θαη δηαγλσζηηθή 

πξνζέγγηζε, πνπ αγλννχζε ηηο αηέιεηεο θαη ειιείςεηο ηεο θνηλσλίαο  ζηελ νπνία δνπλ 

ηα ΑκεΑ .  

                                                           
11Π. Γ. ΓΑΓΓΟΓΛΟΤ, Σν χληαγκα κεηά ηελ Αλαζεψξεζε ηνπ 2001, Δθδφζεηο Αλη. Ν. 
άθθνπια, Αζήλα – Κνκνηελή 2003, ζειίδα  23 



χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ ΟΖΔ2έλα ζηα 20 άηνκα έρεη θάπνηα αλαπεξία.  

Απφ απηά 3 ζηα 4 δνπλ ζε κηα αλαπηπζζφκελε ρψξα θαη ζπρλά ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο 

θησρφηεξεο ηάμεηο.  

χκθσλα κε πξφζθαηεο εθηηκήζεηο ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο ηα άηνκα απηά 

αληηπξνζσπεχνπλ ηνλ 1 ζηνπο 5 θησρφηεξνπο αλζξψπνπο ζηνλ θφζκν. Ζ 

πξνθαηάιεςε πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη νη θξαγκνί πνπ 

ζπλαληνχλ ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ θνηλσλία, απνδεηθλχνπλ πσο 

είλαη πνιχ πην ηξσηνί ζηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ απφ ηνπο πνιίηεο ρσξίο αλαπεξία.  

Οη θησρνί άλζξσπνη κε αλαπεξία βξίζθνληαη ζε έλα θαχιν θχθιν γηαηί ε αλαπεξία 

απμάλεη ηελ έλδεηα, ελψ νη άλζξσπνη πνπ δνπλ ζε ζπλζήθεο έλδεηαο ηείλνπλ λα 

απνθηνχλ αλαπεξίεο ιφγσ ηνπ ππνζηηηζκνχ, ηεο άζιηαο ζηέγαζεο, ησλ επηθίλδπλσλ 

επαγγεικάησλ θαη ηεο απμεκέλεο έθζεζεο ζηε βία.  

Αληίζεηα ηα εηζνδήκαηα ησλ αλζξψπσλ κε αλαπεξία κεηψλνληαη επεηδή ζηεξνχληαη 

εξγαζίαο ή πξφζβαζεο ζε εηζφδεκα, ζε βαζηθέο θνηλσληθέο θαη ηαηξηθέο ππεξεζίεο 

θαη απνθαηάζηαζε. Σν κέζν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα είλαη ζεκαληηθά ρακειφηεξν φηαλ 

ν επηθεθαιήο ηνπ λνηθνθπξηνχ έρεη θάπνηα αλαπεξία.  

ηνηρεία απφ  δηάθνξεο κειέηεο απνδεηθλχνπλ φηη ηα άηνκα κε αλαπεξία πνπ έρνπλ 

κεγαιχηεξε ειηθία, έρνπλ ηα ρακειφηεξα εηζνδήκαηα θαζψο θαη ηα πςεινηέξα 

πνζνζηά αλεξγίαο.  

πσο απνθαιχπηεη έξεπλα ηνπ Δπξσπατθνχ Φφξνπκ Αηφκσλ κε Αλαπεξία, πνπ 

δηεμήρζε ζε ζπλεξγαζία κε ην Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην ηεο Αζήλαο ην 2002 ζε 

7 επξσπατθέο ρψξεο, ην 27,5% ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία δνπλ ζε ζπλζήθεο 

απφιπηεο εμαζιίσζεο3. 

Ζ Γηεζλήο Οξγάλσζε Δξγαζίαο (ILO)4 έρεη επηζεκάλεη φηη ην πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία ζηηο βηνκεραληθέο ρψξεο είλαη δηπιάζην ή ηξηπιάζην ζε ζρέζε 

κε ην αληίζηνηρν ησλ αηφκσλ ρσξίο αλαπεξία.  

 

Ζ αλαπεξία δελ είλαη κηα εληαία θαηάζηαζε, νχηε ηα άηνκα κε αλαπεξία απνηεινχλ 

κηα εληαία θνηλσληθή νκάδα.  

Δίλαη εληειψο δηαθνξεηηθέο νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε είδνπο αλαπεξίαο, φπσο θαη ν 

ραξαθηήξαο θαη ην θνηλσληθφ πξνθίι ηνπ θάζε αλζξψπνπ, κε ή ρσξίο αλαπεξία. 

                                                           
2
Δθεκεξίδα BioNews Ηνχιηνο 2003 ζει. 7 

 
3
Περιοδικό «Θέματα Αναπηρίας», ηεύχος 12, ζελίδα 6. 

4
Δθεκεξίδα BioNews Ηαλνπάξηνο 2004 ζει. 9 

 



Πνιινί άλζξσπνη ζε φιν ηνλ θφζκν, ζηηο αλεπηπγκέλεο ή ζηηο ιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο 

ρψξεο, δνπλ ζε θαζεζηψο θνηλσληθήο απνκφλσζεο.  

ε φιεο ηηο θνηλσλίεο ηνπ θφζκνπ ππάξρνπλ αθφκε εκπφδηα πνπ απνθιείνπλ 

ηα άηνκα κε αλαπεξία απφ ηελ άζθεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ ηνπο 

θαη θαζηζηνχλ δχζθνιε ηελ νινθιεξσκέλε ζπκκεηνρή ζε δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

θνηλσληψλ ηνπο. Δίλαη επζχλε ησλ Κξαηψλ λα πξνβνχλ ζηηο θαηάιιειεο 

ελέξγεηεο γηα ηελ άξζε απηψλ ησλ εκπνδίσλ.  

Ηδηαίηεξε πξνζνρή ρξεηάδεηαη λα δνζεί ζε νκάδεο φπσο νη γπλαίθεο, ηα παηδηά, 

νη ειηθησκέλνη, νη θησρνί, νη κεηαλάζηεο, ηα άηνκα κε πνιιαπιή αλαπεξία, 

ηζαγελείο θαη εζληθέο κεηνλφηεηεο. Δπίζεο ππάξρεη κεγάινο αξηζκφο 

πξνζθχγσλ ζε κεηνλεθηηθή ζέζε κε αλαπεξία πνπ ρξεηάδεηαη πξνζνρή.  

Χο άηνκν κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα, δψληαο απφ πνιχ κηθξή ειηθία ζε θαηάζηαζε 

αλαπεξίαο, βίσζα καδί κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνλ θνηλσληθφ κνπ πεξίγπξν, ηφζν ηελ 

ηαηξηθή αιιά θαη ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο αλαπεξίαο. 

 

πκκεηέρνληαο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο καο θαη ζε άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο θνηλσληθν–νηθνλνκηθήο δσήο, είρα ηελ επθαηξία λα 

ζπλαλαζηξαθψ κε άηνκα κε δηαθνξεηηθέο αλαπεξίεο, απνθηψληαο πνιχηηκεο 

εκπεηξίεο.  

 

Μηα δπζάξεζηε δηαπίζησζε είλαη ην ηεξάζηην θελφ ζε κηα πινχζηα λνκνζεζία γηα ηελ 

αλαπεξία, πνπ δελ έρεη ηξφπνπο λα επηβιεζεί θαη λα πξνζηαηεχζεη κηα ζπγθεθξηκέλε 

νκάδα πνιηηψλ ηεο, κηα «κεηνλφηεηα» πνπ απνθαιεί «ΑκεΑ». 

Ζ ηζφηεηα πνπ θαηνρπξψλεηαη κε ην Διιεληθφ χληαγκα, γηα φινπο ηνπο πνιίηεο, γηα 

θάπνηνπο άιινπο είλαη κηα εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη έλαο ζπλερήο αγψλαο γηα ηελ 

απφδεημε ησλ απηαπφδεηθησλ. 

 

Ζ Διιεληθή λνκνζεζία γηα ηα ΑκεΑ, θαίλεηαη λα είλαη ηδηαίηεξα «πξνζηαηεπηηθή», αιιά 

πξνζηαηεχεη πξαγκαηηθά, φζνπο ηελ επηθαινχληαη; 

 

Έσο ην 1996  ε πξνζέγγηζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο αιιά θαη γεληθφηεξα ηεο 

θνηλσλίαο, γηα ηελ αλαπεξία βαζηδφηαλ ζην ηαηξηθφ κνληέιν.  

χκθσλα κε απηφ ην κνληέιν, ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ εμαηηίαο ηεο 

αλαπεξίαο παξνπζηάδνληαη σο απνηέιεζκα ηεο ζσκαηηθήο ή λνεηηθήο 



δπζιεηηνπξγίαο πνπ έρνπλ ηα άηνκα θαη ζε κεγάιν βαζκφ δελ ζρεηίδνληαη κε ην 

πεξηβάιινλ θαη αλακέλεηαη απφ ηα ίδηα ηα άηνκα λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα δεδνκέλα 

ηεο θνηλσλίαο.  

ηαλ απηφ είλαη αδχλαην, ε θνηλσλία παξέρεη θηιαλζξσπηθή ππνζηήξημε γηα ηα άηνκα 

ηα νπνία αδπλαηνχλ λα ππνζηεξίμνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο κέζσ ηεο δεκηνπξγηθήο θαη 

βηνπνξηζηηθήο απαζρφιεζεο. πγθεθξηκέλα: 

 

α) Σν ηαηξηθό κνληέιν 

 

Σν ηαηξηθφ κνληέιν5 εμεγεί ηελ αηηία ηεο αλαπεξίαο κε αλαθνξά ζηε ζσκαηηθή, 

λνεηηθή ή άιιε «απφθιηζε», ζε ζρέζε κε απηφ πνπ ζεσξείηαη «θπζηνινγηθφ». 

Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν νλνκάδεηαη ηαηξηθφ γηα δχν ιφγνπο: 

 

1. Γηαηί ε απφθαζε ηνπ αλ έλα άηνκν, είλαη «άηνκν κε αλαπεξία» ή φρη, βαζίδεηαη 

θπξίσο ζηηο ηαηξηθέο γλσκαηεχζεηο. 

 

2. Γηαηί ππνζηεξίδεη φηη κέζσ ηεο ηαηξηθήο αληηκεηψπηζεο, αξθεηέο «δπζιεηηνπξγίεο» 

κπνξνχλ λα απνθαηαζηαζνχλ θαη ηα άηνκα κπνξνχλ λα γίλνπλ «θπζηνινγηθά». 

Σν ηαηξηθφ κνληέιν είλαη γλσζηφ θαη σο «αηνκηθφ κνληέιν», επεηδή ηνπνζεηεί ηελ 

αηηία ηεο δπζιεηηνπξγίαο ζην ίδην ην άηνκν.  

Σν ηαηξηθφ κνληέιν αξλείηαη θάζε ζπζρεηηζκφ κεηαμχ ηεο δπζιεηηνπξγίαο ιφγσ 

αλαπεξίαο θαη ηνπ θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο πνπ πεξηβάιιεη ην 

άηνκν κε αλαπεξία θαη βαζίδεηαη ζε κηα αξλεηηθή άπνςε γηα ηελ αλαπεξία, 

επεηδή ηελ ζεσξεί σο απφθιηζε απφ απηφ πνπ ζεσξείηαη σο «θπζηνινγηθφ». 

Υξεζηκνπνηεί φξνπο φπσο «αληθαλφηεηα», «αδπλακία» θαη «αθνκνίσζε», πνπ 

ζεκαίλεη φηη απαηηείηαη απφ ηα άηνκα κε αλαπεξία λα ιεηηνπξγνχλ ην ίδην κε απηά 

ρσξίο αλαπεξία.  

 

Απηφ ην κνληέιν ελζαξξχλεη ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ ζπληήξεζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ 

ζηίγκαηνο θαη απνθιεηζκνχ θαη αλαδεηά ιχζεηο κέζσ ηεο «βνήζεηαο» ή ηεο 

«θηιαλζξσπίαο». 
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Σν ζπγθεθξηκέλν κνληέιν έξρεηαη ζε πιήξε αληηδηαζηνιή κε ην θνηλσληθφ κνληέιν γηα 

ηελ αλαπεξία. 

 

χκθσλα κε απηφ ην κνληέιν, νη δπζθνιίεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία δεκηνπξγνχληαη 

απφ ην αλάπεξν πεξηβάιινλ θαη φρη απφ ην ίδην ην άηνκν θαη  

θάλεη ζαθέο φηη ε θνηλσλία έρεη ηελ επζχλε λα πξνζαξκνζηεί ζηηο αλάγθεο ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία. ηελ πην αθξαία ηνπ κνξθή, ππνζηεξίδεη φηη ε αλαπεξία ζην 

ζχλνιφ ηεο είλαη κία θνηλσληθή θαηαζθεπή. 

 

β) Σνθνηλωληθό κνληέιν 

Σν θνηλσληθφ κνληέιν(ην νπνίν ππάξρεη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960) απαληά ζην 

εξψηεκα «ηη πξνθαιεί ηελ αλαπεξία;», δίλνληαο έκθαζε φρη κφλν ζηνπο ηαηξηθνχο 

παξάγνληεο, αιιά θαη ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο θαη πνιηηηζκηθνχο.  

Τπνζηεξίδεη φηη ε δπζιεηηνπξγία έρεη ειάρηζηε ζρέζε κε ηηο δπζθνιίεο θαη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη απνθαιεί ηελ αλαπεξία 

σο «θνηλσληθή θαηαζθεπή»ελλνψληαο φηη ε θνηλσλία είλαη απηή πνπ θαηαζθεπάδεη ηελ 

αλαπεξία, παίξλνληαο σο ζεκείν αλαθνξάο ηνλ αξηηκειή «θπζηνινγηθφ» άλζξσπν. 

ε αληίζεζε κε ην ηαηξηθφ κνληέιν, ην θνηλσληθφ κνληέιν έρεη ζεηηθή πξνζέγγηζε: δίλεη 

έκθαζε ζηηο έλλνηεο: «ηθαλφηεηα, εχινγε πξνζαξκνγή, θαζνιηθφο ζρεδηαζκφο, 

δηθαηψκαηα, δηαθνξεηηθφηεηα».6Τπνζηεξίδεη φηη νη δπζθνιίεο πξνθαινχληαη απφ ηελ 

άδηθε απαίηεζε ηεο θνηλσλίαο λα είλαη φινη «θπζηνινγηθνί» θαη απηφ έρεη άκεζε 

ζρέζε κε ηελ έιιεηςε ηεο εχινγεο πξνζαξκνγήο γηα φζνπο δελ κπνξνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζε απηή ηελ απαίηεζε θαη σο απνηέιεζκα ηα άηνκα κε αλαπεξία 

βξίζθνληαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε. 

Σν θνηλσληθφ κνληέιν αλαγλσξίδεη ην δηθαίσκα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία λα είλαη 

εληαγκέλα ζηελ θνηλσλία, καδί κε ηα άηνκα ρσξίο αλαπεξία. 

Γηαθσλεί θάζεηα κε ηηο ιχζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηελ θηιαλζξσπία, ηελ ειεεκνζχλε 

θαη ηνλ νίθην θαη αλαδεηά ιχζεηο ζηελ λνκνζεζία, ε νπνία κπνξεί λα παξέρεη ίζεο 

επθαηξίεο θαη δηθαηψκαηα ζηα άηνκα κε αλαπεξία θαη λα θαηαπνιεκήζεη 

απνηειεζκαηηθά ηε δηάθξηζε. 

Απηφ ην κνληέιν αλνίγεη ηηο πφξηεο ηεο «δηαθνξεηηθφηεηαο», δηαζθαιίδνληαο 

πεξηζζφηεξε ηζφηεηα γηα φινπο. 
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γ) Άηνκα κε αλαπεξία ζηε ινγνηερλία 

Ζ Διιεληθή αιιά θαη ε μέλε ινγνηερλία είλαη πινχζηα ζε ραξαθηήξεο εξψσλ 

κε αλαπεξία, πνπ δπζηπρψο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο παξνπζηάδνληαη 

αξλεηηθά, ελζαξθψλνληαο ηνλ ξφιν ηνπ θαθνχ, πνπ ζην ηέινο εμνινζξεχεηαη 

απφ ηνλ θαιφ ήξσα. 

Χο ζπλέπεηα, ηα πξφηππα πνπ πεξλνχλ ζηνπο αλήιηθνπο, αιιά θαη πνιιέο 

θνξέο ζηνπο ελήιηθνπο αλαγλψζηεο, δεκηνπξγνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ δηάθνξα 

ζηεξεφηππα, ηα νπνία δχζθνια απνβάιινληαη θαη αληηθαζίζηαληαη. 

ηελ πξν θπξηαξρίαο ΜΜΔ ζχγρξνλε επνρή, νη ζρεηηδφκελνη κε ηελ αλαπεξία 

ραξαθηήξεο ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζε ζεκαληηθά πνζνζηά ζηελ ινγνηερληθή – 

θαιιηηερληθή επηθνηλσλία7, φπσο ζε έξγα ηνπ αίμπεξ ("Ο βαζηιηάο Ρηράξδνο 

ν Γ' "1592 - 1593), ηνπ D.H. Lowrence («Ο εξαζηήο ηεο Λαίδεο Σζάηεξιευ» 

1883-1930 ), ή ηνπ Β. Οπγθψ («Ζ Παλαγία ησλ Παξηζίσλ»1802-1885). 

Σν θιαζηθφ ζηεξενηππηθφ ζρήκα κε βάζε ην νπνίν ε αλαπεξία θαζνξίδεη ηε 

ζπλνιηθή ηαπηφηεηα ηνπ αηφκνπ είλαη ππαξθηφ κε φιεο ηηο εθδνρέο ηνπ επί γηα 

αξθεηνχο αηψλεο. 

εκαληηθνί εξεπλεηέο, φπσο ν ακεξηθάλνο Elliot (ην 1982), εθηηκνχλ φηη ε 

ινγνηερλία ππήξμε δηαρξνληθά «πξνκαρψλαο παξαπιεξνθφξεζεο» 

αλαθνξηθά κε ηελ αιεζηλή εηθφλα ηνπ αλζξψπνπ  κε αλαπεξία. 

Αλαθνξέο ζηελ αλαπεξία ζηελ ειιεληθή ινγνηερλία βξίζθνπκε ζηνλ  

«Εεηηάλν»8ηνπ Αλδξέα Καξθαβίηζα, ν νπνίνοζθηαγξαθείηαη σο άλζξσπνο 

πνπ ν ίδηνο πξνθαιεί ηελ αλαπεξία ηνπ θαη ηελ εθκεηαιιεχεηαη γηα ιφγνπο 

βηνπνξηζηηθνχο θαη παξάιιεια πεξηπαίδεηαη απφ ηνλ πεξίγπξν. 
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ηελ αξραία ειιεληθή κπζνινγία ν ζεφο ηεο θσηηάο Ήθαηζηνο πεξηγξάθεηαη 

λα έρεη «καξακέλα» θάησ άθξα θαη λα απνηειεί αληηθείκελν θνξντδίαο ζε 

ζπκπφζην ησλ ζεψλ ζηνλ ιπκπν. 

Ο νθνθιήο αμηνινγεί ηελ ηπθιφηεηα ηνπ Οηδίπνδα σο ηηκσξία γηα ηηο πξάμεηο 

ηνπ αηηηνινγηθά θαη ν κεξνο απνδίδεη ζηνλ ηπθιφ άλζξσπν εηδηθέο 

ηθαλφηεηεο καληηθήο. Σφζν ε αηηηνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ νθνθιή, φζν θαη ε 

ραξαθηεξηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ Οκήξνπ, δηαζέηνπλ έληνλν ην κεηαθπζηθφ 

ζηνηρείν.  

Οη επηινγέο βηβιίσλ ζηηο ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο κέζεο εθπαίδεπζεο – ζχκθσλα 

κε έξεπλεο επηζηεκφλσλ ζηε ζρεηηθά θνηλσληθά επαηζζεηνπνηεκέλε, ζε 

ζέκαηα αλαπεξίαο, Ακεξηθή – έδεημαλ φηη επιεηνλφηεηα ησλ κπζηζηνξεκάησλ 

πνπ δίλνληαλ ζηνπο καζεηέο παξήγαγαλ κηα ςεπδή, ζηεξενηππηθή εηθφλα γηα 

ηνλ άλζξσπν κε αλαπεξία. Απφ ηελ επηινγή ησλ βηβιίσλ απνπζίαδε εληειψο 

ε πξαγκαηηθή  γλψζε γηα ηελ αλαπεξία, αθφκα θαη ζε πεξηπηψζεηο ζρνιείσλ 

πνπ θηινμελνχζαλ ζεκαληηθφ αξηζκφ καζεηψλ κε αλαπεξία.  

Σα θφκηθο πνπ απεπζχλνληαη θπξίσο ζηνπο λένπο αλζξψπνπο9, μεθάζαξα 

εληζρχνπλ ηελ παξάινγε αληίιεςε φηη ηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο 

αλζξψπνπ ηνλ ραξαθηεξίδνπλ θαη σο πξνζσπηθφηεηα θαηην πνζνζηφ θαθψλ 

αλζξψπσλ κε αλαπεξία είλαη ηξηπιάζην ή θαη ηεηξαπιάζην ηνπ αληίζηνηρνπ 

ησλ αλζξψπσλ ρσξίο αλαπεξία. Δπίζεο θαλέλαο άλζξσπνο κε αλαπεξία δελ 

παξνπζηάδεηαη κε νπδέηεξν ηξφπν, σο έλαο κέζνο άλζξσπνο. 

Κπξίσονηάλζξσπνη κε λνεηηθή πζηέξεζε θαη καζεζηαθέο δπζθνιίεο,   

ραξαθηεξίδνληαη κε κηα «ζεηηθή ππεξβνιή» σο άλζξσπνη κεεηδηθέο ηθαλφηεηεο10.  

Ο ραξαθηεξηζκφο παξαπέκπεη ζην παξάινγν ζπκπέξαζκα, φηη ε αλαπεξία είλαη 

εηδηθή ηθαλφηεηα, ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε θάζε είδνπο αλαπεξία δελ θξχβεη 

θακία εηδηθή ηθαλφηεηα, είλαη απιά κηα αλαπεξία. Απηφο ν ραξαθηεξηζκφο κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί σο αξλεηηθφο, δηφηη παξαπέκπεη επζέσο ζηελ αλαπεξία θαη βάδεη ζε 

δεχηεξε κνίξα ηνλ άλζξσπν. Ζ έθθξαζε «θαζεισκέλνο ζε αλαπεξηθφ ακαμίδην» 
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είλαη βαζηά δεισηηθή φισλ ησλ ρξφληα ξηδσκέλσλ ζηεξενηχπσλ ζρεηηθά κε ηελ 

αλαπεξία. Τπνδειψλεη ηελ ππνζπλείδεηε πεπνίζεζή ηνπ αηφκνπ πνπ ηελ 

ρξεζηκνπνηεί φηη ε αλαπεξία είλαη ζπλψλπκε ηεο δπζηπρίαο. 

Ο άλζξσπνο κε θηλεηηθφ πξφβιεκα δελ είλαη «θαζεισκέλνο ζε αλαπεξηθφ 

ακαμίδην», αληίζεηα ζα ήηαλ «θαζεισκέλνο», εάλ ζηεξνχληαλ ην αλαπεξηθφ ακαμίδην. 

 

 

 

 

 

                                                  ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

ΓΙΔΘΝΔΙ ΠΡΑΞΔΙ 

1. ΟΙ ΤΜΒΑΔΙ ΣΟΤ Ο.Η.Δ.ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΧΝ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ11. 

 

Ο Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ, αιιά θαη άιινη Γηεζλείο Οξγαληζκνί, έρνπλ 

αζρνιεζεί κε ηα δηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία12. Σν ζπνπδαηφηεξν 

απνηέιεζκα ηνπ Γηεζλνχο Έηνπο γηα ηα Α.Μ.Δ.Α., 1981, ήηαλ ην Παγθφζκην 

Πξφγξακκα Γξάζεο γηα ηα Α.Μ.Δ.Α. πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηελ Γεληθή 

πλέιεπζε ηνπ Ο.Ζ.Δ. κε ηελ απφθαζε 37/52 ζηηο 3 Γεθεκβξίνπ 1982. Σν 

γεγνλφο απηφ πξφβαιε ην δηθαίσκα ησλ Α.κεΑ. γηα ίδηεο επθαηξίεο κε ηνπο 

άιινπο πνιίηεο θαζψο θαη γηα ίζε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε. Δθεί επίζεο θαη γηα 

πξψηε θνξά, ε αλαπεξία πξνζδηνξίζηεθε ζαλ κία ιεηηνπξγία ηεο ζρέζεο 

αλάκεζα ζηα ΑκεΑ. θαη ην πεξηβάιινλ ηνπο. χκθσλα κε ην άξζξν 28 παξ. 1 

ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 1975, νη θαλφλεο ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ, θαζψο θαη νη 

δηεζλείο ζπκβάζεηο απφ ηελ θχξσζε ηνπο κε λφκν, απνηεινχλ αλαπφζπαζην 

κέξνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειιεληθνχ δηθαίνπ θαη ππεξηζρχνπλ θάζε άιιεο 

αληίζεηεο δηάηαμεο λφκνπ. 
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1.1ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΑ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ 

 

Ζ Γηεζλήο χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ πνπ πηνζεηήζεθε απφ ηε 

Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ ην 1989, ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 2 επηεκβξίνπ ηνπ 

1990, απνηειεί έλα ζεκειηψδεο θείκελν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ηεο παηδηθήο ειηθίαο κε παγθφζκηα, εκβέιεηα, αθνχ έρεη 

θπξσζεί απφ ην ζχλνιν ζρεδφλ ηεο Γηεζλνχο Κνηλφηεηαο (191 ρψξεο, πιελ 

ΖΠΑ θαη νκαιίαο).  

ηελ εθαξκνγή ηεο φκσοζηελ πξαγκαηηθφηεηα, δε εθαξκφδεηαη, παξά ηελ 

θχξσζή ηεο, ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, ηηο ρψξεο ηνπ ηξίηνπ 

θφζκνπ, ζηηο αλαπηπζζφκελεο, αιιά αθφκε θαη ζε ρψξεο ηνπ Γπηηθνχ θφζκνπ, 

ζε κεγαιχηεξν ή ζε κηθξφηεξν βαζκφ. 

Ζ χκβαζε απνηειεί έλα πιαίζην πνιηηηθψλ ζρεδηαζκψλ θαη λνκνζεηηθψλ 

θαηεπζχλζεσλ, πνπ ππνρξενχληαη λα εθαξκφζνπλ ηα θξάηε πνπ ηελ έρνπλ θπξψζεη 

θαη απνηειείηαη απφ 54 Άξζξα.  

Σα Άξζξα 23 θαη 24, πξνζηαηεχνπλ ην δηθαίσκα ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία γηα 

κηα αμηνπξεπή δσή θαη επηζεκαίλνπλ ηελ ππνρξέσζε ησλ θξαηψλ κεξψλ λα 

παξέρνπλ ζηα ίδηα ηα άηνκα, αιιά θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο ηα κέζα θαη ηνπο 

πφξνπο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ. 

ηα ζρεηηθά άξζξα αλαθέξνληαη νη ππεξεζίεο ηαηξηθήο ζεξαπείαο θαη 

απνθαηάζηαζεο, ε ηαηξηθή θξνληίδα, θαζψο θαη ε εμαζθάιηζε ζηηο κεηέξεο γηα 

θαηάιιειε πεξίζαιςε πξηλ θαη κεηά απφ ηνλ ηνθεηφ.  

 

i) Η ύκβαζε ζηελ Διιάδα 

 

Ζ χκβαζε θπξψζεθε ζηελ Διιάδα ην 1992 θαη ελζσκαηψζεθε ζηελ 

Διιεληθή λνκνζεζία κε ην λφκν Ν. 2101/1992, ΦΔΚ Α΄ 19213. 

Απνηειείηαη απφ 54 Άξζξα. 

ην Πξψην κέξνο, ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ, αλαθέξνληαη ηα Άξζξα 1 έσο θαη 41. 

' απηφ ζηνηρεηνζεηνχληαη νη ηέζζεξηο κεγάιεο θαηεγνξίεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

παηδηψλ Δπηβίσζεο, Αλάπηπμεο, Πξνζηαζίαο & πκκεηνρήο 
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ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 1992, ΣΔΤΥΟ ΠΡΧΣΟ, ΑΡΗΘΜΟ ΦΤΛΛΟΤ 192, ΝΟΜΟ 2101, Κχξσζε 
ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ. (ΦΔΚ Α΄ 192) 

http://www.unicef.gr/reports/symb.php#a#a


ηνΓεχηεξν κέξνο - ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ θαη ζηαΆξζξα 42 έσο θαη 45 

πεξηγξάθεηαη ν κεραληζκφο ειέγρνπ ηεο εθαξκνγήο ηεο χκβαζεο θαη ζεζκνζεηείηαη 

ην φξγαλν πνπ ζα αζθεί απηφ ην ξφιν, ε Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ. 

ην Σξίην κέξνο - ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΔ ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ αλαθέξνληαη ηα Άξζξα 46 

έσο θαη 54 θαη πεξηιακβάλνπλ ηηο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ελδερφκελεο 

ηξνπνπνηήζεηο ζε άξζξα ηεο χκβαζεο. 

 

Σν Πξναηξεηηθφ Πξσηφθνιιν14, ην νπνίν αθνξά ηελ εκπνξία παηδηψλ θαη ηελ παηδηθή 

πνξλεία ε Διιάδα ην θχξσζε κε ην Ν. 3625 ζηηο 24 Γεθεκβξίνπ 2007. 

Ζ Διιάδα, φπσο θαη φιεο νη ρψξεο, νθείιεη λα πξνζαξκφζεη ηνπο λφκνπο θαη ηηο 

πνιηηηθέο ζην πεξηερφκελν ηεο «χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ» ηνπ ΟΖΔ, 

έηζη, δεκηνπξγήζεθε ην Δζληθφ Παξαηεξεηήξην γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ. 

 

Σν Παξαηεξεηήξην ηδξχζεθε ην 2001 κε ην Νφκν 2909/2001. Δληάρζεθε ζηε Γεληθή 

Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ. 

Έξγν ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ είλαη ε παξαθνινχζεζε θαη πξνψζεζε ηεο εθαξκνγήο 

ηεο χκβαζεο γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ ζηελ Διιάδα. Απηφ επηηπγράλεηαη κε 

ηελ αλάιπζε ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο πνπ αθνξά ηα παηδηά θαη κε ηελ 

πξνψζεζε ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη ησλ πξσηνβνπιηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 

πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο.  

Σν Παξαηεξεηήξην αθνξά φια ηα παηδηά ηεο Διιάδαο σο 18 ρξνλψλ, θαη εηδηθφηεξα, 

παηδηά πνπ ηα δηθαηψκαηά ηνπο παξαβηάδνληαη φηαλ: 

 ηεξνχληαη ηεο θπζηθήο ηνπο νηθνγέλεηαο.  

 Δίλαη ζχκαηα βίαο θαη εθκεηάιιεπζεο κέζα θαη έμσ απφ ηελ νηθνγέλεηα.  

 Έρνπλ ζσκαηηθή, λνεηηθή ή ςπρηθή αλαπεξία.  

 ηεξνχληαη ηελ ειεπζεξία ηνπο.  

 Δίλαη νηθνλνκηθνί ή πνιηηηθνί πξφζθπγεο/ κεηαλάζηεο.  

 Ενπλ ζε ζπλζήθεο αθξαίαο θηψρεηαο.  

 Αλήθνπλ ζε κεηνλνηηθνχο πιεζπζκνχο.  
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ΔΦΖΜΔΡΗ ΣΖ ΚΤΒΔΡΝΖΔΧΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ, ΣΔΤΥΟ ΠΡΧΣΟ Αξ. 

Φχιινπ 290, 24 Γεθεκβξίνπ 2007, ΝΟΜΟ ΤΠ‘ ΑΡΗΘΜ. 3625 

Κχξσζε, εθαξκνγή ηνπ Πξναηξεηηθνχ Πξσηνθφιινπζηε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ 

Παηδηνχ ζρεηηθά κε ηελ εκπνξία παηδηψλ, ηελ παηδηθή πνξλεία θαηπαηδηθή πνξλνγξαθία θαη 

άιιεο δηαηάμεηο. (ΦΔΚ Α/290/2007) 

 

http://www.unicef.gr/reports/symb.php#b#b
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Ζ άζθεζε πίεζεο, ηφζν απφ ΜΚΟ φζν θαη απφ άιινπο ζρεηηθνχο θνξείο 

πνπεξγάδνληαη γηα ηελ πξναγσγή ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ, νδήγεζε ην 

Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ λα ζέζεη πξνο ζπδήηεζε, ζηηο 3 

Μαξηίνπ 2001,λνκνζρέδην πνπ πξνβιέπεη ηελ επηθχξσζε ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο 

Δξγαζίαο 182(1999) γηα ηελ Απαγφξεπζε ησλ Υεηξφηεξσλ Μνξθψλ Παηδηθήο 

Δξγαζίαο. 

Ζ Διιεληθή Κπβέξλεζε έρεη δερζεί πηέζεηο απφ ΜΚΟ θαη άιινπο ζρεηηθνχοθνξείο, 

πξνθεηκέλνπ λα επηθπξψζεη ην Πξναηξεηηθφ Πξσηφθνιιν ηεο χκβαζεο γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, ην νπνίν ππνγξάθεθε ζηηο 7 επηεκβξίνπ 2000 

θαηαλαθέξεηαη ζηελ «αχμεζε απφ ην 15ν έηνο ηεο ειηθίαο ζην 18ν έηνο ηνπ 

θαηψηαηνπνξίνπ ειηθίαο γηα άκεζε ζπκκεηνρή ζε ερζξνπξαμίεο, ππνρξεσηηθή 

ζηξαηνιφγεζε θαηνπνηαδήπνηε ζηξαηνιφγεζε απφ κε θπβεξλεηηθέο έλνπιεο 

νκάδεο», θαη ηελ «πψιεζε ησλ παηδηψλ, ηελ παηδηθή πνξλεία θαη ηελ παηδηθή 

πνξλνγξαθία»,αιιά εθθξεκεί ε επηθχξσζή ηνπ. 

 

ii) Μεραληζκόο Διέγρνπ ηεο ύκβαζεο 

 

Ο κεραληζκφο ειέγρνπ είλαη αξκνδηφηεηα ηεο Δπηηξνπήο ε νπνία απνηειείηαη απφ 

δέθα εκπεηξνγλψκνλεο πςεινχ ήζνπο θαη αλαγλσξηζκέλεο ηθαλφηεηαο ζηνλ ηνκέα 

πνπ θαιχπηεη ε  χκβαζε. Σα κέιε ηεο εθιέγνληαη απφ ηα πκβαιιφκελα Κξάηε 

αλάκεζα ζηνπο ππεθφνπο ηνπο θαη ζπκκεηέρνπλ ππφ ηελ αηνκηθή ηνπο ηδηφηεηα, αθνχ 

ιεθζνχλ ππφςε ε αλάγθε εμαζθάιηζεο δίθαηεο γεσγξαθηθήο θαηαλνκήο θαη ηα θχξηα 

λνκηθάζπζηήκαηα. 

Κάζε πκβαιιφκελν Κξάηνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ππνδεηθλχεη έλαλ ππνςήθην απφ 

ηνπο ππεθφνπο ηνπ. 

Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο εθιέγνληαη γηα ρξνληθή πεξίνδν ηεζζάξσλ εηψλ. Δίλαη 

επαλεθιέμηκα εάλ πξνηαζεί εθ λένπ ε ππνςεθηφηεηά ηνπο. Ζ ζεηεία πέληε κειψλ απφ 

ηα εθιεγκέλα θαηά ηελ πξψηε εθινγή ιήγεη κεηά ηε ζπκπιήξσζε δχν εηψλ. Σα 

νλφκαηα ησλ πέληε απηψλ κειψλ επηιέγνληαη κε θιήξν απφ ηνλ πξφεδξν ηεο 

ζπλφδνπ, ακέζσο κεηά απφ ηελ πξψηε εθινγή. 

ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ή παξαίηεζεο ελφο κέινπο ηεο Δπηηξνπήο, ή εάλ, γηα έλαλ 

νπνηνλδήπνηε  ιφγν, έλα κέινο δειψζεη φηη δελ κπνξεί πιένλ λα αζθεί ηα θαζήθνληα 

ηνπ ζηα πιαίζηα ηεο Δπηηξνπήο, ην πκβαιιφκελν Κξάηνο, πνπ είρε ππνδείμεη απηφ 

ην κέινο, δηνξίδεη έλαλ άιιν εκπεηξνγλψκνλα απφ ηνπο ππεθφνπο ηνπ, γηα λα 

ππεξεηήζεη γηα ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο έγθξηζεο ηεο 

Δπηηξνπήο. 



Οη ζχλνδνη ηεο Δπηηξνπήο ζπγθαινχληαη θαλνληθά ζηελ έδξα ηνπ Οξγαληζκνχ ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζηε Νέα Τφξθε ή ζε νπνηνλδήπνηε άιιν θαηάιιειν ηφπν, πνπ 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαη ζπλέξρεηαη θαλνληθά θάζε ρξφλν. 

Ζ δηάξθεηα ησλ ζπλφδσλ ηεο θαζνξίδεηαη θαη ηξνπνπνηείηαη, εάλ είλαη αλαγθαίν απφ 

κηα ζπλέιεπζε ησλ Κξαηψλ-Μεξψλ ζηελ παξνχζα χκβαζε, κε ηελ επηθχιαμε ηεο 

έγθξηζεο απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. 

Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Οξγαληζκνχ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζέηεη ζηε δηάζεζε ηεο 

Δπηηξνπήο ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ ηεο έρνπλ αλαηεζεί. 

Σα πκβαιιφκελα Κξάηε αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ππνβάιινπλ ζηελ 

Δπηηξνπή, κέζσ ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηνπ Οξγαληζκνχ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, 

εθζέζεηο ζρεηηθά κε ηα κέηξα πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ 

δηθαησκάησλ πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηελ χκβαζε, θαζψο θαη ζρεηηθά κε ηελ πξφνδν 

πνπ ζεκεηψζεθε σο πξνο ηελ απφιαπζε απηψλ ησλ δηθαησκάησλ: 

α) Δληφο ησλ δχν πξψησλ εηψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο 

χκβαζεο γηα θάζε πκβαιιφκελν Κξάηνο. 

β) Καηφπηλ, θάζε πέληε ρξφληα. 

Οη εθζέζεηο, πξέπεη λα επηζεκαίλνπλ ηνπο παξάγνληεο θαη ηηο δπζθνιίεο, εάλ 

ππάξρνπλ, πνπ εκπνδίδνπλ ηα πκβαιιφκελα Κξάηε λα ηεξήζνπλ πιήξσο ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα χκβαζε. Πξέπεη επίζεο λα 

πεξηέρνπλ επαξθείο πιεξνθνξίεο, γηα λα δψζνπλ ζηελ Δπηηξνπή κηα αθξηβή 

εηθφλα ηεο εθαξκνγήο ηεο χκβαζεο ζηελ ελ ιφγσ ρψξα. 

Ζ Δπηηξνπή κπνξεί λα δεηά απφ ηα πκβαιιφκελα Κξάηε ζπκπιεξσκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο, κε ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο. Τπνβάιιεη θάζε δπν 

ρξφληα ζηε Γεληθή πλέιεπζε, κέζσ ηνπ Κνηλσληθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ 

πκβνπιίνπ, εθζέζεηο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο.Σα πκβαιιφκελα Κξάηε 

θαζηζηνχλ επξέσο πξνζηηέο ηηο εθζέζεηο ηνπο ζην θνηλφ ηεο ρψξαο ηνπο. 

Ζ Δπηηξνπή κπνξεί λα θάλεη ππνδείμεηο θαη ζπζηάζεηο γεληθήο θχζεσο βαζηζκέλεο 

ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρεη δερηεί. Οη ππνδείμεηο απηέο θαη νη ζπζηάζεηο γεληθήο 

θχζεσο δηαβηβάδνληαη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν πκβαιιφκελν Κξάηνο θαη 

αλαθέξνληαη ζηε Γεληθή πλέιεπζε, καδί κε ηηο παξαηεξήζεηο ησλ πκβαιιφκελσλ 

Κξαηψλ κεξψλ φπνπ ππάξρνπλ. 



 

1.2ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΞΑΛΔΙΦΗ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΜΟΡΦΧΝ  

ΓΙΑΚΡΙΔΧΝ ΚΑΣΑ ΣΧΝΓΤΝΑΙΚΧΝ 

 

Ζ χκβαζε γηα ηελ Δμάιεηςε Κάζε Μνξθήο Γηαθξίζεσλ θαηά ησλ Γπλαηθψλ 

(ConventionontheEliminationofAllFormsofDiscriminationagainstWomen - CEDAW), 

πνπ πηνζεηήζεθε ην 1979 απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ είλαη έλα δηεζλέο 

λνκνζρέδην γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ. Απνηειείηαη απφ έλα πξννίκην 

θαη 30 άξζξα, θαζνξίδεη ηη ζπληζηά δηάθξηζε εηο βάξνο ησλ γπλαηθψλ θαη 

δεκηνπξγεί κηα αηδέληα γηα ηελ εζληθή δξάζε γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ 

δηαθξίζεσλ απηψλ. 

 

 

Ζ ζχκβαζε νξίδεη ηηο δηαθξίζεηο θαηά ησλ γπλαηθψλ σο ―... θάζε δηάθξηζε, 

απνθιεηζκφ ή πεξηνξηζκφ πνπ γίλεηαη κε βάζε ην θχιν, ε νπνία έρεη σο 

απνηέιεζκα ή ν ζθνπφο ηνπ είλαη λα βιάπηεη ή λα αθπξψλεη ηελ αλαγλψξηζε 

ή ηελ άζθεζε απφ ηηο γπλαίθεο, αλεμαξηήησο ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, 

γηα κηα βάζε ηεο ηζφηεηαο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

αλζξψπνπ θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ ζηνλ πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ, 

θνηλσληθφ, πνιηηηζηηθφ, αζηηθφ ή ζε νπνηνλδήπνηε άιιν ηνκέα.‖15 

Ζ χκβαζε γηα ηελ εμάιεηςε φισλ ησλ κνξθψλ δηάθξηζεο θαηά ησλ γπλαηθψλ 

ππνγξάθηεθε απφ ηελ Διιάδα ζηα Ζλσκέλα Έζλε ζηηο 2 Μαξηίνπ 1982.  

 

 

 

 

 

i) Η ύκβαζε ζηελ Διιάδα 
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ΔΦΖΜΔΡΗ ΣΖ ΚΤΒΔΡΝΖΔΧ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ,  

ΑΘΖΝΑ 1 ΑΠΡΗΛΗΟΤ 1983, ΣΔΤΥΟ ΠΡΧΣΟ Αξ. Φχιινπ 39 

ΝΟΜΟ ΤΠ‘ ΑΡΗΘΜ. 1342 Γηα ηελ θχξσζε ηεο χκβαζεο ησλ Δλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ 
εμάιεηςε φισλ ησλ κνξθψλ δηαθξίζεσλ θαηά ησλ γπλαηθψλ. (ΦΔΚ Α/39/1983) 



Ζ χκβαζε θπξψζεθε λνκνζεηηθά απφ ηε Βνπιή ζηηο 30 Μαξηίνπ 1983 θαη 

ίζρπζε σο λφκνο ηνπ θξάηνπο, Ν. 1342/1983, ΦΔΚ Α΄ 39, απφ ηηο 30 Απξηιίνπ 

1983.  

ην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απηήο ηεο χκβαζεο, ε 

Διιάδα ππνβάιιεη θάζε ηέζζεξα ρξφληα ζηελ αξκφδηα Δπηηξνπή ηνπ ΟΖΔ γηα 

ηελ εμάιεηςε θάζε κνξθήο δηάθξηζεο θαηά ησλ γπλαηθψλ ηελ Δζληθή ηεο 

Έθζεζε. Ζ Διιεληθή Κπβέξλεζε κέζσ ηνπ αξκφδηνπ θξαηηθνχ θνξέα πνπ 

είλαη ε Γεληθή Γξακκαηεία Ηζφηεηαο ησλ δχν Φχισλ, ππέβαιε ην 1986 ηελ 

πξψηε ηεο Έθζεζε, ε νπνία εμεηάζηεθε απφ ηελ Δπηηξνπή CEDAW ην 

Μάξηην ηνπ 1987.  

Ζ 6ε Δζληθή Έθζεζε αθνξά ηελ ηεηξαεηία 2001 - 2004, ππνβιήζεθε ζηελ 

Δπηηξνπή CEDAW ηνλ Ηνχλην ηνπ 2005. 

ην Άξζξν 11 ηεο χκβαζεο, θαηνρπξψλεηαη ην δηθαίσκα ηεο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο, ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο, ιφγσ αλεξγίαο, αζζελείαο, 

αλαπεξίαο θαη γήξαηνο ή γηα θάζε άιιε αηηία απψιεηαο ηεο ηθαλφηεηαο γηα 

εξγαζία. 

ε κηα απφθαζε νξφζεκν γηα ηηο γπλαίθεο, ε Γεληθή πλέιεπζε, ρσξίο ςεθνθνξία, 

ελέθξηλε ζηηο 6 Οθησβξίνπ 1999, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 21, ην Πξναηξεηηθφ 

Πξσηφθνιιν θαη θάιεζε φια ηα κέξε ηεο χκβαζεο λα ην ππνγξάςνπλ ην 

ζπληνκφηεξν. 

Με ηελ επηθχξσζε ηνπ Πξναηξεηηθνχ Πξσηνθφιινπ, έλα θξάηνο αλαγλσξίδεη ηελ 

αξκνδηφηεηα ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Δμάιεηςε ησλ Γηαθξίζεσλ θαηά ησλ Γπλαηθψλ, 

λα παξαιακβάλεη θαη λα εμεηάδεη θαηαγγειίεο απφ άηνκα ή νκάδεο εληφο ηεο 

δηθαηνδνζίαο ηεο θαη λα εθδίδεη αληίζηνηρα ηηο "δηαπηζηψζεηο" (views), (απνθάζεηο).  

Σν Πξναηξεηηθφ Πξσηφθνιιν ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 22 Γεθεκβξίνπ 2000, κεηά ηελ 

επηθχξσζή ηεο απφ ην δέθαην κέινο, κέξνο ηεο χκβαζεο. 

Σν Πξναηξεηηθφ Πξσηφθνιιν επηθχξσζε ε Διιάδα κε ηνλ Νφκν 2952 ηνπ 2001 

(Ν.2952/2001).16 

Ζ ηζρχο ηνπ Πξναηξεηηθνχ Πξσηνθφιινπ, ην ζέηεη ζε ίζε κνίξα κε ην Γηεζλέο 

χκθσλν γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα, ηε χκβαζε γηα ηελ Δμάιεηςε 
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ΔΦΖΜΔΡΗ ΣΖ ΚΤΒΔΡΝΖΔΧ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ, ΑΘΖΝΑ 22 

ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ 2001, ΣΔΤΥΟ ΠΡΧΣΟ Αξ. Φχιινπ 248, ΝΟΜΟ ΤΠ‘ ΑΡΗΘΜ. 2952 Κχξσζε 

ηνπ Πξναηξεηηθνχ Πξσηνθφιινπ ζηε χκβαζε γηα ηελ εμάιεηςε φισλ ησλ κνξθψλ 

δηαθξίζεσλ θαηά ησλ γπλαηθψλ. (ΦΔΚ Α/248/2001). 

 



φισλ ησλ κνξθψλ Φπιεηηθψλ Γηαθξίζεσλ θαη ηε χκβαζε θαηά ησλ Βαζαληζηεξίσλ 

θαη άιισλ κνξθψλ θιεξήο, Απάλζξσπεο ή Σαπεηλσηηθήο Μεηαρείξηζεο ή Σηκσξίαο. 

 

ii) Μεραληζκόο Διέγρνπ ηεο ύκβαζεο 

OΜεραληζκφο ειέγρνπ, απαξηίδεηαη απφ κηα Δπηηξνπή απφ 23 εκπεηξνγλψκνλεο ζηα 

γπλαηθεία ζέκαηα, απφ φιν ηνλ θφζκν, πνπ ελεξγνχλ κε πιήξε αλεμαξηεζία θαη 

αηνκηθή ηδηφηεηα, δειαδή φρη σο εθπξφζσπνη ησλ Υσξψλ πνπ ηνπο είραλ πξνηείλεη. 

Σα κέιε ηεο ζήκεξα είλαη φια γπλαίθεο πιελ ελφο Οιιαλδνχ. 

Σα 23 κέιε ηεο CEDAW, είλαη αλαγλσξηζκέλνη σο εκπεηξνγλψκνλεο πςεινχ εζηθνχ 

θχξνπο θαη κε αξκνδηφηεηα ζηνλ ηνκέα πνπ δηέπεηαη απφ ηε ζχκβαζε, θαη είλαη 

εθιεγκέλνη απφ ηα θξάηε κέξε.  

Οη εθινγέο πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ ηζφηηκε 

γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ κειψλ θαη ηελ απαίηεζε φηη ηα κέιε εθπξνζσπνχλ 

δηαθνξεηηθέο κνξθέο ηνπ πνιηηηζκνχ, θαζψο θαη βαζηθά λνκηθά ζπζηήκαηα. Ζ 

ζπλεδξίαζε ησλ θξαηψλ κεξψλ ζπγθαιείηαη θάζε άιιν έηνο απφ ην Γεληθφ Γξακκαηέα 

ζηελ έδξα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζηε Νέα Τφξθε. 

Οη Αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο είλαη: 

 Δμέηαζε αηνκηθψλ πξνζθπγψλ θαηά Κξαηψλ-κειψλ. 

 Δμέηαζε ησλ θξαηηθψλ εθζέζεσλ πνπ ππνβάιινπλ ηα Κξάηε-κέιε ηεο 

χκβαζεο θαζψο θαη ε έθδνζε παξαηεξήζεσλ (ζρφιηα - ζπκπεξάζκαηα) επ‘ 

απηψλ. 

 Έθδνζε "γεληθψλ ζπζηάζεσλ" πνπ αθνξνχλ εξκελεπηηθέο θαηεπζχλζεηο 

λνκνινγίαο. 

 Λήςε αλάινγσλ κέηξσλ πξνο απνθπγή αλεπαλφξζσηεο δεκηάο ησλ 

ζπκάησλ. 

 Γηελέξγεηα έξεπλαο επί θαηαγγειινκέλσλ γηα παξαβηάζεηο απφ ηα Κξάηε – 

κέξε. 

Γελ γίλνληαη δεθηέο πξνζθπγέο αλψλπκεο, ή απφ νκάδεο αηφκσλ, νξγαλψζεηο, 

ζσκαηεία ή επηρεηξήζεηο ή θαη απφ άιια πξφζσπα εθηφο ζπκάησλ παξαβίαζεο.  

Οη Αηνκηθέοπξνζθπγέο εμεηάδνληαη κία πξνο κία ρσξηζηά θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξψλ, 

ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπ ζχκαηνο ή ηνπ δηθεγφξνπ ηνπ, αιιά θαη ρσξίο ηελ παξνπζία 

εθπξνζψπνπ ηνπ θξάηνπο – κέξνπο. 



Ζ Δπηηξνπή αθνχ απνθαζίζεη, εθδίδεη ηηο «δηαπηζηψζεηο». Αλ θξίλεη φηη πξάγκαηη 

ππήξμε παξαβίαζε, ηφηε εθδίδεη ζχζηαζε κέηξσλ πξνο ην θξάηνο, κε ζθνπφ ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο παξαβίαζεο θαη ζπγρξφλσο νξίδεη εηδηθφ εηζεγεηή γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ησλ κέηξσλ. Οη «δηαπηζηψζεηο» - ζπζηάζεηο δελ 

δεζκεχνπλ λνκηθά ην θξάηνο, φκσο ε Δπηηξνπή ζπληάζζεη έλα ζπγθεληξσηηθφ 

ππφκλεκα γηα ηα κέηξα πνπ έιαβε ή φρη ην θξάηνο θαη ην ππνβάιιεη ζηηο εηήζηεο 

εθζέζεηο ηεο ζηελ Γεληθή πλέιεπζε, έηζη ψζηε λα ιεηηνπξγήζεη σο κέζν πίεζεο θαη 

λα αθνινπζήζεη ν δηπισκαηηθφο δηαζπξκφο ηνπ θξάηνπο πνπ δελ εθάξκνζε ηηο 

απνθάζεηο ηεο. 

ηελ Σξηαθνζηή έβδνκε ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ ΟΖΔ , ζηηο 15 

Ηαλνπαξίνπ – 2 Φεβξνπαξίνπ 2007, εμεηάζηεθε απφ ηελ θαηά ηελ 767ε θαη 768ε 

ζπλάληεζή ηεο Δπηηξνπήο, ε 6ε Δζληθή έθζεζε ηεο Διιάδαο17. 

ηηο «Θεηηθέο πιεπξέο», ε Δπηηξνπή ζπγραίξεη ην θξάηνο γηα ηηο πξφζθαηεο 

κεηαξξπζκίζεηο ηεο λνκνζεζίαο ηνπ, νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ εμάιεηςε ησλ 

δηαθξίζεσλ θαηά ησλ γπλαηθψλ θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ, θαζψο 

θαη  γηα ηελ πνιηηηθή ηνπ βνχιεζε, ηελ νπνία εμέθξαζε ζηε δηάξθεηα ελφο 

επνηθνδνκεηηθνχ δηαιφγνπ, γηα πιήξε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο πλζήθεο. 

ην θεθάιαην «Κχξηνη ηνκείο αλεζπρίαο θαη ζπζηάζεηο» ε Δπηηξνπή θαιεί ην θξάηνο 

λα επηθεληξσζεί ζηε ζπζηεκαηηθή θαη ζπλερή εθαξκνγή φισλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

πλζήθεο θαη λα αλαθέξεη ηηο δξάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ηα απνηειέζκαηα 

πνπ επηηεχρζεθαλ ζηελ επφκελε πεξηνδηθή ηνπ έθζεζε. 

Ζ Δπηηξνπή ζεκεηψλεη κε αλεζπρία ηελ εκκνλή ησλ παηξηαξρηθψλ απφςεσλ θαη 

βαζεηά ξηδσκέλσλ ζηεξενηχπσλ φζνλ αθνξά ηνπο ξφινπο θαη ηηο επζχλεο ησλ 

γπλαηθψλ θαη ησλ αλδξψλ ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ θνηλσλίαθαη ζπληζηά ζην θξάηνο λα 

ιάβεη κέηξα γηα λα επηθέξεη αιιαγέο ησλ παξαδνζηαθψλ παηξηαξρηθψλ απφςεσλ θαη 

ησλ ζηεξενηχπσλ ξφισλ ησλ θχισλ. 

Δθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηεο γηα ην φηη νη γπλαίθεο ελδέρεηαη λα κελ έρνπλ γλψζε ή λα 

κελ έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζε δηαζέζηκα έλδηθα κέζα ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο 

ησλ δηθαησκάησλ ηνπο θαη δεηά απφ ην θξάηνο λα απαιείςεη ηα εκπφδηα πνπ  

αληηκεησπίδνπλ ζηελ πξφζβαζή ηνπο ζηε δηθαηνζχλε. 

πληζηά ζην θξάηνο λα πινπνηήζεη πξνγξάκκαηα θαη πνιηηηθέο πνπ απνζθνπνχλ ζε 

απνηειεζκαηηθή πξφζβαζε ησλ γπλαηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηνλνηηθψλ 

γπλαηθψλ θαη ησλ εθήβσλ, ζε ελεκέξσζε θαη ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο 

θαη νηθνγελεηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη εθθξάδεη αλεζπρία γηα ην κηθξφ πνζνζηφ 
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γπλαηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γπλαηθψλ πνπ κεηνλεθηνχλ, ζηελ ηξηηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. 

Δλψ θαισζνξίδεη ην έξγν ηνπ Κέληξνπ Δξεπλψλ γηα Θέκαηα Ηζφηεηαο, πνπ ζηνρεχεη 

ζηε ζηήξημε ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ 

θαη ηεο αλέιημεο ησλ γπλαηθψλ, ε Δπηηξνπή δηαπηζηψλεη κε αλεζπρία φηη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ κειεηψλ πνπ δηεμάγνληαη απφ ην θέληξν εξεπλψλ, εηδηθά φζσλ 

αθνξνχλ ηηο γπλαίθεο πνπ κεηνλεθηνχλ, δελ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηελ έθζεζε ηνπ 

θξάηνπο. 

 

1.3ΓΙΔΘΝΗ ΟΡΓΑΝΧΗ ΔΡΓΑΙΑ18 

Ζ Γηεζλήο Οξγάλσζε Δξγαζίαο (ΓΟΔ) ηδξχζεθε ην 1919 θαη είλαη ε 

εμεηδηθεπκέλε νξγάλσζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ 

πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη ησλ δηεζλψο αλαγλσξηζκέλσλ 

αλζξσπίλσλ θαη εξγαηηθψλ δηθαησκάησλ. Ζ ΓΟΔ θαζνξίδεη εξγαηηθά επίπεδα 

θαη δηθαηψκαηα κέζσ πκβάζεσλ ηηο νπνίεο θαινχληαη νη ρψξεο κέιε λα 

θπξψζνπλ. Ζ θχξσζε πκβάζεσλ ηεο ΓΟΔ δεκηνπξγεί λνκηθή ππνρξέσζε 

ζην θάζε θξάηνο λα ηεξήζεη ηηο ζπγθεθξηκέλεο πξφλνηεο πνπ αλαθέξνληαη ζε 

απηέο . Πέξαλ ησλ πκβάζεσλ, πνιιέο θνξέο ε ΓΟΔ εθδίδεη θαη πζηάζεηο, νη 

νπνίεο αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ πκβάζεσλ. Οη πζηάζεηο δελ 

είλαη λνκηθά δεζκεπηηθέο, αιιά απινχζηαηα δίδνπλ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

γηα ηνλ ηξφπν ξχζκηζεο θαη εθαξκνγήο ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ. 

Ζ Γηεζλήο Οξγάλσζε Δξγαζίαο έρεη ζεζπίζεη αξθεηέο πκβάζεηο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία νξηζκέλεο απφ ηηο νπνίεο ζα 

αλαιχζνπκε παξαθάησ.   

i.ηε Γεληθή πλδηάζθεςε ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο, πνπ 

ζπγθιήζεθε ζηε Γελεχε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Γηεζλνχο Γξαθείνπ 

Δξγαζίαο θαη ζπλήιζε  ηελ 1ε Ηνπλ. 1983 ζηελ εμεθνζηή έλαηε ζχλνδφ ηεο, 

ζπληάρζεθε ε χκβαζε αξηζκφο 159 γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

επαλαπξνζαξκνγή θαη απαζρφιεζε ησλ κεηνλεθηνχλησλ πξνζψπσλ, ε 

νπνία ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 20 Ηνπλίνπ 1985. 
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άθθνπια, Αζήλα Μάξηηνο 2004, ζειίδα 61 



 

Η ύκβαζε ζηελ Διιάδα 

 

Ζ χκβαζε  αξηζ. 15919θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ην Ν. 1556/1985, ΦΔΚ 

Α΄ 100 θαη απνηειείηαη απφ 3 Μέξε. 

Σν Πξψην Μέξνο, άξζξν 1,  αθνξά ηνπο νξηζκνχο θαη ην πεδίν εθαξκνγήο. 

Σν Γεχηεξν Μέξνο, άξζξα 2 έσο 5, αθνξνχλ ηηο αξρέο ησλ πνιηηηθψλ 

επαγγεικαηηθήο επαλαπξνζαξκνγήο θαη απαζρφιεζεο γηα ηα κεηνλεθηνχληα 

πξφζσπα. 

Σν Σξίην Μέξνο, άξζξα 6 έσο 9 αθνξνχλ ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα 

ιακβάλνληαη ζην εζληθφ επίπεδν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ 

επαγγεικαηηθήο επαλαπξνζαξκνγήο θαη απαζρφιεζεο γηα ηα κεηνλεθηνχληα 

άηνκα. 

 

ii.Ζ Γεληθή πλδηάζθεςε ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Δξγαζίαο πνπ ζπγθιήζεθε 

ζηε Γελεχε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Γηεζλνχο Γξαθείνπ Δξγαζίαο θαη 

ζπλήιζε ζηηο 4 Ηνπλίνπ 1975, ζηελ εμεθνζηή ζχλνδφ ηεο ζπλέηαμε ηε 

χκβαζε αξηζ. 142 γηα ην ξφιν ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ε νπνία ππεγξάθε 

ζηε Γελεχε ζηηο , 23 Ηνπλίνπ 1975 θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 19 Ηνπιίνπ 1977.  

 

Η ύκβαζε ζηελ Διιάδα 

 

Ζ χκβαζε αξηζ. 14220 θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ην Ν. 1856/1989, ΦΔΚ 

Α΄ 141 θαη απνηειείηαη απφ 13 Άξζξα. 
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Αξ. Φχιινπ 100, ΑΘΖΝΑ 28 ΜΑΨΟΤ 1985 

ΝΟΜΟ: 1556/85 Κχξσζε ηεο 159/83 Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

επαλαπξνζαξκνγή θαη απαζρφιεζε ησλ κεηνλεθηνχλησλ πξνζψπσλ.(ΦΔΚ 100/Α/28-5-85) 
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ΔΦΖΜΔΡΗ ΣΖ ΚΤΒΔΡΝΖΔΧ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ, ΑΘΖΝΑ 1 ΗΟΤΝΗΟΤ 
1989, ΣΔΤΥΟ ΠΡΧΣΟ Αξ. Φχιινπ 141,  ΝΟΜΟ: 1856 /89  
Κχξσζε δηεζλνχο ζχκβαζεο εξγαζίαο ππ' αξηζ. 142 «γηα ην ξφιν ηνπ επαγγεικαηηθνχ 
πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ»  

(ΦΕΚ 141/Α/1-06-89)  



Σν Άξζξν 3 αλαθέξεη φηη θάζε κέξνο ηεο χκβαζεο, ζα πξέπεη λα επεθηείλεη 

πξννδεπηηθά ηα ζπζηήκαηα ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηα 

ζπζηήκαηα γηα ηε ζπλερή ελεκέξσζε πάλσ ζηελ απαζρφιεζε, πξνθεηκέλνπ 

λα εμαζθαιηζηεί ε πιήξεο ελεκέξσζε θαη έλαο φζν ην δπλαηφ επξχηεξνο 

πξνζαλαηνιηζκφο ζηα παηδηά, ηνπο εθήβνπο θαη ελήιηθεο, αθνχ πεξηιεθζνχλ 

θαηάιιεια πξνγξάκκαηα γηα ηνπο αλζξψπνπο κε αλαπεξία.  

Απηή ε ελεκέξσζε ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ηελ επηινγή ελφο επαγγέικαηνο, 

ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη ηηο ζρεηηθέο κ' απηή δπλαηφηεηεο 

εθπαίδεπζεο, ηελ θαηάζηαζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηηο πξννπηηθέο 

απαζρφιεζεο, ηηο δπλαηφηεηεο εμέιημεο, ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηελ αζθάιεηα 

θαη ηελ πγηεηλή ηεο εξγαζίαο θαη ηηο άιιεο απφςεηο ηεο ελεξγνχ δσήο ζηνπο 

δηάθνξνπο ηνκείο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη πνιηηηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζ' 

φια ηα επίπεδα ππεπζπλφηεηαο. 

 

iii. Ζ Γεληθή πλδηάζθεςε ηεο Γηεζλνχο Οξγαλψζεσο Δξγαζίαο πνπ 

ζπγθιήζεθε ζηε Γελεχε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Γηεζλνχο Γξαθείνπ 

Δξγαζίαο, θαηά ηελ 42ε χλνδφ ηεο, ζηηο 4 Ηνπλίνπ 1958 ελέθξηλεηε χκβαζε 

αξηζ. 111 γηα ηε δηάθξηζε ζηελ απαζρφιεζε θαη ζην επάγγεικα ε νπνία 

ππεγξάθε ζηε Γελεχε ζηηο 25 Ηνπλίνπ 1958 θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 15 Ηνπλίνπ 

1960. 

 

Η ύκβαζε ζηελ Διιάδα 

 

Ζ χκβαζε αξηζ. 11121θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ην Ν. 1424/1984, ΦΔΚ 

Α΄ 29 θαη απνηειείηαη απφ 13 Άξζξα. 

ην άξζξν 1 αλαθέξεηαη φηη ν φξνο "δηάθξηζε" πεξηιακβάλεη "θάζε δηάθξηζε, 

απνθιεηζκφ ή πξνηίκεζε πνπ βαζίδεηαη ζηε θπιή, ζην ρξψκα, ζην θχιν, ζην 

ζξήζθεπκα, ζηα πνιηηηθά θξνλήκαηα, ζηελ εζληθή θαηαγσγή θαη ηελ θνηλσληθή 

πξνέιεπζε θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ θαηάξγεζε ή ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο 
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ΔΦΖΜΔΡΗ ΣΖ ΚΤΒΔΡΝΖΔΧ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ, ΑΘΖΝΑ 14 
ΜΑΡΣΗΟΤ 1984, ΣΔΤΥΟ ΠΡΧΣΟ Αξ. Φχιινπ 29,  ΝΟΜΟ: 1424/84 Γηα ηελ επηθχξσζε ηεο 
111 Γηεζλνχο πκβάζεσο Δξγαζίαο γηα ηε δηάθξηζε ζηελ απαζρφιεζε θαη ζην επάγγεικα. 
(ΦΔΚ 29/Α/14-03-1984)  
 



ηζφηεηαο ησλ επθαηξηψλ θαη ηεο κεηαρείξηζεο πνπ αθνξά ηελ απαζρφιεζε θαη 

ην επάγγεικα".  

Σν άξζξν 5 αλαθέξεη φηη ηα εηδηθά κέηξα γηα πξνζηαζία ή βνήζεηα πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ άιιεο ζπκβάζεηο ή ζπζηάζεηο ηεο Γηεζλνχο 

πλδηαζθέςεσο Δξγαζίαο δελ ζεσξνχληαη δηαθξίζεηο. Δπίζεο, θάζε κέινο 

κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ησλ αληηπξνζσπεπηηθψλ νξγαλψζεσλ ησλ 

εξγνδνηψλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ, φπνπ απηέο ππάξρνπλ, λα κε ζεσξεί σο 

δηαθξίζεηο, αιιά σο εηδηθά κέηξα πνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηδηαίηεξεο αλάγθεο 

πξνζψπσλ γηα ηα νπνία αλαγλσξίδεηαη θαηά ηξφπν γεληθφ φηη είλαη αλαγθαία 

θάπνηα πξνζηαζία ή εηδηθή βνήζεηα, γηα ιφγνπο φπσο ην θχιν, ε ειηθία, ε 

αλαπεξία, ηα νηθνγελεηαθά βάξε θαη ην θνηλσληθφ ή κνξθσηηθφ επίπεδν.  

iiii.Σεχκβαζε αξηζ. 102 ζρεηηθά κε ηα ειάρηζηα φξηα θνηλσληθήο αζθαιείαο ε 

νπνία ππεγξάθε ζηε Γελεχε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Γηεζλνχο 

Γξαθείνπ, θαηά ηελ 35ε χλνδν ζηηο 4 Ηνπλίνπ 1952 θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 27 

Απξηιίνπ 1956. 

 

 

 

 

Η ύκβαζε ζηελ Διιάδα 

Ζ χκβαζε αξηζ. 10222θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα κε ην Ν. 3251/1955, ΦΔΚ 

Α΄ 140 θαη απνηειείηαη απφ 87 Άξζξα. 

Σν Πξψην κέξνο, Άξζξα 1 – 6, αθνξά ηηο Γεληθέο Γηαηάμεηο. 

Σν Γεχηεξν κέξνο, Άξζξα 7 – 12, αθνξά ηελ Ηαηξηθή Πεξίζαιςε. 

Σν Σξίην κέξνο, Άξζξα 13 – 18, Δπίδνκα Αζζελείαο. 

Σν Σέηαξην κέξνο, Άξζξα 19 – 24, Παξνρέο Αλεξγίαο.  

Σν Πέκπην κέξνο, Άξζξα 25 – 30, Παξνρέο Γήξαηνο. 

Σν Έθην κέξνο, Άξζξα 31 –38, Παξνρέο ιφγσ εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο θαη 

επαγγεικαηηθήο αζζέλεηαο 

Σν Έβδνκν κέξνο, Άξζξα 39 – 45, Παξνρέο πξνο ηελ νηθνγέλεηα. 
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ΔΦΖΜΔΡΗ ΣΖ ΚΤΒΔΡΝΖΔΧ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ, ΑΘΖΝΑ 2 ΗΟΤΝΗΟΤ 
1955, ΣΔΤΥΟ ΠΡΧΣΟ Αξ. Φχιινπ 140, ΝΟΜΟ: 3251/1955 Πεξί θπξψζεσο ηεο ππ' αξηζ. 
102 Γηεζλνχο πκβάζεσο ηεο αθνξψζεο «ηα ειάρηζηα φξηα Κνηλσληθήο Αζθαιείαο». (ΦΔΚ 
140/Α/2-06-55)  



Σν γδνν κέξνο, Άξζξα 46 – 52, Παξνρέο Μεηξφηεηαο.  

Σν Έλαην κέξνο, Άξζξα 53 – 58, αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο Παξνρέο ιφγσ 

Αλαπεξίαο. 

Σν Γέθαην κέξνο, Άξζξα 59 – 64, Παξνρέο επηδψλησλ. 

Σν Δλδέθαην κέξνο, Άξζξα 65 – 68. 

Σν Γσδέθαην κέξνο, Άξζξα 69 – 72, Κνηλέο Γηαηάμεηο. 

Σν Γέθαην Σξίην κέξνο, Άξζξα 73 – 77, Γηάθνξεο Γηαηάμεηο. 

Σν Γέθαην Σέηαξην κέξνο, Άξζξα 78 – 87, Σειηθέο Γηαηάμεηο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4Η ΓΙΔΘΝΗ ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΑ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΣΧΝ ΑΣΟΜΧΝ  

ΜΔ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΧΝ ΗΝΧΜΔΝΧΝ ΔΘΝΧΝ23 

 

ην ηέινο ηνπ 200124, ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ απνθάζηζε λα 

ζπζηήζεη κηα AdHoc Δπηηξνπή γηα λα εμεηάζεη πξνηάζεηο γηα κηα νινθιεξσκέλε 

χκβαζε γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ πξνψζεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ηεο 

αμηνπξέπεηαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Χο ην ηέινο ηνπ 2004, ε  AdHoc Δπηηξνπή 

πξαγκαηνπνίεζε πέληε ζπλαληήζεηο θαη δέρηεθε φηη ε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα 

ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία ζα πηνζεηεζεί ζην κέιινλ θαη ζα είλαη κηα ζεκαηηθή 

χκβαζε, φπσο ε CEDAW (χκβαζε θαηά φισλ ησλ κνξθψλ Γηαθξίζεσλ θαηά ησλ 

Γπλαηθψλ), ε CERD (χκβαζε γηα ηελ Δμάιεηςε ησλ Φπιεηηθψλ Γηαθξίζεσλ) θαη ε 

CRC (χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ). 

Σν κφλν ππάξρνλ εξγαιείν ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ εηδηθά γηα ηελ αλαπεξία, είλαη νη 

Πξφηππνη Καλφλεο γηα ηελ Δμίζσζε ησλ Δπθαηξηψλ γηα ηα Άηνκα κε Αλαπεξία πνπ 

πηνζεηήζεθαλ ην 2001,νη νπνίνη  δελ είλαη λνκηθά δεζκεπηηθνί. 
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StefanTromel, FundacionONCE, Αθηηβηζηέο θαη πλήγνξνη ησλ Γηθαησκάησλ ηνλ Αηφκσλ κε 

Αλαπεξία, Δγρεηξίδην, επηέκβξηνο 2005, ζειίδα 102 
24

Πεξηνδηθφ ΘΔΜΑΣΑ ΑΝΑΠΖΡΗΑ, ηεχρνο 6, ζειίδα 27. 



Ο ζηφρνο ήηαλ λα πεηζζνχλ ηα Κξάηε ζε έλα ―Καηαζηαηηθφ Υάξηε‖ έλα είδνο δηεζλνχο 

―πληάγκαηνο‖ πνπ λα θαηνρπξψλεη ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. Μέρξη 

ηφηε δελ ππήξρε δηεζλέο πξνεγνχκελν ζε απηφ.  

Σν πξψην βήκα, ίζσο θαη ην πην δχζθνιν ήηαλ λα πεηζζνχλ ηα Κξάηε φηη ρξεηαδφηαλ 

έλαο ηέηνηνο ―Υάξηεο‖. Απηφ δελ ήηαλ εχθνιν αθνχ άιια δηεζλή θείκελα είραλ γεληθέο 

δηαηάμεηο πξνζηαζίαο. Απηφ αθξηβψο ην επηρείξεκα πξφβαιαλ φζνη αληηκάρνληαλ ηελ 

ηδέα, φηη δειαδή έλα ηέηνην θείκελν δελ ζα πξνζζέζεη θάηη θαηλνχξγην ζε φηη ππάξρεη 

ήδε γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα.  

Ζ απφθαζε λα πξνρσξήζεη ηειηθά ν ΟΖΔ ζηελ θαηάξηηζε δηεζλνχο θεηκέλνπ, 

ιήθζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2003. ηελ πξψηκε απηή θάζε έλαο απφ ηνπο αλαζρεηηθνχο 

παξάγνληεο ήηαλ ε ίδηα ε Δπξσπατθή Έλσζε, ε νπνία αλεζπρνχζε  φηη ε χκβαζε 

ζα κπνξνχζε λα εμειηρζεί ζε αληηπαξάζεζε (πινχζηνπ) Βνξά θαη (θησρνχ) Νφηνπ 

παίξλνληαο πεξηζζφηεξν ηε κνξθή ελφο ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Κνηλσληθή 

Αλάπηπμε.  

Αλ θαη ε ΔΔ είρε απηή ηελ επηθχιαμε, απφ θνηλνχ κε ζεκαληηθέο δπηηθέο ρψξεο 

(Απζηξαιία, Καλαδάο, Ηαπσλία) πξνζπάζεζαλ απφ ηελ αξρή ην θείκελν πνπ ζα 

εηνηκαζζεί λα είλαη έλαο 'Υάξηεο' δηθαησκάησλ ησλ πξνζψπσλ απέλαληη ζην Κξάηνο 

ζην νπνίν δνπλ. Ζ ζπκκεηνρή ησλ ΜΚΟ, ήηαλ θαηαιπηηθή.  

"Nothingaboutus, withoutus" (ηίπνηα γηα εκάο, ρσξίο εκάο) ήηαλ φρη κφλν ην ζχλζεκα 

αιιά ε πνιηηηθή νπζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο απηήο.  

Παξφιν πνπ ε χκβαζε δελ πξνζζέηεη λέα δηθαηψκαηα (αηνκηθά, πνιηηηθά, 

νηθνλνκηθά, θνηλσληθά ή πνιηηηζηηθά) ζε φζα ήδε ππάξρνπλ, ην δεηνχκελν ήηαλ λα 

θαηνρπξσζνχλ ηέηνηνπ είδνπο δηαηάμεηο πνπ θαιχπηνπλ ηα θελά πνπ ε γεληθφηεηα 

ησλ δηαηάμεσλ πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα δελ ήηαλ ηθαλή λα αληηκεησπίζεη.  

Ζ χκβαζε αληηκεησπίδεη ζπλνιηθά φιε ηελ έθηαζε ησλ ζεκειησδψλ (αλζξσπίλσλ) 

δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε φηαλ ην χληαγκα 

θάζε ρψξαο δελ κπνξεί λα δψζεη ζαθείο θαηεπζχλζεηο, λα ηηο δψζεη ε χκβαζε. 

Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ, κε ηηο Απνθάζεηο ηεο 56/168 ηνπ 2001 θαη 60/232 ηνπ 

2005, απνθάζηζε ηελ ζπγθξφηεζε κηαο AdHoc Δπηηξνπήο γηα ηε ζχληαμε κηαο 

―Πεξηεθηηθήο θαη Οινθιεξσκέλεο Γηεζλνχο χκβαζεο γηα ηελ Πξνζηαζία θαη 

Πξναγσγή ησλ Γηθαησκάησλ θαη ηεο Αμηνπξέπεηαο ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία‖. 

ηηο 25 Απγνύζηνπ 2006 ζηε Νέα Τόξθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 8εο πλφδνπ ηεο 

AdHoc Δπηηξνπήο νινθιεξψζεθε ε επεμεξγαζία θαη ςεθίζηεθε ε Γηεζλήο χκβαζε 

γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία, ηελ νπνία ελέθξηλε ε Γεληθή πλέιεπζε 

ηνπ ΟΖΔ. 



Ζ χκβαζε απηή νδεγεί ζηε λνκηθή δέζκεπζε ησλ θξαηψλ - κειψλ ηνπ Ο.Ζ.Δ. φηη 

εαλαπεξία είλαη θαη ζα αληηκεησπίδεηαη σο δήηεκα αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, ηα 

νπνία πξέπεη λα δηαζθαιίδνληαη.  

Σν θείκελν ηεο χκβαζεο βαζίδεηαη ζηηο ήδε ππάξρνπζεο ζπλζήθεο γηα ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, νη νπνίεο πξνζαξκφδνληαη ζηα πξνβιήκαηα ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία, ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο δξάζεο, ψζηε λα έρνπλ ην δηθαίσκα 

λα αζθήζνπλ ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηά ηνπο.  

ην άξζξν 1 γηα ηνλ νξηζκφ ησλ πξνζψπσλ πνπ ζεσξνχληαη αλάπεξνη, 

επηηεχρζεθε ε δηαηχπσζε φηη δελ ζα πξέπεη λα κεηαθπιχεηαη ην βάξνο ηεο 

απφδεημεο ηεο αλαπεξίαο ζε θάζε πξφζσπν πνπ πξνβάιιεη ηελ ηδηφηεηα απηή 

(ηνπ αλαπήξνπ), πξνθεηκέλνπ λα επηδηψμεη ηελ απφιαπζε ησλ δηθαησκάησλ 

πνπ θαηνρπξψλνληαη ζηε χκβαζε. 

ην άξζξν 11 (θαηαζηάζεηο θηλδχλνπ γηα ηνλ πιεζπζκφ) πηνζεηήζεθε 

δηαηχπσζε κε ηελ νπνία ην Κξάηνο έρεη ππνρξέσζε πξνζηαζίαο θαη 

ζεβαζκνχ ησλ πξνζψπσλ κε αλαπεξία ζε πεξηπηψζεηο ελφπισλ 

ζπγθξνχζεσλ θαη θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ. 

Δπίζεο, ζην άξζξν 17 (πξνζηαζίαο ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ πξνζψπνπ) πξνθξίζεθε 

δηαηχπσζε, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ ππνρξέσζε πξνζηαζίαο ηεο ζσκαηηθήο 

αθεξαηφηεηαο, φπσο εθείλεο ηεο ‗δηάλνηαο‘ (‗physicalandmentalintegrity‘) ηνπ 

πξνζψπνπ ζε ηζφηηκε βάζε κε ηνπο άιινπο. 

ην άξζξν 32 (δηεζλήο ζπλεξγαζία) πξνζηέζεθε δηάηαμε κε ηε νπνία απνζπλδέεηαη ε 

εθ-πιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Κξάηνπο (ζην πιαίζην ηεο χκβαζεο) απφ ηελ 

πξνεγνχκελε χπαξμε δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο, θαζψο επίζεο θαη έλαο λένο 

απνηειεζκαηηθφηεξνο ‗Μεραληζκφο Παξαθνινχζεζεο‘ ηεο λέαο χκβαζεο. 

H χκβαζε ησλ 50 άξζξσλ, θαιχπηνληαο έλα θελφ ζην δηεζλέο δίθαην ησλ 

αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ, πεξηγξάθεη ιεπηνκεξψο ηα δηθαηψκαηα ησλ 

Αηφκσλ κε Αλαπεξία ζε θάζε ηνκέα αλζξψπηλεο δξάζεο. Εεηά απφ ηα Κξάηε 

Μέιε ηνπ ΟΖΔ λα απαιείςνπλ απφ ηε λνκνζεζία ηνπο θάζε δηάθξηζε θαη λα 

πξνζηαηεχζνπλ απφ ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ φια ηα άηνκα κε αλαπεξία 

ελψ ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζα πξέπεη επίζεο λα αμηνινγήζεη ηελ αλάγθε 

ηξνπνπνίεζεο ηνπ παξαγψγνπ επξσπατθνχ δηθαίνπ ή ηεο πξνζαξκνγήο ησλ 

ζρεηηθψλ πνιηηηθψλ ηεο. Τπνρξεψλεη επίζεο ηηο Κπβεξλήζεηο λα 



θαηαπνιεκήζνπλ ηα ζηεξεφηππα θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο θαη λα πξνσζήζνπλ 

ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαζψο θαη ηε 

ζπκβνιή ηνπο ζηελ θνηλσλία. Δπηπιένλ ζην 18 άξζξσλ πξναηξεηηθφ 

Πξσηνθφιινπ πνπ ηε ζπλνδεχεη, γίλεηαη αλαθνξά ζηε δπλαηφηεηα αηνκηθήο (ή 

ζπιινγηθήο ) θαηαγγειίαο ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηεο χκβαζεο γηα ηηο 

ρψξεο πνπ ηελ πηνζέηεζαλ.  

Ζ ππνγξαθή ηεο πξψηεο χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Γηθαηψκαηα 

ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία, πνπ έιαβε ρψξα ζε επίζεκε ηειεηή ζηελ Νέα 

Τόξθε ζηηο 30 Μαξηίνπ 2007, απνηειεί ζηαζκφ ζηελ ηζηνξία ησλ 

δηεθδηθήζεσλ ηνπ αλαπεξηθνχ θηλήκαηνο ζε παγθφζκην επίπεδν. Γηα πξψηε 

θνξά, νη Δπξσπατθέο Κνηλφηεηεο ζπκκεηείραλ ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη 

ηειηθά ππέγξαςαλ κηα πλζήθε - νξφζεκν ζηελ ηζηνξία ησλ ζεζκψλ, πνπ 

θαζηζηά ηα άηνκα κε αλαπεξία ηνπο πξψηνπο Δπξσπαίνπο πνιίηεο, ησλ 

νπνίσλ ηα δηθαηψκαηα ζα πξνζηαηεχνληαη απφ ην Κνηλνηηθφ Γίθαην. 

Ήδε, 80 ρψξεο ππέγξαςαλ ηε χκβαζε ζηε Νέα Τφξθε, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

θαη ε Διιάδα, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη ηε δέζκεπζή ησλ θξαηψλ – κεξψλ 

ηνπ Ο.Ζ.Δ. γηα ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία επηθχξσζεο ηεο χκβαζεο, 

αιιά θαη πινπνίεζε ησλ φζσλ απηή ππαγνξεχεη. 

Δίλαη απνγνεηεπηηθή ε ζηάζε ηεο Γαιιίαο, ηεο Γαλίαο θαη ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ 

πνπ δελ ππέγξαςαλ ην ζπκπιεξσκαηηθφ πξσηφθνιιν ηεο χκβαζεο, ην νπνίν 

επηηξέπεη αηνκηθή θαη ζπιινγηθή παξέκβαζε ζε πεξίπησζε πνπ πξνζβιεζεί ε 

χκβαζε. 

Ζ λέα χκβαζε είλαη έλα λνκηθά δεζκεπηηθφ εξγαιείν θαη γη‘ απηφ ην ιφγν ζεσξείηαη 

σο ε ζεκαληηθφηεξε πξσηνβνπιία ζηελ ηζηνξία ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο γηα ηελ 

αλαπεξία. 

Ζ χκβαζε είλαη κηα νινθιεξσκέλε ζχκβαζε πνπ θαιχπηεη ηα πνιηηεηαθά, πνιηηηθά, 

νηθνλνκηθά, πνιηηηζκηθά θαη θνηλσληθά δηθαηψκαηα.  

Γελ αθνξά ζηελ παξνρή λέσλ θαη δηαθνξεηηθψλ δηθαησκάησλ γηα ηα άηνκα κε 

αλαπεξία αιιά ζηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ θαη  ηελ παξνρή ππνζηήξημεο γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηζφηηκεο θαη απνηειεζκαηηθήο απφιαπζεο φισλ ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ απφ ηα άηνκα κε αλαπεξία. Μηα απφ ηηο βαζηθέο ζπκβνιέο ηε λέαο 

χκβαζεο είλαη θαη ε εθαξκνγή νινθιεξσκέλεο λνκνζεζίαο θαηαπνιέκεζεο ησλ 

δηαθξίζεσλ ζηα Κξάηε Μέιε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ πνπ ζα επηθπξψζνπλ θαη δελ 

πξφθεηηαη κφλν γηα κηα χκβαζε Καηαπνιέκεζεο Γηαθξίζεσλ (φπσο ε CERD θαη ε 



CEDAW), αιιά παξέρεη θαη κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ δηαθξίζεσλ γηα φινπο ηνπο 

ηνκείο ηεο δσήο. 

 

Ζ ζπλζήθε ηνπ ΟΖΔ25 γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία πνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 3 Μαΐνπ 

2008 δηαζθαιίδεη ίζα δηθαηψκαηα θαη ίζε πξφζβαζε ζηελ εξγαζία, ηελ εθπαίδεπζε 

θαη ηελ θνηλσληθή δσή γηα 650 εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο κε αλαπεξία ζην θφζκν. 

χκθσλα κε ηελ ζπλζήθε απαγνξεχεηαη θάζε δηάθξηζε γηαηελ πξφζιεςε θαη ηελ 

ακνηβή ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ελψ πεξηιακβάλεη θαη κέηξα «ζεηηθήο δξάζεο» εθ 

κέξνπο ησλ θπβεξλήζεσλ γηα ηελ πξφζιεςε ησλ αηφκσλ. 

Ζ ςήθηζε ηεο λέαο Γηεζλνχο χκβαζεο ζέηεη ηα θξάηε – κέιε ηνπ Ο.Ζ.Δ., 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηελ Διιάδα, πξν λέσλ επζπλψλ, πξνθεηκέλνπ φζα 

πεξηέρεη, λα εθαξκνζζνχλ ζε εζληθφ επίπεδν.  

Δίλαη έλα ζεκαληηθφ φπιν γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία, έηζη ψζηε λα βνεζήζεη λα 

εμαιεηθζνχλ ηα θαηλφκελα δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο, πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

άλζξσπνη κε αλαπεξία ζε θαζεκεξηλή βάζε.  

ην επίθεληξν ηεο λέαο  χκβαζεο βξίζθνληαη θαη νη γπλαίθεο κε αλαπεξία θαη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ, θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ θαη λέσλ κε 

αλαπεξία, νκάδεο γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε δέζκε φξσλ.  

ηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ελφο δηεζλνχο θεηκέλνπ, ππάξρνπλ δηάθνξα πξνβιήκαηα 

θαη ηδηαίηεξα φηαλ πξέπεη λα ζπκθσλήζνπλ ζε απηφ πεξίπνπ 192 Κξάηε (φζα ηα 

Κξάηε Μέιε ηνπ ΟΖΔ). 

Ζ ζπγθεθξηκέλε χκβαζε είρε θαη κία πξφζζεηε δπζθνιία.  

Ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ ε δηεζλήο θνηλφηεηα αζρνινχληαλ κε ηε ζχληαμε ελφο 

θεηκέλνπ δηαθνξεηηθνχ απφ ηα άιια. 

πλνιηθά 126 απφ ηα 192 κέιε ηνπ ΟΖΔ έρνπλ ππνγξάςεη ηε ζπλζήθε θαη 13 

ρψξεο έρνπλ επηθπξψζεη έλα παξάξηεκα πνπ επηηξέπεη ζε άηνκα θαη 

νξγαληζκνχο λα δηακαξηχξνληαη ζηνλ ΟΖΔ γηα ηελ κε πινπνίεζε ησλ φζσλ 

πξνβιέπεη ε θπβέξλεζε.Δπίζεο 16 ρψξεο  έρνπλ επηθπξψζεη θαη ην 

πξναηξεηηθφ Πξσηφθνιιν. 

ηηο 25 επηεκβξίνπ 2008, ε Ρνπκαλία ππέγξαςε ην πξναηξεηηθφ 

Πξσηφθνιιν. Απφ ηηο ρψξεο εθηφο Δπξψπεο, ε Νέα Εειαλδία ππέγξαςε θαη 
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επηθχξσζε ηε χκβαζε θαη ην πξναηξεηηθφ Πξσηφθνιιν, ε Οπγθάληα 

ππέγξαςε θαη επηθχξσζε κφλν ηε χκβαζε θαη ην Παθηζηάλ, έρεη ππνγξάςεη 

κφλν ηε χκβαζε. 

Οη ΖΠΑ θαη ε Ρσζία δελ έρνπλ ππνγξάςεη ηε ζπλζήθε ελψ νη ΖΠΑ έρνπλ 

δειψζεη φηη ε νκνζπνλδηαθή λνκνζεζία ηνπο είλαη πην ηζρπξή απφ ηηο 

πξνβιέςεηο ηεο ζπλζήθεο. 

Η ύκβαζε ζηελ Διιάδα 

Ζ Διιάδα, αλ θαη έρεη ππνγξάςεη ηε χκβαζε, σζηφζν δελ ηελ έρεη 

επηθπξψζεη ελψ δελ έρεη νχηε ππνγξάςεη θη επηθπξψζεη ην πξναηξεηηθφ 

Πξσηφθνιιν. 

ε επεξψηεζε ηνπ πξνο ηελ Βνπιή ησλ Διιήλσλ, ζρεηηθά κε ηελ θχξσζε ηεο 

πλζήθεο απφ ηελ Διιάδα, ν βνπιεπηήο ηνπ ΠΑ.Ο.Κ θ. Μ. ηξαηάθεο, έιαβε 

ηελ απάληεζε, πσο ε λνκνζεηηθή θχξσζε ηεο χκβαζεο απφ ηελ ρψξα καο, 

πξνυπνζέηεη ηε ζπλεξγαζία φισλ ησλ ζπλαξκφδησλ ππνπξγείσλ 

πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζεί πιήξεο εηθφλα γηα ηηο ζπλέπεηέο ηεο ζηελ 

εζσηεξηθή έλλνκε ηάμε. 

ΜΗ ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΔΙΜΔΝΑ 

 

1.5 ΟΙ ΠΡΟΣΤΠΟΙ ΚΑΝΟΝΔ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΟΤ ΗΝΧΜΔΝΧΝ ΔΘΝΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΔΞΙΧΗ ΣΧΝ ΔΤΚΑΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΑ ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΑΝΑΠΗΡΙΔ 

 

Οη Πξφηππνη Καλφλεο απνηεινχλ ην πην ζεκαληηθφ θαη πην πξννδεπηηθφ, δηεζλψο 

αλαγλσξηζκέλν θείκελν-εξγαιείν, ην νπνίν θαζνξίδεη πξφηππα δηακφξθσζεο 

πνιηηηθψλ πνπ βαζίδνληαη ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ζηνρεχνπλ ζηελ πιήξε θαη 

ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ ΑκΔΑ ζηε δσή θαη ζηελ θνηλσλία. Αληαλαθινχλ ηηο 

δηεθδηθήζεηο ηνπ δηεζλνχο αλαπεξηθνχ θηλήκαηνο θαη έρνπλ ηελ ππνζηήξημε ησλ 

θξαηψλ-κειψλ θαη ησλ Οξγαλψζεσλ ησλ ΑκεΑ.  

Ο πξψηνο Καλφλαο γηα ηελ Δμίζσζε ησλ Δπθαηξηψλ αθνξά ηελ ελεκέξσζε θαη είλαη 

ν αθφινπζνο: ―Σα Κξάηε πξέπεη λα αλαιακβάλνπλ δξάζε κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε 



ηεο θνηλσλίαο γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, ηα δηθαηψκαηά ηνπο, ηηο αλάγθεο ηνπο, 

ηηο δπλαηφηεηέο θαη ηε ζπλεηζθνξά ηνπο’’.26 

Οη Πξφηππνη Καλφλεο αλαπηχρζεθαλ κεηά ηελ εκπεηξία πνπ απνθηήζεθε θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο Γεθαεηίαο ησλ Ζ.Δ. γηα ηα ΑκεΑ. (1983-1992). Ζ Γηεζλήο 

Γηαθήξπμε ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, απνηεινχκελε απφ ηελ Παγθφζκηα 

Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ, ην Γηεζλέο χκθσλν γηα ηα Οηθνλνκηθά, 

Κνηλσληθά θαη Πνιηηηζκηθά Γηθαηψκαηα, ηελ Γηεζλή πλζήθε γηα ηα Αηνκηθά θαη 

Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα, ηελ χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, ηελ 

χκβαζε γηα ηελ Δμάιεηςε φισλ ησλ κνξθψλ ησλ Γηαθξίζεσλ πνπ αθνξνχλ 

ηελ Γπλαίθα, θαζψο επίζεο θαη ην Παγθφζκην Πξφγξακκα Γξάζεο πνπ αθνξά 

ηα Άηνκα κε Αλαπεξία., ζπλζέηνπλ ηελ πνιηηηθή θη εζηθή ζεκειίσζε ησλ 

Καλφλσλ. 

Αλ θη νη Καλφλεο δελ είλαη ππνρξεσηηθνί, κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε δηεζλείο 

εζηκηθνχο θαλφλεο φηαλ εθαξκφδνληαη απφ κεγάιν αξηζκφ Κξαηψλ πνπ έρνπλ 

ηελ πξφζεζε λα ζεβαζηνχλ έλαλ θαλφλα ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ. Πξνυπφζεζε 

απνηειεί ε χπαξμε κίαο δπλαηήο εζηθήο θαη πνιηηηθήο δέζκεπζεο εθ κέξνπο 

ησλ Κξαηψλ πνπ ζα αλαιάβνπλ δξάζε γηα ηελ ηζφηεηα ησλ επθαηξηψλ γηα ηα 

Άηνκα κε Αλαπεξία. 

Ζ βαζηθή θηινζνθία θαη πξαθηηθή πνπ δηέπεη ηνπο Πξφηππνπο Καλφλεο ζηεξίδεηαη 

ζηηο εμήο αμίεο:  

 

1. Απνδνρή ηνπ Κνηλσληθνχ Μνληέινπ Πξνζέγγηζεο ηεο Αλαπεξίαο, φπνπ ζηελ 

έλλνηα ηεο αλαπεξίαο πξνζδίδεηαη θνηλσληθνπνιηηηθφ ππφβαζξν, ζπλδένληάο 

ηελ, φρη κε ηελ θπζηθή ηνπ θαηάζηαζε, αιιά κε ηα εκπφδηα πνπ αλαγθάδεηαη ην 

άηνκν λα ππεξβεί πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρεη ηζφηηκα ζηελ θνηλσλία. Σν 

Κνηλσληθφ Μνληέιν εζηηάδεη ζηελ αλάγθε αλίρλεπζεο θαη πεξηνξηζκνχ ησλ 

«αλάπεξσλ» πιεπξψλ ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ εκπνδίσλ πνπ απηέο ζπλεπάγνληαη 

γηα ηελ πιήξε θαη ηζφηηκε ζπκκεηνρή ησλ ΑκεΑ ζην θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ, 

πνιηηηθφ θαη πνιηηηζηηθφ γίγλεζζαη.  
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ηεο ΔΑκεΑ, Αζήλα, 18 - 19 - 20 Φεβξνπαξίνπ 2000 

 

 

 



 

2. Απνδνρή ηεο έλλνηαο ηεο Απηφλνκεο Γηαβίσζεο, σο ζηνηρείν δσηηθήο ζεκαζίαο 

γηα ηελ επίηεπμε πιήξνπο ζπκκεηνρήο ησλ ΑκεΑ ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο δσήο. 

ηφρνο ηεο Απηφλνκεο Γηαβίσζεο είλαη λα επηηξέςεη ζηα ΑκεΑ λα πεηχρνπλ ζην 

κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ηνπο έληαμε, ηελ 

αλεμαξηεζία θαη ηελ άζθεζε ίζσλ δηθαησκάησλ κε ηνπο κε αλάπεξνπο νκφηηκνχο 

ηνπο. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ Απηφλνκε Γηαβίσζε είλαη λα ππάξρνπλ κηα 

ζεηξά απφ κέηξα, φπσο ε παξνρή ππεξεζηψλ απφ Πξνζσπηθνχο Βνεζνχο, ε 

πξνζαξκνγή ζε πξαθηηθέο φπσο είλαη ε αιιαγή ησλ σξαξίσλ εξγαζίαο, ε 

πξνζβαζηκφηεηα ηνπ θπζηθνχ θαη δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο, ε δηάζεζε 

δηεξκελεηψλ λνεκαηηθήο γιψζζαο γηα ηνπο θσθνχο  θαη άιια.  

 

3. Απνδνρή ηεο βαζηθήο έλλνηαο ηνπ mainstreaming. Ο φξνο απηφο αθνξά ζηε 

δηακφξθσζε πνιηηηθψλ πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ πιήξε ζπκκεηνρή θαη εκπινθή 

ησλ ΑκεΑ ζε νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη άιιεο δηαδηθαζίεο κε ζεβαζκφ πάληα 

ζηηο πξνζσπηθέο ηνπο επηινγέο. εκαίλεη αθφκε, ζεψξεζε ησλ δεηεκάησλ πνπ 

αθνξνχλ ζηα ΑκεΑ, φρη μέρσξα απφ ην κεραληζκφ ζρεδηαζκνχ πνιηηηθήο, αιιά 

σο αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο. Ζ δηαδηθαζία ηνπ mainstreaming ζεσξείηαη ν 

πιένλ ζσζηφο ηξφπνο, ψζηε λα κεηαηξέςνπκε ηελ ίζε ζπκκεηνρή θαη ηηο ίζεο 

επθαηξίεο απφ απιέο αξρέο ζε πξαγκαηηθφηεηεο, νη νπνίεο ζα επηθέξνπλ 

ζεκαληηθέο θαη νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηε δσή ησλ ΑκεΑ. 

 

4. Απνδνρή ηεο αξρήο ηεο Πξνζηαηεπκέλεο Γηαβίσζεο σο ζηνηρείν δσηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηελ ίδηα ηελ χπαξμε ησλ αηφκσλ κε βαξηέο θαη πνιιαπιέο 

αλαπεξίεο θαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε κηα αμηνπξεπή αλζξψπηλε δσή. Βαζηθή 

πξνυπφζεζε γηα ηελ Πξνζηαηεπκέλε Γηαβίσζε είλαη λα ππάξρνπλ θέληξα 

εκεξήζηαο εθπαίδεπζεο θαη απαζρφιεζεο ησλ αηφκσλ κε βαξηέο θαη πνιιαπιέο 

αλαπεξίεο, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δνπλ κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Να 

ππάξρνπλ κέηξα νπζηαζηηθήο ζηήξημεο ησλ νηθνγελεηψλ γηα φζνλ θαηξφ 

θξνληίδνπλ ηα παηδηά ηνπο ζην ζπίηη θαη λα ππάξρνπλ θέληξα δηαβίσζεο πνπ 

παξέρνπλ κηα αμηνπξεπή αλζξψπηλε δσή ζηα άηνκα απηά, φηαλ νη γνλείο 

πεζάλνπλ ή αδπλαηνχλ πηα λα θξνληίδνπλ ηα παηδηά ηνπο ζην ζπίηη.   

 

Με ηελ έγθξηζε ησλ Πξφηππσλ Καλφλσλ ηνπ ΟΖΔ, γηα πξψηε θνξά ζπλάπηεηαη ζε 

δηεζλέο επίπεδν κηα ζπκθσλία, πνπ αλ θαη δελ έρεη λνκηθά δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα, 

έρεη εμαηξεηηθά απμεκέλν πνιηηηθφ θαη εζηθφ βάξνο θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

λα επεξεάζεη, λα πξνσζήζεη θαη λα θαηεπζχλεη δξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ηζφηηκε 



ζπκκεηνρή ησλ ΑκεΑ ζηελ θνηλσλία. Σξία βαζηθά ζηνηρεία ησλ Πξφηππσλ Καλφλσλ 

ηνπ ΟΖΔ ζπκβάιινπλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε: 

 

1. Με ηε θηινζνθία ηνπο, νη Πξφηππνη Καλφλεο παξνηξχλνπλ ηα θξάηε πνπ ηνπο 

έρνπλ πηνζεηήζεη λα δείμνπλ κε πξαθηηθά κέηξα φηη ε αλαπεξία δελ πξέπεη λα νδεγεί 

ζε απνθιεηζκφ ή κείσζε ησλ αλζξσπίλσλ θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ησλ ΑκεΑ. 

 

2. Ζ πξνζθνξά απφ ηνπο Πξφηππνπο Καλφλεο ελφο θνηλνχ πιαηζίνπ ζρεδηαζκνχ 

πνιηηηθήο θαη κειινληηθήο ζπλεξγαζίαο, ην νπνίν αθνξά ζηηο Κπβεξλήζεηο, ηηο Με-

Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο θαη ηνπο πνιίηεο.  

3. Ο θαζνξηζκφο απφ ηνπο Πξφηππνπο Καλφλεο 8 πεδίσλ-ζηφρσλ, βάζεη ησλ 

νπνίσλ ελζαξξχλνληαη θαη θαζνδεγνχληαη ηα θξάηε πνπ ηνπο έρνπλ 

πηνζεηήζεη λα αλαιάβνπλ ηα απαξαίηεηα κέηξα θαη ηηο δξάζεηο εθείλεο πνπ ζα 

νδεγήζνπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. 

Οη θαλφλεο πξνζθέξνπλ έλα φξγαλν γηα ηελ ράξαμε πνιηηηθήο θαη ηελ 

αλάιεςε δξάζεο γηα ηα Άηνκα κε Αλαπεξία θαη ηηο νξγαλψζεηο ηνπο. 

Απνηεινχλ κία βάζε ηερληθήο θη νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Κξαηψλ, 

ησλ Ζ.Δ. θαη άιισλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ.  

Ο ζθνπφο ηνπο είλαη λα δηαζθαιίζνπλ φηη θνξίηζηα, αγφξηα, γπλαίθεο θαη 

άλδξεο κε αλαπεξία, σο κέιε ησλ θνηλσληψλ ηνπο κπνξνχλ λ‘ αζθνχλ ηα ίδηα 

δηθαηψκαηα θαη λα έρνπλ ηηο ίδηεο ππνρξεψζεηο κε φινπο ηνπο ππφινηπνπο 

πνιίηεο. Ο φξνο «εηδηθέο αλάγθεο» ζπλνςίδεη έλαλ κεγάιν αξηζκφ 

δηαθνξεηηθψλ ιεηηνπξγηθψλ πεξηνξηζκψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζε θάζε 

πιεζπζκφ ζε νπνηαδήπνηε ρψξα ηνπ θφζκνπ.  

Σν 1980, ε Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο πηνζέηεζε κία Γηεζλή Σαμηλφκεζε 

Βιαβψλ, Δηδηθψλ Αλαγθψλ θαη Αλαπεξηψλ, ε νπνία εηζάγεη κία θαζαξή 

δηάθξηζε κεηαμχ «Βιάβεο», «Δηδηθψλ Αλαγθψλ» θαη «Αλαπεξίαο». Ζ 

ηαμηλφκεζε απηή έρεη εθηεηακέλα ρξεζηκνπνηεζεί ζε θαηαζηάζεηο φπσο ε 

απνθαηάζηαζε, ε εθπαίδεπζε, νη ζηαηηζηηθέο, ε πνιηηηθή, ε λνκνζεζία, ε 

δεκνγξαθία, ε θνηλσληνινγία, ηα νηθνλνκηθά θαη ε αλζξσπνινγία.  

i. Απνθαηάζηαζε  



Ο φξνο «Απνθαηάζηαζε» αλαθέξεηαη ζε κία δηαδηθαζία πνπ ζηνρεχεη λα θαηαζηήζεη 

ηθαλά άηνκα κε αλαπεξία ψζηε λα θαηαθηήζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ άξηζηε 

θπζηθή, αηζζεηεξηαθή, δηαλνεηηθή, ςπρηθή θαη θνηλσληθή ιεηηνπξγηθή ηνπο θαηάζηαζε, 

παξέρνληάο ηνπο ηα κέζα λ‘ αιιάμνπλ ηηο δσέο ηνπο κε ζηφρν ηελ επίηεπμε ελφο 

πςειφηεξνπ επηπέδνπ αλεμαξηεζίαο. Ζ απνθαηάζηαζε είλαη δπλαηφλ λα 

πεξηιακβάλεη κέηξα πνπ ζα παξάζρνπλ θαη/ ή ζα απνθαζηζηνχλ ιεηηνπξγίεο ή ζ‘ 

αληηζηαζκίζνπλ ηελ απψιεηα ή απνπζία κίαο ιεηηνπξγίαο ή ιεηηνπξγηθήο 

αληθαλφηεηαο. Ζ δηαδηθαζία απνθαηάζηαζεο δελ εκπιέθεη ηελ αξρηθή ηαηξηθή 

θξνληίδα. Πεξηιακβάλεη κία επξεία θιίκαθα απφ κέηξα θαη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηε  

βαζηθή απνθαηάζηαζε, κέρξη θαη δξαζηεξηφηεηεο πξνζαλαηνιηζκέλεο ζ‘ έλα πην 

ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ φπσο γηα παξάδεηγκα ε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε.  

 

ii. Ιζόηεηα επθαηξηώλ  

Ο φξνο «Ηζφηεηα επθαηξηψλ» ζεκαίλεη ηελ δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο ηα δηάθνξα 

ζπζηήκαηα ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, ηέηνηα φπσο νη ππεξεζίεο, νη 

δξαζηεξηφηεηεο, ε πιεξνθφξεζε, ε ηεθκεξίσζε, πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο ζε 

φινπο, ηδηαίηεξα ζε ΑκεΑ. 

 

Οη Καλφλεο γηα ηελ Δμίζσζε ησλ Δπθαηξηψλ γηα ηα Άηνκα κε Αλαπεξία εγθξίζεθαλ 

απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ θαηά ηε 48ε πλεδξία, ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ 1993 

(Απφθαζε 48/96). 

 

Σν 1981 είρε θαζηεξσζεί σο Γηεζλέο Έηνο Αηφκσλ κε Αλαπεξία, κε θεληξηθφ ζέκα 

ηελ πιήξε ζπκκεηνρή θαη ηελ εμίζσζε επθαηξηψλ γηα απηά ηα άηνκα. Απνηέιεζκα 

ήηαλ ην 1983 λα εγθξηζνχλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ, ην Παγθφζκην Πξφγξακκα Γξάζεο γηα ηα Άηνκα κε Αλαπεξία, πνπ καδί κε ην 

Γηεζλέο Έηνο απνηέιεζαλ ηζηνξηθνχο ζηαζκνχο, ζεκαηνδνηψληαο ην δηθαίσκα ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία λα ζπκκεηέρνπλ πιήξσο σο ηζφηηκνη πνιίηεο ζε φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο θνηλσλίαο. 

Ζ δεθαεηία 1983 – 1992 θαζηεξψζεθε σο Γηεζλήο Γεθαεηία ησλ Αηφκσλ κε 

Αλαπεξία, πνπ ζηε δηάξθεηά ηεο ζα έπξεπε λα εθαξκνζηνχλ πξνγξάκκαηα πνπ 

πξνβιέπνληαλ ζην Παγθφζκην Πξφγξακκα Γξάζεο, ζθνπεχνληαο ζηε δεκηνπξγία 

κηαο θνηλσλίαο πνπ ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο φισλ ησλ πνιηηψλ, κε ή ρσξίο 

αλαπεξία. 

Σα επηηεχγκαηα φκσο δελ είραλ ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα θαη έηζη ζηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο, ε δηεζλήο θνηλφηεηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, εμέθξαζε ηελ επηζπκία λα 



αλαιάβνπλ ηα Ζλσκέλα Έζλε ηζρπξφηεξε δξάζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Παγθφζκηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο ηνπ 1982. 

Χο απνηέιεζκα, ην Γεθέκβξην ηνπ 1993 ε Γεληθή πλέιεπζε  ηνπ ΟΖΔ ζέζπηζε ηνπο 

Πξφηππνπο Καλφλεο γηα ηελ Δμίζσζε ησλ Δπθαηξηψλ γηα ηα Άηνκα κε Αλαπεξία, κε 

ηε ζπκκεηνρή πεξηζζφηεξσλ απφ 70 αλαπεξηθψλ  θαη θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ. 

Σν θείκελν αλ θαη δελ έρεη δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα, παξέρεη κηα ηζρπξή πνιηηηθή θαη 

εζηθή δέζκεπζε ζε φιεο ηηο θπβεξλήζεηο γηα ηελ επίηεπμε πιήξνπο εμίζσζεο ησλ 

επθαηξηψλ γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία. 

Ζ βαζηθή αξρή πνπ δηαπλέεη ηνπο Πξφηππνπο Καλφλεο είλαη φηη φινη νη πνιίηεο 

ρξήδνπλ ίζεο κεηαρείξηζεο θαη έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα. ε απηή ηε βάζε ε πνιηηεία 

απφ ηελ πιεπξά ηεο έρεη θαζήθνλ λα δηαζθαιίδεη ηε δίθαηε θαηαλνκή ησλ πφξσλ. 

Οη Πξφηππνη Καλφλεο πξνζδίδνπλ ζηελ έλλνηα ηεο αλαπεξίαο θνηλσληθφ 

πεξηερφκελν, αληηκεησπίδνληαο ηελ σο απνηέιεζκα ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζην άηνκν 

κε αλαπεξία θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ. Με απηή ηελ έλλνηα ε αλαπεξία εμεηάδεηαη απφ 

ηελ νπηηθή γσλία ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία θαη ηα εκπφδηα ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ή ηηο ειιείςεηο ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ παξέρεη ε θνηλσλία. 

ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο δελ είλαη ην άηνκν πνπ ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα εληαρζεί ζηελ θνηλσλία, αιιά ε θνηλσλία πνπ ζα πξέπεη  

λα νξγαλσζεί έηζη ψζηε λα δίλεη ζε φινπ ηνπο πνιίηεο ίζεο επθαηξίεο πξφζβαζεο ζε 

αγαζά, ππεξεζίεο θαη πιεξνθφξεζε. 

Οη Πξφηππνη Καλφλεο ηνπ ΟΖΔ είλαη ζπλνιηθά 22 θαη πεξηιακβάλνπλ θάπνηεο ζέζεηο 

δηαθεξπθηηθνχ ραξαθηήξα ζρεηηθά κε ηηο επζχλεο ησλ θξαηψλ, νδεγίεο γηα ζρεδηαζκφ 

πνιηηηθψλ γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη πξνηάζεηο γηα ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο. 

Απνηεινχληαη απφ έλα Πξννίκην, 22 Καλφλεο θη έλα κεραληζκφ ειέγρνπθαη 

θαιχπηνπλ ηξείο ηνκείο: πξνυπνζέζεηο γηα ίζε ζπκκεηνρή, πεδία – ζηφρνη θαη κέηξα 

πινπνίεζεο θαη απνηεινχληαη απφ: 

 

1.  ηελ Δηζαγωγή ζηελ νπνία αλαθέξεηαη: 

 ην ηζηνξηθφ θαη νη ηξέρνπζεο αλάγθεο 

 ε πξνεγνχκελε δηεζλήο δξάζε 

 ε πνξεία πξνο ηνπο Πξφηππνπο Καλφλεο 

 ν ζθνπφο θαη ην πεξηερφκελν ησλ Πξφηππσλ Καλφλσλ 

 νη ζεκειηψδεηο έλλνηεο ζηελ πνιηηηθή γηα ηα Άηνκα κε Αλαπεξία 

 

2. ην Πξννίκην πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο Καλόλεο 1 – 4 θαη αλαθέξνληαη: 



 Καλφλαο 1: Δλεκέξσζε 

 Καλφλαο 2: Ηαηξηθή πεξίζαιςε 

 Καλφλαο 3:  Απνθαηάζηαζε 

 Καλφλαο 4:  Τπεξεζίεο Τπνζηήξημεο 

 

3. ηηο Πεξηνρέο – ηόρνη γηα ηελ Ίζε πκκεηνρή φπνπ πεξηιακβάλνληαη νη 

Καλόλεο 5 – 12 θαη αλαθέξνληαη: 

 Καλφλαο 5: Πξφζβαζε 

 Καλφλαο 6: Δθπαίδεπζε 

 Καλφλαο 7: Απαζρφιεζε 

 Καλφλαο 8: Γηαηήξεζε Δηζνδήκαηνο θαη Κνηλσληθή Πξνζηαζία 

 Καλφλαο 9: Οηθνγελεηαθή δσή θαη Πξνζσπηθή Αθεξαηφηεηα 

 Καλφλαο 10: Πνιηηηζκφο 

 Καλφλαο 11: Αλαςπρή θαη Αζιεηηζκφο 

 Καλφλαο 12: Θξεζθεία 

 

4. ηα Μέηξα Δθαξκνγήο ηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνπλ ηνπο Καλόλεο 13 – 22 θαη 

αλαθέξνληαη: 

 Καλφλαο 13: Πιεξνθφξεζε θαη Έξεπλα 

 Καλφλαο 14: ρεδηαζκφο πνιηηηθήο θαη πξνγξακκαηηζκφο 

 Καλφλαο 15: Ννκνζεζία 

 Καλφλαο 16: Οηθνλνκηθέο Πνιηηηθέο 

 Καλφλαο 17: πληνληζκφο ησλ δξάζεσλ 

 Καλφλαο 18: Οξγαλψζεηο Αηφκσλ κε Αλαπεξία 

 Καλφλαο 19: Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ  

 Καλφλαο20:Δζληθή παξαθνινχζεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ 

εθαξκνγήο ησλ Καλφλσλ 

 Καλφλαο 21: Σερληθή θαη Οηθνλνκηθή ζπλεξγαζία 

 Καλφλαο 22: Γηεζλήο πλεξγαζία 

 

5.ηνλ Μεραληζκό Παξαθνινύζεζεο 

 

Κάπνηα ζεκεία πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δηαηππσζνχλ έληνλεο ακθηβνιίεο,  γηα 

ην αλ πξαγκαηηθά ηζρχνπλ θαη εθαξκφδνληαη, εληνπίδνληαη ζην 1ν 

κέξνο,Καλφλαο 3, γηα ηελ Απνθαηάζηαζε, ζηα Άξζξα 4 θαη 5, ηα νπνία 



αλαθέξνπλ, «Σα Α.Μ.Δ.Α. θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο πξέπεη λα είλαη ηθαλά λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ 

απνθαηάζηαζεο πνπ ηνπο αθνξνχλ» θαζψο θαη πσο «Όιεο νη ππεξεζίεο 

απνθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκεο ζηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο φπνπ δνπλ 

Α.Μ.Δ.Α.». 

Σα ίδηα ηα άηνκα πνπ βηψλνπλ ηελ αλαπεξία θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο, 

γλσξίδνπλ πσο δπζηπρψο, δελζπκκεηέρνπλ νχηε ζηελ νξγάλσζε, νχηε ζηνλ 

ζρεδηαζκφ ησλ ππεξεζηψλ απνθαηάζηαζεο, αιιά νχηεθαη νη ππεξεζίεο 

απνθαηάζηαζεο είλαη δηαζέζηκεο ζηηο ηνπηθέο ηνπο θνηλφηεηεο.  

Δπίζεο ζηνλ Καλφλα 4, Τπεξεζίεο Τπνζηήξημεο, Άξζξν 1,«Σα Κξάηε πξέπεη 

λα δηαζθαιίδνπλ ηελ παξνρή βνεζεηηθνχ εμνπιηζκνχ, ππεξεζηψλ 

πξνζσπηθήο ππνζηήξημεο θαη δηεξκελείαο, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ησλ 

Α.Μ.Δ.Α., σο ζεκαληηθψλ κέηξσλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο ηζφηεηαο ησλ 

επθαηξηψλ». 

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, είλαη ε 

αλππαξμία,ζηελ ρψξα καο, επαξθνχο θαη απφ φια ηα αζθαιηζηηθά ηακεία 

παξνρήο βνεζεηηθνχ εμνπιηζκνχ, ππεξεζηψλ πξνζσπηθήο ζηήξημεο θαη 

δηεξκελείαο, θάηη πνπ κπνξνχκε λα ην δηαπηζηψζνπκε, φηαλ βιέπνπκε άηνκα 

κε πξνβιήκαηα αθνήο, λα αδπλαηνχλ λα εμππεξεηεζνχλ ζηηο δεκφζηεο 

ππεξεζίεο, ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ πνπ λα γλσξίδεη ηε λνεκαηηθή 

γιψζζα ή άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο πνπ ρξεηάδνληαη ηα δηάθνξα 

έγγξαθα, ζε γξαθή Braille. 

ην θεθάιαην 2 Σνκείο ηφρεπζεο γηα ίζε πκκεηνρή, ζηνλ θαλφλα 5 

Πξφζβαζε θαη ζηελ παξάγξαθν (α) Πξφζβαζε ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ 

αλαθέξεηαη φηη «Σα Κξάηε πξέπεη λ’ αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο γηα ηελ 

άξζε ησλ εκπνδίσλ ζηελ ζπκκεηνρή ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Σέηνηα κέηξα 

πξέπεη λα ζπλίζηαληαη ζηελ αλάπηπμε βαζηθψλ αξρψλ θαη θαηεπζπληεξίσλ 

γξακκψλ θαη ζηελ ζέζπηζε λνκνζεζίαο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ζε 

δηάθνξνπο θνηλσληθνχο ρψξνπο ζηέγαζε, θηίξηα, ππεξεζίεο δεκνζίσλ 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ θη άιισλ κέζσλ κεηαθνξάο, δξφκνη θαη ππαίζξην 

πεξηβάιινλ». 

Γπζηπρψο θη εδψ δηαπηζηψλνπκε φηη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο αγλννχληαη νη 

ζσζηέο πξνυπνζέζεηο  γηα ηελ θαηαζθεπή ξακπψλ ή άιισλ εηδηθψλ ρψξσλ 

πνπ εμππεξεηνχλ αλζξψπνπο κε αλαπεξία. 



ηνλ θαλφλα 6 Δθπαίδεπζε ζην άξζξν 2 αλαθέξεηαη φηη «ηα ζρνιεία ηεο 

βαζηθήο εθπαίδεπζεο πξνυπνηίζεηαη ε παξνρή δηεξκελείαο θαη άιισλ 

θαηάιιεισλ ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο». Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε 

γλσξίδνπκε φηη πνιιά παηδηά κε αλαπεξία δελ κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ 

ηζφηηκα ζηε βαζηθή εθπαίδεπζε, ιφγσ ησλ αλππέξβιεησλ νηθνδνκηθψλ ή 

άιισλ εκπνδίσλ. 

Δπίζεο, πνιινί λένη άλζξσπνη κε αλαπεξία, αδπλαηνχλ λα ζπλερίζνπλ ηηο 

ζπνπδέο ηνπο ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ζε ζρνιέο ηεο επηινγήο ηνπο, 

ηδηαίηεξα φηαλ αληηκεησπίδνπλ θηλεηηθά πξνβιήκαηα, εμαηηίαο ηεο αλππαξμίαο 

θαηάιιεισλ ρψξσλ θηινμελίαο ζπνπδαζηψλ κε αλαπεξία ή έζησ θάπνηνπ 

θξαηηθνχ νηθνλνκηθνχ βνεζήκαηνο γηα θνηηεηέο πνπ θνηηνχλ ζε άιιε πφιε 

απφ απηή ηνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηνπο.  

ηνλ θαλφλα 7 Απαζρφιεζε ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο (γ)αλαθέξεηαη φηη ε 

«Παξνρή θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπνζέηεζεο, θαζψο θαη ζπλερήο 

ππνζηήξημε φπσο κε ππεξεζίεο πξνζσπηθήο βνήζεηαο θαη δηεξκελείαο». 

Δίλαη γλσζηφ φηη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο νη 

ππεξεζίεο πξνζσπηθήο βνήζεηαο θαη δηεξκελείαο είλαη αλχπαξθηεο, απφ ηελ  

ζπκπιήξσζε απιψλ δηθαηνινγεηηθψλ ζε ππεξεζίεο ζε κνξθή Braille ή ηελ 

εμππεξέηεζε αηφκσλ κε πξνβιήκαηα αθνήο κέζσ δηεξκελέα λνεκαηηθήο 

γιψζζαο, σο θαη ηελ πξνζσπηθή βνήζεηα γηα αλζξψπνπο κε θηλεηηθά 

πξνβιήκαηα.  

Ο θαλφλαο 8 Γηαηήξεζε εηζνδήκαηνο θαη θνηλσληθή αζθάιεηα  ζην άξζξν 1 

αλαθέξεη: «Σα Κξάηε νθείινπλ λα δηαζθαιίδνπλ ηελ παξνρή επαξθνχο 

εηζνδεκαηηθήο ππνζηήξημεο ζε Α.Μ.Δ.Α. ηα νπνία, έλεθα ηεο αλαπεξίαο ή 

παξαγφλησλ ζρεηηθψλ κε ηελ αλαπεξία, πξνζσξηλά έραζαλ ή έρνπλ ππνζηεί 

κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο ή αθφκε έγηλαλ απνδέθηεο άξλεζεο επθαηξηψλ 

απαζρφιεζεο. Σα Κξάηε πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ ζρεηηθά κε ηελ παξνρή 

ππνζηήξημεο, ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εμφδσλ, ζηα νπνία ζπρλά ππνβάιινληαη ηα 

Άηνκα κε Αλαπεξία θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο, εμαηηίαο ηεο αλαπεξίαο».  

ηελ  πξαγκαηηθφηεηα απνπζηάδεη θάζε είδνπο θίλεηξν απφ ην θξάηνο ζην λα 

σζήζεη ηνπο αλζξψπνπο κε αλαπεξία ζηελ αλεμάξηεηε δηαβίσζε αιιά θαη 

ζην λα δεκηνπξγήζνπλ δηθή ηνπο νηθνγέλεηα, θάηη πνπ πξνηείλεη θαη ν θαλφλαο 

9 Οηθνγελεηαθή δσή θαη πξνζσπηθή αθεξαηφηεηα ζην άξζξν 2 

«πλππνινγίδνληαο ην γεγνλφο φηη ηα Α.Μ.Δ.Α. κπνξεί λα ζπλαληήζνπλ 



δπζθνιίεο ζην λα παληξεπηνχλ θαη λα θάλνπλ νηθνγέλεηα, ηα Κξάηε πξέπεη λα 

ελζαξξχλνπλ ηελ δηαζεζηκφηεηα θαηάιιειεο ζπκβνπιεπηηθήο». 

ηνλ θαλφλα 12 Θξήζθεπκα θαη ηα άξζξα 3 θαη 4 αλαθέξνπλ: «Πξέπεη επίζεο λα 

ελζαξξχλνπλ ηελ δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηελ ζξεζθεπηηθή θηινινγία γηα ηα 

πξφζσπα κε παζήζεηο ησλ αηζζεηεξίσλ νξγάλσλ».  

 «Σα Κξάηε θαη/ ή νη ζξεζθεπηηθέο νξγαλψζεηο πξέπεη λα ζπκβνπιεχνληαη ηηο 

νξγαλψζεηο ησλ Α.Μ.Δ.Α. φηαλ αλαπηχζζνπλ κέηξα γηα ίζε ζπκκεηνρή ζε 

ζξεζθεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο».  

Σα επηδφκαηα ιφγσ αλαπεξίαο κπνξνχλ πνιχ επηεηθψο λα ραξαθηεξηζηνχλ 

σο αλεπαξθή, γηα ηνπο αλζξψπνπο κε αλαπεξία πνπ θαηαδηθάδνληαη ζε 

αλεξγία εμαηηίαο ηεο αλαπεξίαο ηνπο, ζηεξνχκελνη νπνηαζδήπνηε άιιεο 

επηινγήο. 

Σα βαζηθά έμνδα δηαβίσζεο πνπ επηβαξχλνπλ έλα άηνκν κε αλαπεξία, είλαη 

αδχλαην λα θαιπθζνχλ, ζε θάζε πεξίπησζε, απφ ηα επηδφκαηα πνπ 

παξέρνπλ ηα δηάθνξα αζθαιηζηηθά ηακεία. 

Μέρξη ζηηγκήο  δελ έρνπκε θακία επίζεκε ελεκέξσζε απφ ηηο νξγαλψζεηο ησλ ΑκεΑ. 

αλ ππάξρνπλ εθθιεζηαζηηθά θείκελα ζε κνξθή Braille, αλ ε Θεία Λεηηνπξγία γίλεηαη 

ζηελ λνεκαηηθή γιψζζα ή αλ φιεο νη εθθιεζίεο θαη νη ρψξνη ζξεζθεπηηθήο 

ζπλάζξνηζεο ηεο ρψξαο είλαη πξνζβάζηκνη ζε άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα. 

 

Οη Πξόηππνη Καλόλεο ζηελ Διιάδα 

Ζ πηνζέηεζε ησλ Πξφηππσλ Καλφλσλ ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (ΟΖΔ) γηα 

ηελ Δμίζσζε ησλ Δπθαηξηψλ γηα ηα Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο ην 1993, ζεκαηνδνηεί 

κία λέα επνρή γηα ηνλ ζρεδηαζκφ πνιηηηθήο θαη ηελ πξνψζεζε πξνγξακκάησλ 

δξάζεο, πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ ΑκεΑ.  

Ζ Διιάδα είλαη απφ ηηο πξψηεο ρψξεο πνπ κε λνκνζεηηθή πξάμε (Ν. 2430/96), 

πηνζέηεζε ηνπο Πξφηππνπο Καλφλεο. 

Σνλ Ηνχιην ηνπ 1996 ε Βνπιή ησλ Διιήλσλ ςήθηζε ην Νφκν 2430/9627 κε ηίηιν : 

«Καζηέξσζε ηεο 3εο Γεθεκβξίνπ σο Δζληθήο Ζκέξαο Αηφκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο». Ο 

Νφκνο πεξηιακβάλεη ζεκαληηθέο δηαηάμεηο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε πηνζέηεζε ηνπ Παγθφζκηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Γξάζεο θαη ησλ Πξφηππσλ Καλφλσλ ηνπ ΟΖΔ. Δπίζεο, απηφο ν Νφκνο απηφο 

πξνβιέπεη ηε ζχζηαζε Δπηηξνπήο ε νπνία ζα είλαη αξκφδηα γηα ηελ εθπφλεζε ελφο 

                                                           
27

Ν. 2430/96 (ΦΔΚ-156 Α') -Καζηέξσζε ηεο 3εο Γεθεκβξίνπ σο Ζκέξαο Αηφκσλ κε Δηδηθέο 

Αλάγθεο. Θέζπηζεηνπζεζκνχηεοθάξηαοαλαπεξίαοθαηάιιεοδηαηάμεηο 
 



Δζληθνχ ρεδίνπ Δθαξκνγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο θαη ησλ Πξφηππσλ 

Καλφλσλ θαη ππνβνιήο ζε εηήζηα βάζε ζηνλ Πξφεδξν ηεο Βνπιήο Έθζεζεο 

πξνφδνπ ηεο εθαξκνγήο ησλ Καλφλσλ. 

ην Άξζξν 4 ηνπ Νφκνπ 2430/96 αλαθέξνληαη νη δηαηάμεηο γηα ηελ νηθνλνκηθή 

επηρνξήγεζε ησλ ζσκαηείσλ κειψλ ΑκεΑ ηεο Δζληθήο πλνκνζπνλδίαο Αηφκσλκε 

Αλαπεξία, θαζψο θαη γηα ηελ θαζηέξσζε ηεο θάξηαο αλαπεξίαο. 

«Άξζξν 4:  

[1. Η Δζληθή πλνκνζπνλδία Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο θαη νη νξγαλψζεηο κέιε απηήο 

επηρνξεγνχληαη γηα ηελ θάιπςε δαπαλψλ ιεηηνπξγίαο θαη εμνπιηζκνχ απηψλ απφ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Πξφλνηαο [θαη – ΠΡΟΘ. ΛΔΞΗ ΜΔ ΣΟ 

ΑΡΘΡΟ 9 ΣΟΤ Ν. 3209/03, ΦΔΚ-304 Α’]  απφ ην θαζαξφ πξντφλ ηνπ εηδηθνχ ιαρείνπ. 

Με θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε (Κ.Τ.Α.) ησλ Τπνπξγψλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο θαη 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ νξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο θαη νη δηαδηθαζίεο, 

πξνθεηκέλνπ ε Δζληθή πλνκνζπνλδία Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο θαη νη νξγαλψζεηο κέιε 

απηήο λα επηρνξεγεζνχλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Πξφλνηαο. Γηα ην ζθνπφ απηφλ 

δεηνχληαη νη απφςεηο ηεο Δζληθήο πλνκνζπνλδίαο Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο, πνπ 

απνζηέιινληαη ζηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη Πξφλνηαο κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ 

πεξηέιεπζε ζε απηή ηνπ ζρεηηθνχ εξσηήκαηνο ηνπ Τπνπξγνχ – ΑΝΣΙΚ. ΣΗ ΠΑΡ. 1 

ΜΔ ΣΗΝ ΠΑΡ. 10 ΣΟΤ ΑΡΘΡΟΤ 19 ΣΟΤ Ν. 3106/03, ΦΔΚ-30 Α’] 

2.Καζηεξψλεηαη ε ηζφβηα ή πξνζσξηλή θάξηα αλαπεξίαο, αλάινγα κε ηελ αλαπεξία 

θαη ην βαζκφ απηήο, πνπ ρξεζηκεχεη σο απνδεηθηηθφ ηεο αλαπεξίαο θαη ε νπνία 

ρνξεγείηαη κεηά απφ πηζηνπνίεζε ηεο αλαπεξίαο απφ ηηο επηηξνπέο ηεο επφκελεο 

παξαγξάθνπ. Γηα ηα άηνκα κε πξνβιήκαηα φξαζεο, ζηελ θάξηα απηή ζα αλαγξάθεηαη 

ε δηαβάζκηζε ηεο ηπθιφηεηαο ή ν βαζκφο φξαζεο ηνπ πάζρνληνο θαη ην πνζνζηφ 

αλαπεξίαο πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ αληίζηνηρν βαζκφ.» 

Οη παξαπάλσ δηαηάμεηο ζα είραλ ιχζεη, αλ εθαξκνδφηαλ, δχν απφ ηα ζεκαληηθφηεξα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη νη νξγαλψζεηο ηνπο.  

 

1.6 ΟΙΚΟΤΜΔΝΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΧΝ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ  

 

ηηο 10 Γεθεκβξίνπ 1948 ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (ΖΔ) πηνζέηεζε 

ηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, δειψλνληαο φηη "ε 

έιεπζε ελφο θφζκνπ ζηνλ νπνίν ηα αλζξψπηλα  φληα ζα απνιακβάλνπλ ηελ 

ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη ηεο πίζηεο θαη ηελ ειεπζεξία απφ ην θφβν θαη ηε 

ζηέξεζε" είλαη "ε χςηζηε πξνζδνθία ηνπ θνηλνχ αλζξψπνπ". 

Δμαθνινπζψληαο λα απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ησλ ΖΔ, ε Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε αλαγλψξηζε 



δηθαηψκαηα αηνκηθά, πνιηηηζηηθά, νηθνλνκηθά, πνιηηηθά θαη θνηλσληθά- ηα νπνία 

παξακέλνπλ δσηηθά γηα ηελ επηπρία θαη ηελ επεκεξία θάζε αλζξψπνπ. Σα 

πεξηζζφηεξα απφ απηά θσδηθνπνηήζεθαλ αξγφηεξα ζε δηεζλείο ζπλζήθεο γηα ηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ελζσκαηψζεθαλ ζηα ζπληάγκαηα θαη ηε λνκνζεζία 

πνιιψλ θξαηψλ. Ζ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε βνήζεζε λα αλαγλσξηζηεί ην γεγνλφο φηη 

ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα απνηεινχλ δηεζλή επζχλε θαη φρη κφλν εζσηεξηθή 

ππφζεζε ησλ θξαηψλ. 

ηα ρξφληα πνπ πέξαζαλ απφ ην 1948, ε Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε έγηλε λνκηθά 

δεζκεπηηθή γηα φια ηα θξάηε, σο ηκήκα ηνπ δηεζλνχο εζηκηθνχ δηθαίνπ. Δθηφο απηνχ, ε 

δηεζλήο θνηλφηεηα επαλαβεβαίσζε θαη επεμέηεηλε ηα δηθαηψκαηα πνπ θαζηεξψζεθαλ 

απφ απηήλ, ζε έλα ζπκπαγέο ζχλνιν δηεζλψλ πξνηχπσλ γηα ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα. Οη πξψηεο ζρεηηθέο πλζήθεο πνπ πξνέθπςαλ, ήηαλ ηα Γηεζλή χκθσλα 

γηα ηα Οηθνλνκηθά, Κνηλσληθά θαη Πνιηηηζηηθά Γηθαηψκαηα θαη ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά 

Γηθαηψκαηα, πνπ πηνζεηήζεθαλ απφ ηνλ ΟΖΔ ην 1966.  

 

Σν 1993 ε δηαθπβεξλεηηθή θνηλφηεηα, ηα κέιε ηεο νπνίαο είραλ απμεζεί ελ ησ κεηαμχ 

ζε 171 θξάηε, πηνζέηεζε ζπλαηλεηηθά ηε Γηαθήξπμε ηεο Βηέλλεο θαη ην Πξφγξακκα 

Γξάζεο ηεο Παγθφζκηα Γηάζθεςε ησλ ΖΔ γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα, ε νπνία 

επηβεβαηψλεη θαη ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο Οηθνπκεληθήο Γηαθήξπμεο.  

Ζ Γηαθήξπμε ηεο Βηέλλεο άλνημε ην δξφκν γηα ηελ θαζηέξσζε ηεο ζέζεο ηνπ Όπαηνπ 

Αξκνζηή γηα ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα θαη απαίηεζε λα απνηειέζεη πξνηεξαηφηεηα 

γηα φιεο ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηνλ Οξγαληζκφ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ε πξνζπάζεηα λα 

απνιακβάλνπλ νη γπλαίθεο φια ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 

Σν ηέινο ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ ζα κπνξνχζε λα είλαη γηα ηηο θπβεξλήζεηο κηα επθαηξία 

λα αλαλεψζνπλ ηηο δεζκεχζεηο ηνπο ζηα πξφηππα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, 

εθαξκφδνληάο ηα ακεξφιεπηα γηα λα αληηδξάζνπλ ζε παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ ζε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ θφζκνπ. κσο, πνιιέο θπβεξλήζεηο 

ζπλέρηζαλ λα απνπνηνχληαη ησλ επζπλψλ ηνπο,επεηδή απηέο έξρνληαλ ζε ζχγθξνπζε 

κε ηα δηθά ηνπο νηθνλνκηθά ή πνιηηηθά ζπκθέξνληα. 

 

Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα δελ ηεξαξρνχληαη. Ζ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε αλαγλσξίδεη 

ηελ ειεπζεξία απφ ην θφβν θαη ηελ ειεπζεξία απφ ηε ζηέξεζε σο δχν πιεπξέο ηνπ 

ίδηνπ λνκίζκαηνο. Οη άλζξσπνη δελ κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ ηα νηθνλνκηθά, 

θνηλσληθά θαη πνιηηηζηηθά ηνπο δηθαηψκαηα, ρσξίο ηνλ αλαγθαίν πνιηηηθφ ρψξν θαη ηελ 

αηνκηθή ειεπζεξία λα ην θάλνπλ. Καη νη παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, 

φπσο ηα βαζαληζηήξηα ή νη αλέληηκεο δίθεο, δελ πξνζθέξνπλ ηίπνηε ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ελφο θξάηνπο. Ζ ΟΓΓΑ ζπληζηά ζήκεξα έλα νηνλείδηεζλέο χληαγκα 30 



άξζξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αηνκηθψλ, πνιηηηθψλ θαηθνηλσληθψλ δηθαησκάησλ, 

αιιά θαη ππνρξεψζεσλ, φισλ ησλ αλζξψπσλ ζε φια ηα κήθε θαη ηα πιάηε ηεο γεο, 

ρσξίο θακηά απνιχησο δηάθξηζε.  

Ζ ΟΓΓΑ είλαη, φπσο ιέεη ραξαθηεξηζηηθά ην πξννίκηφ ηεο, "ην θνηλφ ηδαληθφ ζην 

νπνίν πξέπεη λα θαηαηείλνπλ φινη νη ιανί θαη φια ηα έζλε".28 

Ζ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ΓΑ είλαη φλησο κηα δηεζληθή ζχκβαζε πνπ πεξηέρεη ηνπο 

ζηνηρεηψδεηο φξνπο ζπκβίσζεο ησλ αλζξψπσλ ζε φιν ηνλ θφζκν.  

Απνηειεί κέξνο ηνπ παγθφζκηνπ εζηκηθνχ δηθαίνπ, απφ ην νπνίν πξνθχπηνπλ ηα 

δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ θξαηψλ, ελψ έρεη εθαξκνζηεί απφ ην 1948 έσο 

ζήκεξα απφ θπβεξλήζεηο, νξγαληζκνχο, ζπιιφγνπο θαη δηθαζηήξηα, πνπ ηε 

κλεκνλεχνπλ. Σν πιήξεο θείκελφ ηεο έρεη ζπκπεξηιεθζεί θαη αλαθέξεηαη απηνχζην ζε 

47 ζπληάγκαηα αλά ηνλ θφζκν. 

 

Ζ ΟΓΓΑ απνηειείηαη απφ 30 Άξζξα, ηα νπνία θαηνρπξψλνπλ ηηο αλζξψπηλεο 

ειεπζεξίεο θαη ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ αηφκνπ. 

Σν Άξζξν 25 εμαζθαιίδεηην δηθαίσκα ζε αζθάιηζε γηα ηελ αλεξγία, ηελ αξξψζηηα, 

ηελ αλαπεξία, ηε ρεξεία, ηε γεξνληηθή ειηθία, φπσο θαη γηα φιεο ηηο άιιεο 

πεξηπηψζεηο πνπ ζηεξείηαη ηα κέζα ηεο ζπληήξεζήο ηνπ, εμαηηίαο πεξηζηάζεσλ 

αλεμαξηήησλ ηεο ζέιεζεο ηνπ. 

 

Η ΟΓΓΑ ζηελ Διιάδα 

Ζ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ ηνπ ΟΖΔ  ηζρχεη ζηελ 

Διιάδα σο Γηεζλέο Δζηκηθφ Γίθαην. 

χκθσλα κε ην Άξζξν 15: 

         «1. Καζέλαο έρεη ην δηθαίσκα ζε κία ηζαγέλεηα 

          2. Καλείο δελ κπνξεί λα ζηεξεζεί απζαίξεηα ηελ ηζαγέλεηά ηνπ» 

 

1.7 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΧΝ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΠΝΔΤΜΑΣΙΚΑ   

ΚΑΘΤΣΔΡΗΜΔΝΧΝ ΑΣΟΜΧΝ ΣΟΤ 197129. 

                                                           

28
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Τηνζεηήζεθε απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ, resolution 2856 (xxvi), ηεο 20εο 

Γεθεκβξίνπ 1971. 
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Ζ Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ησλ Πλεπκαηηθά Καζπζηεξεκέλσλ Αηφκσλ ηνπ 

1971, απνηειείηαη απφ 7 Άξζξα θαη ππνγξακκίδεη φηη: 

«…ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηνχλ ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ ε 

επαλαπξνζαξκνγή θαη ε έληαμε ησλ αλαπήξσλ αηφκσλ. Θα πξέπεη ΟΛΑ ηα 

αλάπεξα άηνκα λα επσθεινχληαη ησλ ππεξεζηψλ επαλεθπαίδεπζεο θαη άιισλ 

κνξθψλ ππνζηήξημεο θαη ζπκπαξάζηαζεο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηε κείσζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αλαπεξίαο, έηζη πνπ ε έληαμή ηνπο ζηελ θνηλσλία λα 

είλαη φζν ην δπλαηφ πην νινθιεξσκέλε θαη ν ξφινο ηνπο επνηθνδνκεηηθφο.» 

1.8   ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΧΝ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΑΝΑΠΗΡΧΝ ΑΣΟΜΧΝ ΣΟΤ 

197530 

Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ εμήγγεηιε ην 1975 ηε Γηαθήξπμε ησλ 

Γηθαησκάησλ ησλ ΑκεΑ, πνπ απνηειεί ζπλέπεηα ηεο εγγχεζεο ησλ θξαηψλ-

κειψλ ηνπ ΟΖΔ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ γηα λα πξνάγνπλ ην επίπεδν δσήο 

ησλ ΑκεΑ. 

Ζ Γηαθήξπμε απνηειείηαη απφ 13 Άξζξα. 

Σν Άξζξν 1 αλαθέξεηαη ζηνλ νξηζκφ ηνπ αλζξψπνπ κε αλαπεξία σο «Ο φξνο 

«αλάπεξν άηνκν» ζεκαίλεη θάζε άηνκν αλίθαλν λα επηβεβαηψζεη απφ κφλν 

ηνπ, νιηθά ή κεξηθά, ηηο αλαγθαηφηεηεο γηα κηα θαλνληθή αηνκηθή θαη θνηλσληθή 

δσή, εμαηηίαο κεησκέλσλ ζσκαηηθψλ ή πλεπκαηηθψλ δπλαηνηήησλ πνπ έρεη εθ 

γελεηήο ή φρη.» 

 

 

 

 

1.9 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ SUNDBERG TOY 198131 

Ζ Γηαθήξπμε SUNBERG, φπσο νλνκάζηεθε, ζηε κλήκε ηνπ NILS - IVAR 

SUNDBERG, ν νπνίνο ήηαλ απφ ην 1948 κέρξη ην 1981 (πνπ απεβίσζε) 

                                                           
30Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ησλ Αλαπήξσλ Αηφκσλ”. Απφθαζε 3447 (XXX), 30, ε νπνία 
πξνθεξχρζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ, ζηηο 9 Γεθεκβξίνπ 1975. 
U.N. Doc. A/10034 (1975) 
31UNESCO, 2 Ννεκβξίνπ1981 



ππεχζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Δηδηθή Δθπαίδεπζε ηεο Unesco, 

απνηειεί ην ηειηθφ θείκελν Γηεζλνχο Γηάζθεςεο πνπ νξγάλσζε ε Ηζπαληθή 

Κπβέξλεζε θαη ε Unesco ην 1981 θαη ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 103 ρψξεο θαη 

6 Γηεζλείο Οξγαλψζεηο. 

Οη βαζηθέο αξρέο ηεο νη νπνίεο αλαιχνληαη ζηα 16 Άξζξα ηεο, είλαη ε 

ζπκκεηνρή, έληαμε θαη αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ ΑκεΑ, ε 

απνθέληξσζε θαη ν επαγγεικαηηθφο ζπληνληζκφο. 

Ζ Γηεζλήο Γηάζθεςε, πάλσ ζηε δξάζε θαη ηηο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ 

εθπαίδεπζε, ηελ πξφιεςε θαη ηελ έληαμε, νξγαλψζεθε απφ ηελ Ηζπαληθή 

Κπβέξλεζε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Unesco, ζηε Μαιάγα ηεο Ηζπαλίαο ζηηο 2 κε 

7 Ννεκβξίνπ 1981. 

Έρνληαο ππφςε ηελ παγθφζκηα Γηαθήξπμε γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

φπσο θαη άιιεο ζρεηηθέο απνθάζεηο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη ζπγθεθξηκέλα 

ηε Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησληνπ Παηδηνχ, ηε Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ 

ησλ Αλαπήξσλ Αηφκσλ θαη ηε Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ησλ Πλεπκαηηθά 

Καζπζηεξεκέλσλ Αηφκσλ, ππνγξακκίδεη ηελ επείγνπζα αλαγθαηφηεηα λα 

πινπνηεζνχλ νη απνθάζεηο θαη νη εηζεγήζεηο ηεο θαζψο θαη νη αξρέο 

πνπδηέπνπλ ην πξφγξακκα δξάζεο ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΟΖΔ 

γηα ην Γηεζλέο Έηνο Αλαπήξσλ. Βαζχηαηα απαζρνιεκέλε απφ ην γεγνλφο φηη 

10% ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ παξνπζηάδεη κηα κνξθήαλαπεξίαο θαη φηη νη 

δηεζλείο πξννπηηθέο ζεαπηφλ ηνλ ηνκέα ηείλνπλ λαρεηξνηεξεχνπλ, ηνλίδεη ηελ 

αλαγθαηφηεηαλα γίλεη θάηη, ψζηε νηδηαηάμεηο θαη νηαξρέολα γίλνπλ ζεβαζηέο. 

Τπνγξακκίδεη φηη ε πξφιεςε είλαη κηα κνξθή δξάζεο ηδηαίηεξεο 

ζπνπδαηφηεηαο θαη φηη ζα πξέπεη λα πινπνηεζνχλ νη ζηξαηεγηθέο πνπ είλαη 

βαζηζκέλεο πάλσ ζηηο ζχγρξνλεο αληηιήςεηο, ψζηε λα απνθεπρζνχλ νη 

αλαπεξίεο παξέρνληαο ζπγθεθξηκέλα ζε θάζε νηθνγέλεηα θαη ζε θάζε άηνκν 

ηελ επθαηξία λα επσθειείηαη απφ ηηο αλαγθαίεο ππεξεζίεο. 

Δπηκέλεη ζην φηη ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηνχλ ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ 

ε επαλαπξνζαξκνγή θαη ε έληαμε ησλ αλαπήξσλ αηφκσλ. Θα πξέπεη φια ηα 

αλάπεξα άηνκα λαεπσθεινχληαη ππεξεζηψλ ησλ επαλεθπαίδεπζεο θαη 

άιισλ κνξθψλ ππνζηήξημεο θαη ζπκπαξάζηαζεο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηε 

κείσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αλαπεξίαο, έηζη πνπ ε εληαμή ηνπο ζηελ 



θνηλσλία λα είλαη φζν ην δπλαηφ πην νινθιεξσκέλε θαη ν ξφινο ηνπο 

επνηθνδνκεηηθφο. 

Έρνληαο ζπλείδεζε ηεο πξσηαξρηθήο ζπνπδαηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο 

επηζηήκεο θαη ηεο θνπιηνχξαο θαη πιεξνθφξεζεο ζηελ χπαξμε ηνπ θαζελφο 

θαη αλεζπρψληαο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ θαη Αξρψλ πνπ 

αθνινπζνχλ γηα λα ζπκβάιεη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο πιήξνπο αλάπηπμεο φισλ 

ησλ αλαπήξσλ αηφκσλ θαη ηελ πιήξε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλσληθή δσή, 

ηνλίδεη φηη νη Κξαηηθέο Αξρέο, νη εηδηθέο νξγαλψζεηο θαη ε θνηλσλία ζην ζχλνιφ 

ηεο ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ζηνλ θαηαξηηζκφ θάζεβξαρππξφζεζκεο ή 

καθξνπξφζεζκεο δξάζεο γηα ηα αλάπεξα άηνκα ηηο βαζηθέο Αξρέο ηεο: 

ζπκκεηνρήο, έληαμεο, αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο, απνθέληξσζεο 

(ηνκενπνίεζεο) θαη επαγγεικαηηθνχ ζπληνληζκνχ. χκθσλα κε ηηο αξρέο 

απηέο: 

α) Θα πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί ε πιήξεο ζπκκεηνρή ησλ αλαπήξσλ αηφκσλ 

θαη ησλ νξγαλψζεσλ ηνπο ζε φιεο ηηο απνθάζεηο θαη ηηο δξάζεηο πνπ ηα 

αθνξνχλ. 

β) Σα αλάπεξα άηνκα ζα πξέπεη λα επσθεινχληαη απφ φιεο ηηο Τπεξεζίεο 

θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θνηλφηεηαο. Δπίζεο νη 

ζηξαηεγηθέο θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξννξίδνληαη γηα ην ζχλνιν ζα πξέπεη 

λα ιακβάλνπλ ππφςε ηα αλάπεξα άηνκα. 

γ) Ζ θνηλφηεηα ζα πξέπεη λα παξέρεη ζηα αλάπεξα άηνκα ππεξεζίεο 

πξνζαξκνζκέλεο ζηηο αλάγθεο ηνπ θαζελφο απφ απηά. 

δ) Ζ απνθέληξσζε θαη ηνκενπνίεζε ησλ ππεξεζηψλ ζα επηηξέςεη ψζηε νη 

αλάγθεο ησλ αλαπήξσλ αηφκσλ λα ιεθζνχλ ππφςε θαη λα ηθαλνπνηεζνχλ 

κέζα ζηα πιαίζηα ηεο θνηλφηεηάο ηνπο. 

ε) Ο ζπληνληζκφο ησλ δηαθφξσλ επαγγεικαηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ εηδηθψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηα αλάπεξα άηνκα ζα 

επλνήζεη ηελ νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 



 

ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ 

 

Σν 2003 είρε αλαθεξπρζεί Δπξσπατθφ Έηνο γηα ηα ΑκεΑ. Καηά ηε δηάξθεηά ηνπ, έγηλε 

ζεκαληηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ πξνψζεζε ηεο Κνηλσληθήο Αηδέληαο γηα ηελ 

αλαπεξία, ηελ ελίζρπζε ηεο ελεκέξσζεο γηα ηα ζέκαηα αλαπεξίαο, ηελ πξναγσγή 

ησλ δηθαησκάησλ ησλ ΑκεΑ, ηε βειηίσζε ηεο ζηάζεο ηεο θνηλσλίαο απέλαληη ζηελ 

αλαπεξία.  

 

Παξάιιεια, κε αθνξκή ην άξζξν 13 ηεο πλζήθεο ηνπ Άκζηεξληακ, ηε Υάξηα 

Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ θαη ηε Γηαθήξπμε ηεο Μαδξίηεο ππήξμε πνιηηηθή δέζκεπζε 

απφ ηηο ρψξεο-κέιε ηεο ΔΔ γηα ζπγθεθξηκέλα κέηξα πξνψζεζεο ησλ ίζσλ επθαηξηψλ 

θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ γηα ηα ΑκεΑ. 

 

              2.1 Η ΟΓΗΓΙΑ 2000/43/EΚ ΓΙΑ ΣΗ ΦΤΛΔΣΙΚΗ ΙΟΣΗΣΑ32 

Πνιιά θξάηε κέιε έρνπλ ιάβεη κέηξα γηα ηελ πξνζαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο 

ηνπο ζηηο δχν θνηλνηηθέο νδεγίεο πνπ ςεθίζηεθαλ ην 2000 — ηελ νδεγία γηα ηε 

θπιεηηθή ηζφηεηα (νδεγία 2000/43/ΔΚ), κε ηελ νπνία απαγνξεχνληαη νη 

δηαθξίζεηο ζηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο ηνκείο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο γηα 

ιφγνπο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, θαη ηελ νδεγία γηα ηελ ηζφηεηα ζηελ 

απαζρφιεζε (νδεγία 2000/78/ΔΚ), κε ηελ νπνία απαγνξεχνληαη νη δηαθξίζεηο 

ζην πεξηβάιινλ ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο γηα ιφγνπο ζξεζθείαο ή 

πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο θαη γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ. 

Ζ Οδεγία 2000/43/ ΔΚ γηα ηε θπιεηηθή ηζφηεηα: 

 Ζ Οδεγία απαγνξεχεη ηηο δηαθξίζεηο ζηε βάζε ηεο θπιεηηθήο ή 

εζλνηηθήοθαηαγσγήο θαη θαιχπηεη ηνπο ηνκείο ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο 

θνηλσληθήοαζθάιηζεο, ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ηεο πξφζβαζεο ζε 

αγαζά θαηππεξεζίεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηέγαζεο. 
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Οδεγία 2000/43/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 29εο Ηνπλίνπ 2000, πεξί εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο 

ίζεο κεηαρείξηζεο πξνζψπσλ αζρέησο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο ηνπο θαηαγσγήο  
Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 180 ηεο 19/07/2000 ζ. 0022 - 0026 



 Δθαξκφδεη ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο πξνζψπσλ αζρέησο 

θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο.  

 Παξέρεη πξνζηαζία απφ ηηο δηαθξίζεηο ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ 

θαηάξηηζε, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, ηελ πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε θαη ηελ πξφζβαζε ζε αγαζά θαη ππεξεζίεο.  

 Πεξηέρεη ηνλ νξηζκφ ηεο άκεζεο θαη ηεο έκκεζεο δηάθξηζεο, ηεο 

παξελφριεζεο θαη ησλ αληηπνίλσλ.  

 Παξέρεη ζηα ζχκαηα δηαθξίζεσλ ην δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ 

θαηαγγειία κέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηηο θαηάιιειεο θπξψζεηο γηα φζνπο πξνβαίλνπλ ζε δηαθξίζεηο.  

 Μνηξάδεη ην βάξνο ηεο απνδείμεσο αλάκεζα ζηνλ ελάγνληα θαη ζηνλ 

ελαγφκελν ζε δηαθνξέο αζηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ.  

 Πξνβιέπεη ηελ ίδξπζε ζε θάζε θξάηνο κέινο νξγαληζκνχ γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηελ παξνρή αλεμάξηεηεο 

ζπλδξνκήο ζηα ζχκαηα θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ.  

         2.2 Η ΟΓΗΓΙΑ 2000/78/EΚ ΓΙΑ ΣΗΝ ΙΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΑΠΑΥΟΛΗΗ33 

 Δθαξκφδεη ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ 

θαηάξηηζε αλεμάξηεηα απφ ηε ζξεζθεία ή ηηο πεπνηζήζεηο, ηελ αλαπεξία, ην 

γελεηήζην πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηελ ειηθία.  

 Πεξηιακβάλεη παλνκνηφηππεο δηαηάμεηο κε ηελ νδεγία γηα ηε θπιεηηθή ηζφηεηα 

ζρεηηθά κε ηνπο νξηζκνχο ησλ δηαθξίζεσλ, ην δηθαίσκα ζε έλδηθα κέζα θαη ην 

κνίξαζκα ηνπ βάξνπο ηεο απνδείμεσο.  

 Εεηά απφ ηνπο εξγνδφηεο λα πξνβαίλνπλ ζε εχινγεο πξνζαξκνγέο γηα λα 

ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο αηφκσλ κε αλαπεξίεο πνπ δηαζέηνπλ ηα πξνζφληα 

γηα ηελ εθηέιεζε δεδνκέλεο εξγαζίαο.  

 Δπηηξέπεη νξηζκέλεο εμαηξέζεηο απφ ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, π.ρ. γηα 

ηε δηαηήξεζε ηεο δενληνινγίαο ζξεζθεπηηθψλ νξγαλψζεσλ, ή γηα ηελ 

εθαξκνγή εηδηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ πξνσζνχλ ηελ έληαμε ησλ 

γεξαηφηεξσλ ή ησλ λέσλ εξγαδνκέλσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  
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Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ L 303/16 Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 2.12.2000 

ΟΓΖΓΗΑ 2000/78/ΔΚ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ηεο 27εο Ννεκβξίνπ 2000 γηα ηε δηακφξθσζε 

γεληθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ ίζε κεηαρείξηζε ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ εξγαζία 

 



Σν Άξζξν 5  ηεο Οδεγίαο, αλαθέξεηαη ζηηο Δχινγεο πξνζαξκνγέο γηα ηα άηνκα µε 

αλαπεξία, ηνλίδνληαο ηελ αλάγθε, εθ κέξνπο ηνπ εξγνδφηε γηα ηε ιήςε 

θαηάιιεισλ κέηξσλ, έηζη ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ν εξγαδφκελνο κε αλαπεξία, 

αξθεί ηα µέηξα απηά λα µε ζπλεπάγνληαη δπζαλάινγε επηβάξπλζε γηα ηνλ εξγνδφηε. 

Ζ επηβάξπλζε δελ είλαη δπζαλάινγε φηαλ αληηζηαζκίδεηαη επαξθψο µε µέηξα 

ιακβαλφκελα ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο ελφο θξάηνπο µέινπο ππέξ ησλ αηφµσλ µε 

αλαπεξία. 

 

Πνηα είλαη ηα «ππέξ» θαη ηα «θαηά» ηεο Οδεγίαο 2000/78 γηαηα άηνκα κε 

αλαπεξία;34 

 

Σα «ππέξ» 

Σα ζεηηθά ζηνηρεία ηεο Οδεγίαο 2000/78 είλαη φηη: 

 δηεπξχλεη ηελ έλλνηα ηεο δηάθξηζεο, ζπκπεξηιακβάλνληαο ζε απηήλ, πέξαληεο 

(α) άκεζεο, ηελ (β) έκκεζε δηάθξηζε, ηελ (γ) παξελφριεζε θαη ηελ (δ)εληνιή 

γηα δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε, απαγνξεχνληαο εμίζνπ θαη ηα 4 απηάείδε,πεδίν 

εθαξκνγήο ηεο είλαη ηφζν ν δεκφζηνο φζν θαη ν ηδησηηθφο ηνκέαο, 

 ζέηεη ηελ επζχλε γηα ηελ απφδεημε ηεο κε παξαβίαζεο ηεο αξρήο ηεο 

ίζεοκεηαρείξηζεο ζηνλ ελαγφκελν, 

 δελ ζεσξεί σο άληζε κεηαρείξηζε ηε ζέζπηζε εηδηθψλ κέηξσλ πξνο 

φθεινοπιεζπζκηαθψλ νκάδσλ πνπ πθίζηαληαη δηάθξηζε, ζηηο νπνίεο απηή 

παξέρεηπξνζηαζία, 

 πξνβιέπεη θπξψζεηο, 

 πεξηιακβάλεη εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία, π.ρ. «εχινγεο 

πξνζαξκνγέο». 

 

Σα «θαηά» 

Έλα ζεκαληηθφ έιιεηκκα ηεο Οδεγίαο 2000/78 είλαη φηη θαζηεξψλεη ηελ αξρήηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο κφλν ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο εξγαζίαο, ζε 

αληίζεζε κε ην εχξνο ηεο Οδεγίαο 2000/43 πνπ θαιχπηεη φινπο ηνπο ηνκείοηεο δσήο 

ησλ αηφκσλ πνπ πθίζηαληαη δηάθξηζε ιφγσ θπιεηηθήο ή εζλνηηθήοθαηαγσγήο. 

χκθσλα κε ην Δπξσπατθφ Αλαπεξηθφ Κίλεκα, ε βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθψλπξφζβαζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ απαζρφιεζε βξίζθεηαη ζε 
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ΔΑκεΑρέδην Γξάζεο «Γηαδξνκέο Ηζφηεηαο», Δγρεηξίδην γηα ην δηθαίσκα ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία ζηελ ίζε κεηαρείξηζε ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο θαη ηεο εξγαζίαο, ζει. 11 

 

 



άκεζεζπλάξηεζε κε ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ πξφζβαζεο θαη ζε άιινπο 

ηνκείοφπσο, ην δνκεκέλν πεξηβάιινλ, νη κεηαθνξέο, ε εθπαίδεπζε, ε Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο θ.α.. Πξαγκαηηθή έληαμε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία κπνξεί λαεπηηεπρζεί 

κφλν κέζσ κηαο νινθιεξσκέλεο θαη εληαίαο πξνζέγγηζεο ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο. 

 

                                       2.3 ΟΡΙΜΟ ΣΗ ΓΙΑΚΡΙΗ   

 

Γηάθξηζε είλαη ε δηαθνξνπνίεζε ή ε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

ππάξρεη ζρεηηθή δηάθξηζε κεηαμχ δχν αηφκσλ ή θαηαζηάζεσλ ή ε κεηαρείξηζε θαηά 

ηξφπν ηαπηφζεκν θαηαζηάζεσλ πνπ είλαη φλησο δηαθνξεηηθέο. Οη δχν Οδεγίεο 

θαηαπνιέκεζεο ησλ δηαθξίζεσλ παξέρνπλ ηνλ ίδην νξηζκφ ηεο δηάθξηζεο. 

 

i. Σέζζεξα είδε δηάθξηζεο απαγνξεύνληαη:  

 

 Άκεζε Γηάθξηζε   

πκβαίλεη φηαλ ππάξρεη άκεζε θαη πξνθαλήο ζρέζε κεηαμχ ηεο αξλεηηθήο 

αληηκεηψπηζεο θαη ηεο αλαπεξίαο, ηεο νπνίαο έλα άιιν πξφζσπν ηπγράλεη ή 

εηχγραλε ζε αλάινγε θαηάζηαζε, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν γηα ηνλ νπνίν 

απαγνξεχεηαη ε δηάθξηζε. 

 

 Έκκεζε Γηάθξηζε  

πκβαίλεη φηαλ έλαο θαηλνκεληθά νπδέηεξνο φξνο, θξηηήξην ή κηα πξαθηηθή ζέηεη 

ζε κεηνλεθηηθή ζέζε έλα άηνκν κε αλαπεξία πεξηζζφηεξν απ‘ φηη έλα άηνκν ρσξίο 

αλαπεξία θαη ν φξνο απηφο ή ε πξαθηηθή δελ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί, εθηφο εάλ 

ε ελ ιφγσ δηάηαμε, θξηηήξην ή πξαθηηθή δηθαηνινγείηαη αληηθεηκεληθά απφ έλαλ 

ζεκηηφ ζηφρν θαη ηα κέζα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ είλαη πξνζθνξά θαη 

αλαγθαία. 

Ο φξνο ή ε πξαθηηθή είλαη: «νπδέηεξε» γηαηί δελ θάλεη θακία εηδηθή αλαθνξά ζε 

θακηά θαηεγνξία αλαπεξίαο.  

 Παξελόριεζε είλαη ε αλεπηζχκεηε ζπκπεξηθνξά πνπ ζπλδέεηαη κε ηνπο 

ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο απαγνξεχεηαη ε δηάθξηζε κε ζθνπφ ή απνηέιεζκα ηελ 

πξνζβνιή ηεο αμηνπξέπεηαο ελφο πξνζψπνπ θαη ηε δεκηνπξγία εθθνβηζηηθνχ, 

ερζξηθνχ, εμεπηειηζηηθνχ, ηαπεηλσηηθνχ ή επηζεηηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ 

επηδηψθεηαη ή φρη. πσο είλαη ζαθέο νξηζκφο ηεο παξελφριεζεο πεξηιακβάλεη 

έλα επξχ θάζκα αλεπηζχκεηεο ζπκπεξηθνξάο. ηαλ πξαγκαηνπνηείηαη 



αμηνιφγεζε γηα λα δηαπηζησζεί θαηά πφζν έιαβε ρψξα παξελφριεζε, δελ 

ρξεηάδεηαη λα πξνζδηνξηζηεί ην ζπγθξηηηθφ πξφηππν. 

Δπηπιένλ, νη νδεγίεο αλαθέξνπλ φηη απαγνξεχεηαη κηα εληνιή γηα δηαθξηηηθή 

κεηαρείξηζε πνπ ζεσξείηαη σο ηχπνο δηάθξηζεο. 

Δπίζεο ζπκβαίλεη φηαλ ηα άηνκα ελνρινχληαη ή απνθιείνληαη ή αληηκεησπίδνληαη 

άζρεκα εμαηηίαο ηεο αλαπεξίαο ηνπο.   

 Οδεγία γηα Γηαθξηηηθή πκπεξηθνξά  

Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ γηα παξάδεηγκα έλαο εξγνδφηεο ιέεη ζηα άηνκα πνπ θάλνπλ 

ηε ζπλέληεπμε θαη ζα επηιέμνπλ ηνπο λένπο εξγαδνκέλνπο λα κελ επηιέμνπλ 

άηνκα κε αλαπεξία. Σν άηνκν πνπ ιακβάλεη ηέηνηα νδεγία, απφ ην λφκν δελ 

επηηξέπεηαη λα θάλεη δηάθξηζε θαη είλαη επίζεο παξάλνκνο θαη απηφο πνπ δίλεη ηελ 

εληνιή.  

 

Δπίζεο νη νδεγίεο πεξηιακβάλνπλ ηα αληίπνηλα ζηνλ θαηάινγν ησλ απαγνξεπκέλσλ 

πξάμεσλ. Σα θξάηε  κέιε ρξεηάδεηαη λα θαζηεξψζνπλ κέηξα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ αηφκσλ απφ ηπρφλ δπζκελή κεηαρείξηζε σο αληίδξαζε ζε θάπνηα 

θαηαγγειία ή δηαδηθαζία πνπ ζηνρεχεη ζηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα πξνζηαηεχεηαη φρη κφλν ην άηνκν πνπ ππήξμε ζχκα 

δηάθξηζεο, αιιά θαη φζνη πξνζθέξνπλ καξηπξία πνπ απνηειεί κέξνο ηεο θαηαγγειίαο 

δηάθξηζεο ή εκπιέθνληαη κε θάπνην άιιν ηξφπν ζηελ θαηαγγειία. 

 

ii. Μπνξεί ε δηάθξηζε λα είλαη δηθαηνινγεκέλε;35 

 

Κάπνηεο ελέξγεηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο άκεζε δηάθξηζε, 

επηηξέπνληαη ζε πεξηνξηζκέλεο θαηαζηάζεηο: 

 

 Δπαγγεικαηηθέο απαηηήζεηο (Άξζξν 4 ηεο Οδεγίαο 2000/78 ΔΚ) 

ηαλ  γηα θάπνηα ζέζε εξγαζίαο απαηηείηαη ην άηνκν λα έρεη θάπνηεο ζσκαηηθέο θαη 

δηαλνεηηθέο ηθαλφηεηεο δελ ζεσξείηαη δηάθξηζε ή απφξξηςε αηφκσλ πνπ δελ έρνπλ 

απηέο ηηο ηθαλφηεηεο εμαηηίαο ηεο αλαπεξίαο ηνπο. Απηή ε εμαίξεζε εξκελεχεηαη πνιχ 

απζηεξά, κε ηελ έλλνηα φηη ζα είλαη πνιχ δχζθνιν λα απνδεηρζεί φηη κηα δνπιεηά 

κπνξεί κφλν λα γίλεη απφ έλα άηνκν κε αλαπεξία ή ρσξίο αλαπεξία. 

 

 Θεηηθή δξάζε 

                                                           
35Απφ ηε Ρψκε ζηε Νίθαηα κε αλαπεξηθφ ακαμίδην – Prof. LisaWaddingtonΠξφεδξνο ηεο 
έδξαο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαίνπ ηεο Αλαπεξίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Maastricht, Οιιαλδία 
1 Απξηιίνπ 2005. 



Σα κέηξα ζεηηθήο δξάζεο απφ ηα νπνία επσθεινχληαη ηα άηνκα κε αλαπεξία δελ ζα 

ραξαθηεξηζηνχλ σο δηάθξηζε ζε βάξνο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. 

Σν Άξζξν 3 ηεο Οδεγίαο απαγνξεχεη ηε δηάθξηζε κόλν ζηνλ ηνκέα ηεο 

απαζρφιεζεο. 

Ζ απαζρφιεζε νξίδεηαη κε επξχηεηα γηα λα θαιχςεη πνιινχο ηνκείο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πεξαηηέξσ παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο θαη ηε 

ζπκκεηνρή ζε νξγαλψζεηο εξγαδνκέλσλ. Ζ Οδεγία δελ θαιχπηεη ηα ζπζηήκαηα 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

 

Σν Άξζξν 7 ηεο Οδεγίαο επηηξέπεη ζηα Κξάηε – Μέιε λα πηνζεηήζνπλ κέηξα ζεηηθήο 

δξάζεο, ηα νπνία πξνρσξνχλ πέξα απφ ηελ απιή απαγφξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη 

δίλνπλ ζπγθεθξηκέλα πιενλεθηήκαηα ζηηο νκάδεο πνπ κεηνλεθηνχλ. Δπηπιένλ 

επηηξέπεη πξφζζεηα ζεηηθά κέηξα δξάζεο, ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο νκάδεο πνπ 

θαιχπηεη γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία. 

Δίλαη αμηνζεκείσην φηη ε Οδεγία, κφλν επηηξέπεη ζηα Κξάηε – Μέιε λα πηνζεηήζνπλ 

ζεηηθά κέηξα δξάζεο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία, αιιά δελ ην απαηηεί  θαη εμαξηάηαη 

απφ ηα Κξάηε – Μέιε λα ηα πηνζεηήζνπλ θαη λα απνθαζίζνπλ ηη είδνπο κέηξα ζεηηθήο 

δξάζεο ζα είλαη απηά. 

 

iii.Πωο κπνξνύλ ηα άηνκα κε αλαπεξία λα εθαξκόζνπλ ην λόκν; 

Πνηα έλδηθα βνεζήκαηα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο; 

 

1. Πξνζθπγή ζε δηθαζηήξηα θαη δπλαηφηεηα ησλ αλαπεξηθψλ ΜΚΟ θαη ησλ εξγαηηθψλ 

ζπλδηθάησλ λα θηλήζνπλ δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ ηήξεζε ηνπ λφκνπ (Άξζξν 9) 

Ζ Οδεγία επηηξέπεη ζηηο νξγαλψζεηο πνπ έρνπλ «έλλνκν ζπκθέξνλ» λα θηλήζνπλ 

δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο ζε ζπλεξγαζία κε ην ζχκα. Απηή είλαη κηα λέα εμέιημε ζηα 

πεξηζζφηεξα Κξάηε – Μέιε θαη πξνζθέξεη ζηηο ΜΚΟ ηε δπλαηφηεηα λα 

ππνζηεξίδνπλ δνθηκαζηηθέο πξνζθπγέο. 

 

2. Απόδεημε δηάθξηζεο (Άξζξν 10ηεο Οδεγίαο 2000/78 ΔΚ) 

 

πρλά είλαη πνιχ δχζθνιν λα απνδείμεη θάπνηνο φηη έλα άηνκν έρεη πξνβεί ζε 

δηάθξηζε ζε βάξνο ηνπ. Γη΄ απηφ ε Οδεγία νξίδεη φηη ην θεξφκελν σο ζχκα δελ 

ππνρξενχηαη λα απνδείμεη πιήξσο ηε δηάθξηζε πνπ έγηλε, πξέπεη φκσο λα παξέρεη 

επαξθείο ελδείμεηο, έηζη ψζηε ην δηθαζηήξην λα «πηζαλνινγήζεη» φηη ζπλέβε δηάθξηζε. 

ηαλ ε πηζαλνιφγεζε ζεκειησζεί ν εξγνδφηεο ζα πξέπεη λα απνδείμεη φηη δελ 



ζπλέβε θακία δηάθξηζε. Δάλ ν εξγνδφηεο δελ θαηαθέξεη λα ην απνδείμεη, ην 

δηθαζηήξην ζπκπεξαίλεη φηη ην ζχκα ππέζηε δηάθξηζε θαη ηηκσξεί ηνλ εξγνδφηε. 

 

2. Αληίκεηξα (Άξζξν 11ηεο Οδεγίαο 2000/78 ΔΚ) 

 

Αληίκεηξα έρνπκε φηαλ έλαο εξγνδφηεο ηηκσξεί ην άηνκν πνπ ππνζηεξίδεη φηη έπεζε 

ζχκα δηάθξηζεο ιφγσ αλαπεξίαο. Ζ Οδεγία νξίδεη φηη είλαη παξάλνκν λα ηηκσξείο έλα 

άηνκν ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο. 

 

4. Γηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη πξνώζεζε ηνπ θνηλωληθνύ δηαιόγνπ κε ηηο 

ΜΚΟ (Άξζξν 12ηεο Οδεγίαο 2000/78 ΔΚ) 

 

Ζ Οδεγία δεηά απφ ηα Κξάηε – Μέιε λα δηαδψζνπλ ηελ πιεξνθνξία γηα ηε 

λνκνζεζία θαηαπνιέκεζεο ησλ δηαθξίζεσλ, πξνο ηνπο εξγνδφηεο θαη ηα ελ δπλάκεη 

ζχκαηα δηαθξίζεσλ, θαζψο θαη λα μεθηλήζνπλ δηάινγν κε ηνπο Κνηλσληθνχο Δηαίξνπο. 

 

Σν Άξζξν 17 ηεο Οδεγίαο δεηά απφ ηα Κξάηε – Μέιε λα θαηαξγήζνπλ θάζε 

λνκνζεηηθή, θαλνληζηηθή ή δηνηθεηηθή πξάμε πνπ παξάγεη δηάθξηζε θαη ηα ππνρξεψλεη 

ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα λα ελεκεξψλνπλ ηελ Δπηηξνπή. Σα Κξάηε – Μέιε 

πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ φηη νη έλνρνη ζα ηηκσξεζνχλ κε πνηλέο απνηειεζκαηηθέο, 

αλάινγεο θαη απνηξεπηηθέο. 

 

Ζ Οδεγία φξηδε φηη ηα 15 «παιηά» Κξάηε – Μέιε, έπξεπε λα πηνζεηήζνπλ λνκνζεζία 

θαηαπνιέκεζεο ησλ δηαθξίζεσλ σο ην Γεθέκβξην ηνπ 2003 θαη φηη ηα «λέα» θξάηε ζα 

έπξεπε λα έρνπλ ηέηνηνπ είδνπο λνκνζεζία σο ηνλ Μάην ηνπ 2004. Ζ Οδεγία 

θαζνξίδεη φηη ηα Κξάηε – Μέιε ζα κπνξνχζαλ λα δεηήζνπλ  κηα επηπιένλ ρξνληθή 

πεξίνδν σο ην Γεθέκβξην ηνπ 2006, αλ είλαη απαξαίηεην, γηα λα πηνζεηήζνπλ 

λνκνζεζία θαηαπνιέκεζεο ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ αλαπεξίαο (απηή ε επηπιένλ 

πεξίνδνο δελ ηζρχεη γηα ηε δηάθξηζε ιφγσ ζξεζθείαο ή ζεμνπαιηθνχ 

πξνζαλαηνιηζκνχ, πνπ θαιχπηνληαη επίζεο απφ ηελ Οδεγία). 

ε πεξίπησζε πνπ ηα άηνκα δεκηψλνληαη επεηδή δελ ππάξρεη εζληθή λνκνζεζία 

θαηαπνιέκεζεο ησλ δηαθξίζεσλ, ε Δπξσπατθή λνκνζεζία είλαη ππέξηεξε, δειαδή, 

βξίζθεηαη ζε πςειφηεξν επίπεδν απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία. πνπ ππάξρεη 

ζχγθξνπζε επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο ηα εζληθά δηθαζηήξηα πξέπεη λα 

εθαξκφζνπλ ηελ επξσπατθή λνκνζεζία. 



Παξφια απηά, δελ είλαη ζε ζέζε φια ηα ζχκαηα δηάθξηζεο λα θάλνπλ πξνζθπγή. 

Μεξηθέο θνξέο δελ ππάξρεη θακία εζληθή λνκνζεζία πνπ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη 

ηε βάζε γηα ηνλ ηζρπξηζκφ θαη ηελ νπνία ην δηθαζηήξην ζα κπνξνχζε λα εξκελεχζεη.  

‘ απηή ηε πεξίπησζε ην ζχκα ηεο δηάθξηζεο ιφγσ αλαπεξίαο δελ κπνξεί λα 

πξνζθχγεη δηθαζηηθά ελαληίνλ ηνπ εξγνδφηε. κσο κπνξεί λα πξνζθχγεη ελαληίνλ 

ηεο ρψξαο ηνπ, ε νπνία απέηπρε λα ζπκκνξθσζεί κε ηελ επξσπατθή λνκνζεζία κε 

απνηέιεζκα λα δεκησζεί. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο φια ηα εζληθά δηθαζηήξηα πξέπεη λα 

επηδηθάζνπλ απνδεκίσζε. 

 

                          2.4 ΜΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ 

 

Δάλ έλα θξάηνο δελ εθαξκφδεη κηα Οδεγία εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ 

πξνβιέπεηαη, ην θξάηνο είλαη ππεχζπλν γηα ηε δεκηά πνπ απηφ πξνμελεί ζην άηνκν. 

Απηφ αλαθέξεηαη σο «νη απνδεκηψζεηο Francovich»36, δηφηη ε αξρή θαζηεξψζεθε γηα 

πξψηε θνξά ζηελ ππφζεζε FrancovichandBonifaci θαηά ηεο Ηηαιίαο 

(ζπλεθδηθαζζείζεο ππνζέζεηο C-6/90 θαη C-9/90) πνπ απνθάζηζε ην ΓΔΚ ην1991. 

ηελ ππφζεζε Francovich ην ΓΔΚ παξέζεζε ηξεηο πξνυπνζέζεηο πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο θαη επαξθείο γηα λα απνδεηρζεί επζχλε βάζεη ηεο αξρήο απηήο: 

 Ο θαλφλαο πνπ έρεη παξαβηαζηεί έπξεπε λα ζπλεπάγεηαη ηε ρνξήγεζε  

δηθαησκάησλ ζε άηνκα,  

 Σν πεξηερφκελν ηέηνησλ δηθαησκάησλ πξέπεη λα είλαη επηδεθηηθφ  

 εμαθξίβσζεο βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο ελ ιφγσ νδεγίαο, θαη 

 Πξέπεη λα ππάξρεη κηα αηηηψδεο ζπλάθεηα κεηαμχ ηεο παξάβαζεο ηεο  

ππνρξέσζεο ηνπ θξάηνπο θαη ηεο απψιεηαο θαη δεκίαο πνπ ππέζηε ν δεκησζείο. 

Δπηπιένλ, ε παξάβαζε ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ πξέπεη λα είλαη αξθεηά ζνβαξή γηα λα 

δηθαηνχηαη απνδεκίσζε ην άηνκν. 

Οη απνδεκηψζεηο Francovich αλαπηχρζεθαλ απφ ην ΓΔΚ ζε κεηαγελέζηεξεο 

ππνζέζεηο. Δίλαη ηψξα ζαθέο φηη δηαηίζεληαη γηα φιεο ηηο παξαβάζεηο ηνπ θνηλνηηθνχ 

δηθαίνπ απφ ηα θξάηε κέιε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κε νξζήο εθαξκνγήο κηαο 

νδεγίαο, πέξαλ ηεο πιήξνπο κε εθαξκνγήο. 

 

Έλα εχινγν εξψηεκα πνπ ζα κπνξνχζακε λα ζέζνπκε ζε απηφ ην ζεκείν είλαη, ηη 

ππνζηήξημε ππάξρεη ζε εζληθφ επίπεδν γηα ηελ πξφζβαζε ζηηο δηάθνξεο δηαδηθαζίεο 

θαη ηη κπνξεί λα γίλεη πξνθεηκέλνπ λα ππεξληθεζνχλ ηπρφλ θσιχκαηα/εκπφδηα; 
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Κσιχκαηα/εκπφδηα κπνξεί λα απνηεινχλ: 

 Ζ απνπζία επεξγεηήκαηνο πελίαο, 

 Ζ απνπζία probono37 δηθαζηηθήο ζπλδξνκήο, 

 Ζ άγλνηα ησλ νδεγηψλ ή ησλ εζληθψλ δηαηάμεσλ θαηά ησλ δηαθξίζεσλ απφ 

ηελ πιεπξά ησλ δηθαζηψλ, ησλ δηακεζνιαβεηψλ, ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ειέγρνπ, 

 Σν θφζηνο 

 Ζ θπζηθή πξφζβαζε ζηα δηθαζηήξηα θαη ηηο δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο. 

 

Ζ ππνζηήξημε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη: 

 Γπλαηφηεηα εθπξνζψπεζεο απφ εθπαηδεπκέλεο ΜΚΟ ή εξγαδφκελν ή 

δηθεγφξν ζχκβνπιν ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, 

 Πφξνπο ηνπο νπνίνπο δηαζέηνπλ νη εζληθέο επηηξνπέο ηζφηεηαο γηα ηελ 

ππνζηήξημε αηνκηθψλ θαηαγγειηψλ 

 Δπεξγέηεκα πελίαο. 

 

2.5 ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΤΜΒΑΗ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ 

 

Ζ Δπξσπατθή χκβαζε Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (ΔΓΑ) πηνζεηήζεθε ην 1950 

θαη εθαξκφδεηαη ζηα Κξάηε – Μέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. 

Μέρξη ζήκεξα ην Γηθαζηήξην αληηκεηψπηζε ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία 

ζε πεξηνξηζκέλε adhoc38 βάζε. Δλψ δελ ππάξρεη εηδηθή αλαθνξά ζηελ αλαπεξία ή 

ζηα άηνκα κε αλαπεξία ζηελ ΔΓΑ, ε θαζνιηθή εθαξκνγή ηεο χκβαζεο 

ζπλεπάγεηαη ηελ ηζφηηκε εθαξκνγή ηεο θαη ζηα άηνκα κε αλαπεξία. 

Ζ ΔΓΑ πξνζηαηεχεη ηα αζηηθά θαη πνιηηηθά δηθαηψκαηα, αλ θαη νξηζκέλα απφ ηα 

Πξσηφθνιιά ηεο αθνξνχλ δηθαηψκαηα, φπσο ην δηθαίσκα ηδηνθηεζίαο θαη ην δηθαίσκα 

ζηελ εθπαίδεπζε. Χο ζήκεξα, νη πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο αηφκσλ κε αλαπεξία, 
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Probonopublico, (ζπλήζσο γηα λα ζπληνκεπζεί probono) είλαη κηα θξάζε πνπ πξνέξρεηαη 

απφ ηε ιαηηληθή έλλνηα "γηα ην θνηλφ θαιφ." Ο φξνο κεξηθέο θνξέο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 
πεξηγξάςεη ην επαγγεικαηηθφ έξγν πνπ έρεη αλαιάβεη απηνβνχισο θαη ρσξίο πιεξσκή σο 
δεκφζηα ππεξεζία. Δίλαη θνηλφ ζην δηθεγνξηθφ επάγγεικα θαη θαίλεηαη φιν θαη ζην 
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ησλ επαγγεικαηηψλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζε εθείλνπο πνπ αδπλαηνχλ λα ηνπο 
παξέρνπλ.Probono λνκηθή ζπκβνπιή κπνξεί λα βνεζήζεη έλα άηνκν ή κηα νκάδα ζε κηα 
λνκηθή ππφζεζε, ή ζηελ θπβέξλεζε ηελ θαηάζεζε αηηήζεσλ ή αλαθνξψλ, ή θαηφπηλ 
πξνζθπγήο. Ο δηθαζηήο κπνξεί πεξηζηαζηαθά λα δηαπηζηψζεη φηη ν εηηεκέλνο λα 
απνδεκηψζεη ην ληθεηήξην probonoπαξαζηάηε. 

38
Adhocαπνηειεί ηε Λαηηληθή θξάζε πνπ ζεκαίλεη «γηα απηφ [ην ζθνπφ]» Γεληθά ππνδειψλεη 

κηα ιχζε πνπ ζρεδηάζηεθε γηα έλα εηδηθφ πξφβιεκα ή έξγν, κε γεληθεπκέλν, θαη ε νπνία δελ 
κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ζε άιινπο ζθνπνχο. 
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αθνξνχζαλ ην Άξζξν 8, πνπ αλαθέξεηαη ζην δηθαίσκα γηα ηδησηηθή θαη νηθνγελεηαθή 

δσή. 

 

Σν Άξζξν 3 – Απαγόξεπζε ηωλ βαζαληζηεξίωλ – ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ 

ππφζεζε Price39 ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, φπνπ κηα γπλαίθα κε αλαπεξία θξαηήζεθε 

ζηε θπιαθή γηα επηά εκέξεο, γηα αζέβεηα πξνο ην δηθαζηήξην. Σν θειί φπνπ 

θξαηνχληαλ, δελ ήηαλ πξνζβάζηκν θαη επίζεο αληηκεηψπηδε δπζθνιία λα θνηκεζεί ζην 

θξεβάηη πνπ ππήξρε, λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ηνπαιέηα θαη λα θηάζεη ηα θνπκπηά 

θηλδχλνπ.  

Παξφιν πνπ ε γπλαίθα επεζήκαλε ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδε, δελ 

κεηαθέξζεθε ζε θαιχηεξεο ζπλζήθεο θξάηεζεο. 

Μεηά απφ ηελ δηθαζηηθή πξνζθπγή ηεο, ην Γηθαζηήξην δηαπίζησζε φηη σο άηνκν κε 

αλαπεξία ρξεηαδφηαλ λα ιεθζνχλ πξφζζεηα κέηξα πξνζαξκνγήο ζηελ αλαπεξία ηεο 

θαη ν Γηθαζηήο Greve ζεκείσζε φηη «ε πξνζθεχγνπζα δηαθέξεη απφ ηνπο άιινπο 

αλζξψπνπο ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε ε φκνηα αληηκεηψπηζή ηεο κε άιινπο φρη κφλν 

ζπληζηά δηάθξηζε αιιά επηθέξεη θαη παξαβίαζε ηνπ Άξζξνπ 3».   

Σν Άξζξν 3 έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ πεξηζζφηεξν απφ ηα άηνκα 

κε αλαπεξία, είηε ζην πιαίζην ηεο θξάηεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

ηδξπκάησλ, ηεο ζσκαηηθήο ή ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο, είηε άιισλ ζνβαξψλ 

πξνζβνιψλ ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο. 

 

Σν Άξζξν 840 

– Γηθαίωκα ζην ζεβαζκό ηεο Ιδηωηηθήο θαη Οηθνγελεηαθήο δωήο – απφ φια ηα 

άξζξα ηεο ΔΓΑ είλαη ε δηάηαμε πνπ εξκελεχζεθε κε ηε κεγαιχηεξε επξχηεηα απφ 

ην Γηθαζηήξην, πνπ ζεκαίλεη φηη αθνξά πνιιέο πεξηπηψζεηο πνπ ζε κηα πξψηε 

αλάγλσζε ηνπ Άξζξνπ δελ ζα ήηαλ πξνθαλήο. Οη ππνζέζεηο αλαπεξίαο ζχκθσλα κε 

ην Άξζξν 8 έρνπλ εζηηάζεη ζηελ ηδησηηθή δσή. 

Σα δηθαζηήξην εξκήλεπζε ηνλ φξν «ηδησηηθή δσή» έηζη ψζηε λα πεξηιακβάλεη ηελ 

πξνζσπηθή απηνλνκία, ην δηθαίσκα ζηελ πξνζσπηθή, θπζηθή θαη ςπρνινγηθή 

αθεξαηφηεηα θαη ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θάπνηνπ. 

Χο ζήκεξα ε ζεκαληηθφηεξε ππφζεζε γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία 

ζην πιαίζην ηεο ζπλζήθεο είλαη ε ππφζεζε Botta ζηελ Ηηαιία41 ε νπνία αθνξνχζε 

ζηελ αδπλακία ηνπ θ. Botta λα έρεη πξφζβαζε ζε κηα ηδησηηθή παξαιία ελψ ήηαλ ζε 
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δηαθνπέο, ιφγσ ηεο απνηπρίαο ηνπ θξάηνπο λα παξέρεη πξφζβαζε ζε αλαπεξηθά 

ακαμίδηα φπσο απαηηείηαη απφ ην λφκν. ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην δηθαζηήξην 

δελ έθξηλε παξαβίαζε δηφηη ην δηθαίσκα ζηελ ηδησηηθή δσή είλαη κηα πνιχ επξεία 

έλλνηα παξφια απηά φκσο επηβεβαίσζε φηη ε πξνζσπηθή αλάπηπμε θάζε αηφκνπ 

είλαη θξίζηκε πηπρή ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ ηδησηηθή δσή. 

 

Σν άξζξν 14-Απαγόξεπζε ηεο Γηάθξηζεο- αλαθέξεη φηη ηα δηθαηψκαηα πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ ΔΓΑ πξέπεη λα ηα απνιακβάλεη θαλείο ρσξίο θακία δηάθξηζε. 

Ζ αλαπεξία δελ αλαθέξεηαη κεηαμχ ησλ απαγνξεπκέλσλ ιφγσλ ρσξίο φκσο απηφ λα 

ζεκαίλεη φηη ε αλαπεξία δελ θαιχπηεηαη απφ ην άξζξν 14. Δλψ δελ ππάξρεη αθφκα 

θάπνηα απφθαζε δηθαζηεξίνπ, είλαη επξέσο θαηαλνεηφ φηη ε αλαπεξία εκπίπηεη ζηελ 

«άιιε θαηάζηαζε» γηα ηελ νπνία απαγνξεχεηαη ε δηάθξηζε ζην άξζξν 14. 

Σν άξζξν 14 ηζρχεη κφλν γηα ηα δηθαηψκαηα πνπ θαζηεξψλνληαη ζηελ ΔΓΑ. Γελ 

παξέρεη κηα γεληθή, αλνηρηή εγγχεζε ελάληηα ζηε κε δηάθξηζε.  

Άξα ζε κηα θαηαγγειία παξαβίαζεο ηνπ άξζξνπ 14, είλαη απαξαίηεην λα απνδεηρζεί 

φηη έλα δηθαίσκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ΔΓΑ ζρεηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο 

δηάθξηζεο. 

χκθσλα κε ηελ εξκελεία ηνπ άξζξνπ 14 πνπ δέρεηαη ην δηθαζηήξην είλαη φηη ε 

δηάθξηζε εκθαλίδεηαη φρη κφλν φηαλ ην θξάηνο αληηκεησπίδεη δηαθνξεηηθά άηνκα πνπ 

είλαη ζηελ ίδηα ζέζε, αιιά θαη φηαλ αληηκεησπίδεη κε ηνλ ίδην ηξφπν άηνκα ζε 

δηαθνξεηηθή θαηάζηαζε. 

 

 

Πξωηόθνιιν Νν 12 

Σν άξζξν 14 παξέρεη ην δηθαίσκα γηα κε δηάθξηζε κφλν ζε ζρέζε κε ηα δηθαηψκαηα 

πνπ θαζηεξψλνληαη ζηελ ΔΓΑ. Σελ 1ε Απξηιίνπ ηνπ 2005 ην Πξσηφθνιιν Νν 12 

ηέζεθε ζε ηζρχ γηα ηα Κξάηε Μέιε πνπ ην επηθχξσζαλ θαη παξέρεη κηα αλνηθηή 

δηάηαμε γηα ηελ κε δηάθξηζε πνπ ζεκαίλεη φηη φια ηα δηθαηψκαηα πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηνλ εζσηεξηθφ λφκν πξέπεη λα ππάξρεη εγγχεζε γηα κε δηάθξηζε. 

Σν άξζξν 1 ηνπ Πξωηνθόιινπ 12 – Γεληθή Απαγόξεπζε ηεο Γηάθξηζεο 

ζεκαίλεη φηη αθφκα θαη αλ δελ ππάξρεη αλαθνξά ελφο ηδηαίηεξνπ δηθαηψκαηνο 

ζηελ  ΔΓΑ, εάλ έλα ηέηνην δηθαίσκα ππάξρεη ζηνλ εζσηεξηθφ λφκν ηφηε 

πξέπεη λα ηπγράλεη εγγπήζεσο ρσξίο δηάθξηζε. πσο θαη ζην άξζξν 14 ν 

θαηάινγνο απαγνξεχζεσλ ιφγσ δηάθξηζεο ζην Πξσηφθνιιν Νν 12 δελ 



αλαθέξεη ηελ αλαπεξία, αιιά ε αλαπεξία εκπίπηεη ζηελ θξάζε «Άιιε 

Ηδηφηεηα» πνπ αλαθέξεηαη ζην Πξσηφθνιιν. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

ΚΔΙΜΔΝΑ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ  

ΣΧΝ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

πσο αλαθέξεη ε θαζεγήηξηα LisaWaddington ζην άξζξν ηεο «Απφ ηε Ρψκε 

ζηε Νίθαηα κε αλαπεξηθφ ακαμίδην»42, «Οη πλζήθεο ηεο ΔΔ, πξηλ ηελ πλζήθε 

ηνπ Άκζηεξληακ δελ είραλ θακία αλαθνξά ζηελ αλαπεξία.  

Οη αξρηθέο πξσηνβνπιίεο  ηεο Κνηλφηεηαο, δελ ήηαλ δεζκεπηηθέο ή παξνπζηάδνληαλ 

σο Πξνγξάκκαηα Γξάζεο ηα νπνία θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν 1974 – 1996 ήηαλ ν 

ζηπινβάηεο ηεο πνιηηηθήο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο γηα ηελ αλαπεξία. 

Βαζηθνί ζηφρνη ησλ πξνγξακκάησλ ήηαλ ε ζπιινγή θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, 

θαιψλ πξαθηηθψλ, αιιά θαη ε αλάπηπμε κηαο επξχηεξεο πνιηηηθήο γηα ηελ αλαπεξία. 

Ίζσο ηα Πξνγξάκκαηα Γξάζεο  γηα ηελ αλαπεξία θαη ε κεγάιε αληαπφθξηζε πνπ 

γλψξηζαλ απφ ηελ Κνηλφηεηα λα είλαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηελ πεξηνξηζκέλε 

λνκηθή αξκνδηφηεηα ηεο Κνηλφηεηαο ζε ζέκαηα αλαπεξίαο». 

«…Σν πξψην ζεκαληηθφ εξγαιείν πνιηηηθήο πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ αλαπεξία, 

ήηαλ ε Σύσταση και Κατευθυντήρια γραμμή για την Απασχόληση, ε νπνία 

πηνζεηήζεθε ην 1986 θαη ήηαλ έλα κε δεζκεπηηθφ θείκελν, πνπ ζπκβνχιεπε ηα θξάηε 

κέιε ζρεηηθά κε ηελ δξάζε πνπ έπξεπε λ’ αλαιάβνπλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

απαζρφιεζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, φκσο ηειηθά δελ είρε ηελ αλακελφκελε 

επηηπρία. 

Ίζσο απηφ λα ήηαλ ην απνθαζηζηηθφ γεγνλφο ην νπνίν λα έδεημε ζηελ Κνηλφηεηα φηη ε 

επφκελε πξσηνβνπιία ζα έπξεπε λα έρεη ηελ κνξθή ηεο Κνηλνηηθήο Οδεγίαο. 

Σν 1991 ε Κνηλφηεηα πξνηείλεη κηα Οδεγία γηα ηηο Διάρηζηεο Απαηηήζεηο γηα ηε 

Βειηίσζε ηεο Κηλεηηθφηεηαο θαη ηεο Αζθαινχο Μεηαθίλεζεο πξνο ην ρψξν Δξγαζίαο 

ησλ Δξγαδνκέλσλ κε Μεησκέλε Κηλεηηθφηεηα, βαζηζκέλε ζην Άξζξν 118α ηεο 

                                                           
42«Απφ ηε Ρψκε ζηε Νίθαηα κε αλαπεξηθφ ακαμίδην» – Απφζπαζκα απφ δηάιεμε ηεοProf. 

LisaWaddingtonΠξνέδξνπ ηεο έδξαο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαίνπ ηεο Αλαπεξίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Maastricht, Οιιαλδία 1 Απξηιίνπ 2005. 

 

 



πλζήθεο πνπ επέηξεπε ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πγείαο θαη ηεο 

αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Σν πξνζρέδην ηεο Οδεγίαο θάιππηε ηξία είδε 

κεηαθίλεζεο πξνο ην ρψξν εξγαζίαο:  

α) ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο  

β) ηα κέζα πνπ παξέρνπλ νη εξγνδφηεο  

γ) νη εηδηθέο ππεξεζίεο κεηαθνξάο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. 

 

Ο βαζηθφο ζθνπφο ήηαλ λα δηαζθαιηζηεί φηη νπνηνδήπνηε είδνο κεηαθνξάο θαη αλ 

παξέρεηαη, ζα πξέπεη λα είλαη αζθαιέο. ε κηθξφ παξάξηεκα δίλνληαλ αθεξεκέλεο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ην πψο κπνξεί απηφ λα επηηεπρζεί.  

Η πξνηίκεζε ηεο Δπηηξνπήο ήηαλ ε πξνζβαζηκφηεηα ησλ δεκφζησλ κέζσλ 

κεηαθνξάο. 

Χζηφζν, ε Δπηηξνπή δηαηζζάλζεθε φηη δελ ζα κπνξνχζε λα πξνηείλεη κία Οδεγία γηα 

ηελ άκεζε επίηεπμε απηνχ ηνπ πνιχ γεληθνχ ζηφρνπ θαζψο ηελ ίδηα ζηηγκή ε πλζήθε 

δελ παξείρε ηελ θαηάιιειε λνκηθή βάζε. Γη’ απηφ ην ιφγν, πηέζηεθε λα επηιέμεη απηήλ 

ηελ έκκεζε δηαδξνκή. Η αληίδξαζε ησλ Κξαηψλ - Μειψλ, κέζσ ησλ εθπξνζψπσλ 

ηνπο ζην πκβνχιην, ήηαλ θησρή. ην ζχλνιφ ηεο απηή ε πξφηαζε πήγαηλε πέξα απφ 

ην ζέκα ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ην άξζξν 118α 

αληηκεησπίζηεθε σο αθαηάιιειε λνκηθή βάζε θαη ηειηθά  ε πξφηαζε δελ 

πηνζεηήζεθε».  

Σν 1996 ε Δπηηξνπή θαη ην πκβνχιην έθαλαλ ηα πξψηα ζεκαληηθά βήκαηα πξνο ηελ 

αλάπηπμε κηαο ζθαηξηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ αλαπεξία θαη αλαγλψξηζαλ ην θνηλσληθφ 

κνληέιν γηα ηελ αλαπεξία.  

Σα παξαθάησ δχν θείκελα απνηεινχλ ηελ πξψηε ζεκαληηθή εμέιημε γηα ηε 

ζεζκνπνίεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ ΑκεΑ. 

ρεηηθά κε ην πξψην θείκελν, ηνλ Ηνχιην ηνπ 1996, ε Δπηηξνπή πηνζέηεζε κία 

Αλαθνίλσζε γηα ηελ Ηζφηεηα ησλ Δπθαηξηψλ γηα ηα Άηνκα κε Αλαπεξία. Απηή ήηαλ ε 

πξψηε νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο απφ ηελ Δπηηξνπή 

θαη εκπλεχζηεθε απφ ηνπο Πξφηππνπο Καλφλεο γηα ηελ Δμίζσζε ησλ Δπθαηξηψλ γηα 

ηα Άηνκα κε Αλαπεξία ηνπ Ο.Ζ.Δ..  

Σν θείκελν ηεο Δπηηξνπήο ήηαλ θαλεξφ πσο βαζίζηεθε ζην θνηλσληθφ κνληέιν ηεο 

αλαπεξίαο. 

Γηα ην δεχηεξν θείκελν, ην Γεθέκβξην ηνπ 1996, ην πκβνχιην ελέθξηλε Φήθηζκα γηα 

ηελ Ηζφηεηα ησλ Δπθαηξηψλ γηα ηα Άηνκα κε Αλαπεξία, ην νπνίν θαινχζε ηα Κξάηε - 

Μέιε, ηελ Δπηηξνπή θαη ηηο άιιεο αξρέο ηεο Κνηλφηεηαο λα ιάβνπλ δξάζε γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ.  

Χο Αλαθνίλσζε ηεο Δπηηξνπήο, δελ ήηαλ δεζκεπηηθφ θείκελν. 



Παξά ην πεξηνξηζκέλν λνκηθφ status, απηά ηα δχν θείκελα ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθά 

δηφηη ράξαμαλ ηελ πνξεία γηα ηε κεηέπεηηα εμέιημε ηεο πνιηηηθήο θαη δεκηνχξγεζαλ 

έλα πιαίζην κέζα ζην νπνίν νη θνξείο ηεο Κνηλφηεηαο ζα κπνξνχζαλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο λέεο δπλαηφηεηεο πνπ αλνίρηεθαλ απφ ηε πλζήθε Amsterdam 

ην 1999. 

Ζ δεχηεξε ζεκαληηθή εμέιημε ζπλέβεθε επίζεο ηε δεθαεηία ηνπ 1990.  

Σν Πξφγξακκα Γξάζεο Helios II, ζην πιαίζην ηεο ελίζρπζεο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία ζε φιεο ηηο δξάζεηο, δεκηνχξγεζε έλα ζψκα 

αληηπξνζσπεπηηθψλ ΜΚΟ φπσο ην Δπξσπατθφ Φφξνπκ Αηφκσλ κε Αλαπεξία, (EDF) 

ην νπνίν απνηεινχληαλ απφ 24 Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο επηιεγκέλεο απφ ηελ 

Δπηηξνπή.  

 

Ζ πλζήθε γηα ηελ Ίδξπζε ηεο Δπξωπαϊθήο Κνηλόηεηαο43 απαγνξεχεη 

δηάθνξεο θαηεγνξίεο  δηαθξίζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηεο αλαπεξίαο 

«….ην πκβνχιην, απνθαζίδνληαο νκφθσλα, κεηά απφ πξφηαζε ηεο 

Δπηηξνπήο θαη δηαβνχιεπζε κε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, κπνξεί λα 

αλαιάβεη θαηάιιειε δξάζε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ 

θχινπ, θπιεηηθήο ή εζληθήο θαηαγσγήο, ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ, 

αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ.» 

Παξφκνηα δηάηαμε κε ην Άξζξν 13 ηεο πλζήθεο ηνπ Άκζηεξληακ, ζπλαληάκε 

θαη ζηνλ Υάξηε Θεκειηωδώλ Γηθαηωκάηωλ ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο,44 

ζην Άξζξν 21 «Απαγφξεπζε δηαθξίζεσλ» ην νπνίν αλαθέξεη φηη 

απαγνξεχεηαη θάζε δηάθξηζε ηδίσο ιφγσ θχινπ, θπιήο, ηζαγέλεηαο ρξψκαηνο, 

εζλνηηθήο θαηαγσγήο ή θνηλσληθήο πξνέιεπζεο, γελεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, 

γιψζζαο, ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ, πνιηηηθψλ θξνλεκάησλ ή θάζε άιιεο 

γλψκεο, ηδηφηεηαο κέινπο εζληθήο κεηνλφηεηαο, πεξηνπζίαο, γέλλεζεο, 

αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ.  

 

                                                           

43
πλζήθε γηα ηελ Ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ αξηζ. C 325 ηεο 24/12/2002, ζ. 0035-0038  

Άξζξν 13 (πξψελ άξζξν 6 Α)  

(Άξζξν ην νπνίν ηξνπνπνηήζεθε απφ ηε ζπλζήθε ηεο Νίθαηαο) 
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18.12.2000 EL  Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 2000/C 364/01 



Σν Άξζξν 26 ηνπ Υάξηε, αλαθέξεηαη ζηελ έληαμε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, 

φπνπ εΈλσζε αλαγλσξίδεη θαη ζέβεηαη ην δηθαίσκα ηνπο λα επσθεινχληαη απφ  

κέηξα πνπ ζα ηνπο εμαζθαιίδνπλ ηελ απηνλνκία, ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή 

έληαμε θαη ηε ζπκκεηνρή ζηνλ θνηλνηηθφ βίν.  

ηνλ Κνηλνηηθφ Υάξηε ησλ ζεκειησδψλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ ππάξρεη δηάηαμε, ζην Άξζξν 26, πνπ κεξηκλά γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή έληαμή ηνπ  αηφκνπ, αλεμάξηεηα απφ ηε 

θχζε ηεο αλαπεξίαο ηνπ. 

 

 

 

 

3.1 Η ΤΝΘΗΚΗ ΣΟΤ ΑΜΣΔΡΝΣΑΜ 

Ζ πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ45 είλαη ην απνηέιεζκα ηεο Γηαθπβεξλεηηθήο 

Γηάζθεςεο πνπ μεθίλεζε ζηηο 29 Μαξηίνπ 1996 ζην Δπξσπατθφ πκβνχιην 

ηνπ Σνξίλν θαη ηξνπνπνηεί ηε πλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ηηο 

πλζήθεο πεξί ηδξχζεσο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη νξηζκέλεο 

ζπλαθείο πξάμεηο. ηφρνο ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ ήηαλ ε ελίζρπζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηψλ, ε αλάπηπμε Κνηλήο Δμσηεξηθήο 

Πνιηηηθήο θαη Πνιηηηθήο Αζθάιεηαο θαη ε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζεζκηθψλ νξγάλσλ. Χζηφζν ε ζπλζήθε απηή άθεζε ζε εθθξεκφηεηα ζέκαηα 

φπσο ε πξνζαξκνγή ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ, ε δηεχξπλζε θαη νξηζκέλεο 

πηπρέο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο.Δγθξίζεθε ζην Δπξσπατθφ πκβνχιην ηνπ 

Άκζηεξληακ (16 θαη 17 Ηνπλίνπ 1997), κφιηο έμη ρξφληα θαη κηζφ κεηά ηε 

πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη θαη ππεγξάθε ζηηο 2 Οθησβξίνπ 1997 απφ ηνπο 

ππνπξγνχο Δμσηεξηθψλ ησλ 15 θξαηψλ κειψλ. Σέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1ε Μαΐνπ 

1999 (ηελ πξψηε εκέξα ηνπ δεχηεξνπ κήλα πνπ έπεηαη ηεο θχξσζήο ηεο απφ 

ην ηειεπηαίν θξάηνο κέινο) κεηά ηελ θχξσζή ηεο απφ φια ηα θξάηε κέιε 

ζχκθσλα κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληαγκαηηθνχο ηνπο θαλφλεο. 

Έλαο ζεκαληηθφο ζηφρνο ηεο πλζήθεο ηνπ Άκζηεξληακ ήηαλ λα ζέζεη ηελ 

απαζρόιεζε θαη ηελ θνηλωληθή πξνζηαζίαζηελ θαξδηά ηεο Έλσζεο. 
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Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. C 340 ηεο 10/11/1997 ζ. 0307 
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Ζζέζπηζε ηνπ Άξζξνπ 13 ηεο πλζήθεο ηνπ Άκζηεξληακ, είλαη ε πξψηε θαη 

κνλαδηθή αλαθνξά ζηελ αλαπεξία ζηε πλζήθε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Πξφθεηηαη γηα κηα κεγάιε επηηπρία πνπ έζεζε ηε λνκηθή βάζε γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ αηφκσλ κεαλαπεξία απφ ηε δηάθξηζε θαη έθαλε ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε λα εξγαζηεί πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. 

ην πιαίζην ηεο πλζήθεο γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο, ην άξζξν 12 

(πξψελ άξζξν 6) πξνβιέπεη φηη απαγνξεχεηαη θάζε δηάθξηζε ιφγσ ηζαγέλεηαο. 

Παξάιιεια, ην άξζξν 141 (πξψελ άξζξν 119) ππνγξακκίδεη ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο 

κεηαμχ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, αιιά κφλνλ φζνλ αθνξά ηελ ηζφηεηα ηεο ακνηβήο.Ζ 

ζπλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ εληζρχεη ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο πξνζζέηνληαο δχν 

δηαηάμεηο ζηε πλζήθε γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο κεηά ηε ζέζε ζε 

ηζρχ ηεο λέαο ζπλζήθεο. 

Σν λέν άξζξν 13 

Σν άξζξν απηφ ζπκπιεξψλεη ην άξζξν 12 πνπ αλαθέξεηαη ζηε δηάθξηζε ιφγσ 

ηζαγέλεηαο. Σν λέν άξζξν πξνβιέπεη φηη ην πκβνχιην κπνξεί λα ιάβεη ηα αλαγθαία 

κέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ θχινπ, θπιεηηθήο ή εζληθήο 

θαηαγσγήο, ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ. 

ηαλ ην πκβνχιην βαζίδεηαη ζην άξζξν 13 απνθαζίδεη κε νκνθσλία κεηά απφ 

πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο θαη δηαβνχιεπζε κε ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην.Σν λέν 

άξζξν 13 αλαθέξεη ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ αλαπεξίαο. Ζ 

δηαθπβεξλεηηθή δηάζθεςε πνπ επεμεξγάζηεθε ηε ζπλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ ζέιεζε λα 

εληζρχζεη ηε δέζκεπζε απηή κέζσ κηαο δήισζεο πνπ ελζσκαηψζεθε ζηελ ηειηθή 

πξάμε. Ζ δήισζε απηή πξνβιέπεη φηη φηαλ ε Κνηλφηεηα ζεζπίδεη κέηξα πνπ αθνξνχλ 

ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ, ιακβάλνληαη ππφςε νη αλάγθεο 

ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο. 

Ζ πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ,δελ αληαπνθξίζεθε νχηε ζηηο πξνζδνθίεο νχηε ζηηο 

ειπίδεο πνπ πξνθάιεζαλ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε απφ ηελ πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη 

αλαζεψξεζε. Πξνεγνπκέλσο, νη δηαπξαγκαηεχζεηο πνπ θαηέιεμαλ ζηηο ζπλζήθεο ηεο 

Δληαίαο Δπξσπατθήο Πξάμεο θαη ζηελ πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη ζεκαδεχηεθαλ απφ 

ηελ επηζπκία λα πξνρσξήζεη ε νινθιήξσζε. 

Οη δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπ Άκζηεξληακ ππήξμαλ ηδηαίηεξα δχζθνιεο.  



Καηαξρήλ ηνλφκηζκα ηνπ επξψ, ε θνηλσληθή δηάζηαζε θαη ε απαζρφιεζε 

δεκηνχξγεζαλ, ζηελ θπξηνιεμία, πφισζε ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ησλ 

πξνζπαζεηψλ. Πάξα ηηο νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο θαη ηελ αλεξγία, πνπ απαζρνινχλ ηα 

πεξηζζφηεξα απφ ηα θξάηε-κέιε ηεο Έλσζεο, απηά αλέιαβαλ λα πιεξψζνπλ ην 

ηίκεκα ηεο ζπζίαο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ ζεβαζηά ηα θξηηήξηα ηνπ Μάαζηξηρη. Σν 

Δπξσπατθφ πκβνχιην έδσζε νξηζηηθά ην πξάζηλν θσο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ εληαίνπ 

λνκίζκαηνο απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1999, εληζρχνληαο απφιπηα ηνλ ζπληνληζκφ 

ησλ νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ πξνο φθεινο ηεο απαζρφιεζεο. Όζηεξα απφ απαίηεζε 

ηεο Γαιιίαο, ην χκθσλν ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο, ην νπνίν πηνζεηήζεθε 

αθέξαην, ζπλνδεχζεθε απφ δχν απνθάζεηο πνπ ηνπνζεηνχλ, ζπγθεθξηκέλα, ηελ 

απαζρφιεζε ζηνλ ππξήλα ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο Έλσζεο. 

Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην, αληί λα δψζεη πνιηηηθή ψζεζε γηα ηελ εθπιήξσζε ελφο 

πνηνηηθνχ άικαηνο αλάινγνπ κε ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε Έλσζε, 

ρξεηάζζεθε λα κεηψζεη ηηο θζνξέο θαη λα πεξηνξηζζεί ζε θαηά ηνκείο πξνφδνπο θαη 

ζεζκηθέο δηνξζψζεηο.  

Ζ γεληθή απνγνήηεπζε, πνπ πξνθάιεζε ε πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ, επηζθίαζε 

ζεκαληηθά ηηο δηαθξηηηθέο αιιά ζεκαληηθέο πξνφδνπο φζνλ αθνξά ηα ζεκειηψδε 

δηθαηψκαηα, ηελ νινθιήξσζε ηεο δηάζηαζεο ζρεηηθά κε ηελ απαζρφιεζε θαη ην 

θνηλσληθφ ζχζηεκα, θαζψο θαη ηελ πκθσλία Schengen. 

Μηα θαηλνηνκία ππάξρεη ζην λέν άξζξν 6 Α (πξώελ άξζξν 13) , ην νπνίν κπήθε 

ζηελ πλζήθε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο θαη ην νπνίν πξνβιέπεη : 

«Με ηελ επηθχιαμε ησλ άιισλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο πλζήθεο θαη εληφο ησλ 

νξίσλ ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ παξέρεη απηή ζηελ Κνηλφηεηα, ην πκβνχιην, 

απνθαζίδνληαο νκφθσλα, κεηά απφ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο θαη δηαβνχιεπζε κε ην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, κπνξεί λα αλαιάβεη θαηάιιειε δξάζε γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ θχινπ, θπιεηηθήο ή εζληθήο θαηαγσγήο, 

ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ».  

Πνιιέο θαηλνηνκίεο επεθηείλνληαη θαη ζε άιιεο δηαηάμεηο ηεο πλζήθεο, θπξίσο 

εθείλεο πνπ αθνξνχλ ζηνλ αγψλα θαηά ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ή ζηελ ηζφηεηα 

επθαηξηψλ θαη κεηαρείξηζεο γπλαηθψλ θαη αλδξψλ, πνπ εληάζζνληαη ζην θεθάιαην ηελ 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο. 

Ζ Γηαθπβεξλεηηθή Γηάζθεςε (ΓΓ), πνπ άξρηζε ην Μάξηην ηνπ 1996, πξνεηνίκαζε ην 

έδαθνο γηα ηελ επφκελε αλαζεψξεζε ηεο πλζήθεο. Οη θπβεξλεηηθνί εθπξφζσπνη 

ζηε Γηάζθεςε ρξεζηκνπνίεζαλ σο βάζε γηα ηηο ζπδεηήζεηο ηνπο κηα έθζεζε ηεο 

Οκάδαο Μειέηεο πνπ ζπκπεξηιάκβαλε αξρηθά έθθιεζε γηα κηα ξήηξα θαηά ησλ 

δηαθξίζεσλ ιφγσ αλαπεξίαο, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα παξαιείθζεθε ζην πξψην ζρέδην 



πλζήθεο γηαηί  ζεσξήζεθε, κεηαμχ άιισλ, δξάζε πνπ αθνξά ηα πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε λνκνζεζία ηεο εληαίαο αγνξάο.  

Αξρηθά ηα ζέκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία εκθαλίδνληαλ ζηηο ηειεπηαίεο ζεηξέο ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ. Ζ δεκηνπξγία νκάδσλ πίεζεο γηα ηηο 

αλαζεσξήζεηο πνπ επξφθεηην λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηε πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ 

ήηαλ πην δχζθνιε απφ πξνεγνχκελεο πξνηάζεηο ηξνπνπνηήζεσλ. Δπηπιένλ, ε 

έιιεηςε γλψζεο ηεο επξσπατθήο δηάζηαζεο ηεο πνιηηηθήο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο 

απφ πιεπξάο πνιιψλ θπβεξλεηηθψλ επηζήκσλ θαη ππνπξγψλ, θαζψο θαη άιια 

ζέκαηα, φπσο ε λνκηζκαηηθή έλσζε, ε δηεχξπλζε θαη νη ζεζκηθέο αιιαγέο, πνπ 

κνλνπψιεζαλ ην ελδηαθέξνλ, ζήκαηλαλ φηη έπξεπε λα θαηαβιεζνχλ κεγάιεο 

πξνζπάζεηεο γηα λα δηαηεξεζεί ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ην ζέκα ηεο αλαπεξίαο θαη γηα 

λα αιιάμνπλ νη αληηιήςεηο γχξσ απφ απηφ. Παξά ηαχηα, έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ησλ 

αλαζεσξήζεσλ ηεο πλζήθεο ήηαλ λα θέξεη ηελ Δπξψπε πην θνληά ζηνπο πνιίηεο. 

Ζ πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ ζεκαηνδνηεί ηελ πξννδεπηηθή ίδξπζε ελφο ρψξνπ 

ειεπζεξίαο, αζθάιεηαο θαη δηθαηνζχλεο, ε νπνία θαηέζηε ζπγθεθξηκέλε ππνρξέσζε.  

ην Άξζξν 13 ( Άξζξν 6 Α ηεο πλζήθε ηνπ 

Άκζηεξληακ),«Καηάξγεζεδηαθξίζεσλ»,ηα θξάηε κέιε θνβνχκελα ηηο ζπλέπεηεο κηαο 

ηέηνηαο ξήηξαο θαηέιεμαλ ζε ζπκβηβαζκφ, ν νπνίνο δίλεη ζηελ Κνηλφηεηα ην δηθαίσκα 

δξάζεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ, ελ γέλεη, θαζψο θαη ησλ δηαθξίζεσλ 

ιφγσ αλαπεξίαο, δελ δίλεη φκσο ζηα άηνκα δηθαηψκαηα ηα νπνία λα κπνξνχλ λα ηα 

επηθαιεζηνχλ ελψπηνλ εζληθψλ δηθαζηεξίσλ. Δπηπιένλ, ην πκβνχιην δελ έρεη ηελ 

ππνρξέσζε λα δξα, εάλ φκσο ην πξάμεη, πξέπεη λα δξάζεη νκφθσλα, ελψ ην 

Κνηλνβνχιην, πνπ ππνζηήξηδε ζην παξειζφλ ην θίλεκα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο, 

δηαηεξεί κφλν ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν. 

ρεηηθά κε ην θεθάιαην ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ, Άξζξν 136-145 (Άξζξν 117-120 

ηεο πλζ. ηνπ Άκζηεξληακ), φηαλ ε θπβέξλεζε ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ έζεζε ηέξκα 

ζηελ απνρή ηεο απφ ην θεθάιαην ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ, θαηέζηε δπλαηή θαηά ηε 

Γηαθπβεξλεηηθή Γηάζθεςε ε ελζσκάησζε ηεο πκθσλίαο ηνπ Μάαζηξηρη γηα ηελ 

Κνηλσληθή Πνιηηηθή ζηε πλζήθε.  

ην θεθάιαην απηφ ε Κνηλφηεηα θαιείηαη λα επηδηψμεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

αθφινπζσλ ζηφρσλ : «ηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο, ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ 

δηαβίσζεο θαη εξγαζίαο, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε ελαξκφληζή ηνπο κε παξάιιειε 

δηαηήξεζε ηεο πξνφδνπ, ηελ θαηάιιειε θνηλσληθή πξνζηαζία, ηνλ θνηλσληθφ δηάινγν 

θαη ηελ αλάπηπμε ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ πνπ ζα επηηξέςνπλ έλα πςειφ θαη δηαξθέο 

επίπεδν απαζρφιεζεο θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ απνθιεηζκνχ». Ο ηειεπηαίνο απηφο 

ζηφρνο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο θαζψο απνηειεί ηε βάζε γηα δξάζε ππέξ ησλ αηφκσλ 



κε αλαπεξία, ηα νπνία έρνπλ παξαδνζηαθά ρακειή εθπξνζψπεζε ζηνλ εξγαζηαθφ 

ρψξν. 

Σν πκβνχιην κπνξεί λα εγθξίλεη ηα ειάρηζηα απαηηνχκελα κέζα γηα ηε ζηαδηαθή 

εθαξκνγή ηνπ θεθαιαίνπ θαη απφ θνηλνχ κε ηελ Δπηηξνπή, κπνξεί λα ελζαξξχλεη ηε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ. Δπηπιένλ, ε Δπηηξνπή, πξηλ λα πξνηείλεη 

νπνηαδήπνηε λνκνζεζία ζ‘ απηφ ην ρψξν, πξέπεη λα ζπκβνπιεχεηαη ηφζν ηελ 

εξγνδνζία φζν θαη ηνπο εξγαδφκελνπο.   

Σν άξζξν 255(Άξζξν 191 Α ηεο πλζήθεο ηνπ Άκζηεξληακ), Πξφζβαζε ζηελ 

πιεξνθφξεζε, δίλεη ζηνπο πνιίηεο ηεο Έλσζεο ην δηθαίσκα ηεο πξφζβαζεο ζε 

έγγξαθα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνπ πκβνπιίνπ. Γελ 

ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζηα άηνκα κε αλαπεξία. Χζηφζν, ην άξζξν 

αλαθέξεηαη ζε «θάζε πνιίηε», ππνλνψληαο θαη‘ απηφλ ηνλ ηξφπν φηη, φηαλ θάζε 

φξγαλν νξίδεη ηηο δηθέο ηνπ δηαδηθαζίεο, πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο αλάγθεο 

ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. 

ην Άξζξν 152 (Άξζξν 129 ΔΔ), γηα ηελ Τγεία, παξφιν πνπ ηα ζέκαηα πγείαο 

παξακέλνπλ θπξίσο ζε εζληθή δηθαηνδνζία, είλαη ελζαξξπληηθφ ην γεγνλφο φηη ε 

αλαζεψξεζε ηεο πλζήθεο πεξηιακβάλεη έλα άξζξν (λέν άξζξν 152) πνπ απαηηεί ηε 

δηαηήξεζε ελφο πςεινχ επηπέδνπ πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο πγείαο απφ ην 

ζχλνιν ηεο θνηλνηηθήο δξάζεο. 

ην Άξζξν 125-130 (Άξζξν 109 Ν-109  ηεο πλζήθεο ηνπ Άκζηεξληακ), 

Απαζρφιεζε ε πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ πεξηέρεη έλα λέν θείκελν γηα ηελ 

απαζρφιεζε πνπ ηέζεθε ακέζσο ζε ηζρχ κε νκφθσλε απφθαζε ησλ θξαηψλ κειψλ. 

Κχξηνο ζθνπφο απηήο ηεο δηάηαμεο είλαη λα ελζαξξχλεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ κειψλ θαη γηα ην ζθνπφ απηφ ζπζηάζεθε ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

Απαζρφιεζεο.  

ηα πιαίζηα ηεο απνζηνιήο ηεο, ε Δπηηξνπή πξέπεη λα ζπκβνπιεχεη ηνπο 

θνηλσληθνχο εηαίξνπο, δίλνληαο κηα επθαηξία ζηηο νκάδεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία λα 

γλσζηνπνηήζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο ζην ρψξν ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ απαζρφιεζε. 

 

ηηο 20 θαη 21 Ννεκβξίνπ 1997 νη εγέηεο ησλ θξαηψλ ηεο ΔΔ ζπλαληήζεθαλ ζην 

Λνπμεκβνχξγν γηα λα ζπκθσλήζνπλ σο πξνο ηηο γεληθέο νδεγίεο γηα ηε δεκηνπξγία 

ζέζεσλ απαζρφιεζεο θαη λα αηηηνινγήζνπλ ην θεθάιαην γηα ηελ απαζρφιεζε ηεο 

πλζήθεο ηνπ Άκζηεξληακ. Σα κέηξα πνπ ζπκθσλήζεθαλ πεξηζηξέθνληαη γχξσ απφ 

έλα ζχλνιν θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ γηα ηελ απαζρφιεζε θαη κεηαηξάπεθαλ ζε 

Δζληθά ρέδηα Γξάζεο (ΔΓ) ηνπ θάζε θξάηνπο κέινπο. 

Οη νδεγίεο επηθεληξψλνληαη ζε ηέζζεξηο πεξηνρέο:  

 βειηίσζε ηεο δπλαηφηεηαο γηα απαζρφιεζε  



 αχμεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο,  

 βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο πξνζαξκνγήο ζε πεξηβάιινλ επηρεηξήζεσλ θαη 

εξγαδνκέλσλ 

 ελίζρπζε ηεο παξνρήο ίζσλ επθαηξηψλ. 

Ζ παξάγξαθνο 79 ησλ πνξηζκάησλ ηεο δηάζθεςεο θνξπθήο γηα ηελ Απαζρφιεζε 

αλαθέξεη: 

«Δλζάξξπλζε ηεο έληαμεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο ζηελ ελεξγφ δσή. Σα θξάηε 

κέιε – ζα δψζνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχλ ηα άηνκα κε 

αλαπεξίεο θαηά ηελ έληαμή ηνπο ζηελ ελεξγφ δσή». 

Απηή ε ξεηή δέζκεπζε είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο θπξίσο δηφηη ζπκπεξηιήθζεθε 

ζην ηκήκα γηα ηελ ελίζρπζε ησλ πνιηηηθψλ παξνρήο ίζσλ επθαηξηψλ. 

 

Ση πξνζέθεξε ε πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ ζηα άηνκα κεαλαπεξία; 

Ζ πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ, πνπ ππνγξάθεθε ζηηο 2 Οθησβξίνπ 1997, άιιαμε 

ξηδηθά ηελ επξσπατθή πνιηηηθή γηα ηελ αλαπεξία, δηφηη κέζσ απηήο: 

 ζπκπεξηιήθζεθε ε αλαπεξία ζηηο αηηίεο δηάθξηζεο (Άξζξν 13). 

 αλαγλσξίζηεθε ε ζπκπεξίιεςε ησλ αλαγθψλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία 

θαηάηελ εθπφλεζε κέηξσλ απφ ηα φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο («22. 

Γήισζεζρεηηθά κε πξφζσπα κε εηδηθέο αλάγθεο»). 

 Σν Άξζξν 13 ηεο πλζήθεο ηνπ Άκζηεξληακ, παξφιν πνπ δελ παξείρε 

θαλέλαλνκηθφ δηθαίσκα ζε θπζηθά πξφζσπα, έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηελ 

ΔπξσπατθήΈλσζε λα ζεζπίζεη λνκνζεζία θαηαπνιέκεζεο ησλ δηαθξίζεσλ.  

Χο εθ ηνχηνπ,κέρξη ην ηέινο ηνπ 2000 είραλ ςεθηζηεί νη εμήο δχν Οδεγίεο: 

 2000/43 Δθ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29εο Ηνπλίνπ 2000 

«Πεξί εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο πξνζψπσλ αζρέησο θπιεηηθήοή 

εζλνηηθήο ηνπο θαηαγσγήο», 

 2000/78/Δθ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Ννεκβξίνπ 2000 

«γηα ηε δηακφξθσζε γεληθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ ίζε κεηαρείξηζε ζηελ απαζρφιεζε θαη 

ηελ εξγαζία», αλεμαξηήησο ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ,αλαπεξίαο, ειηθίαο 

ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ. 

 

3.2ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΣΗ ΜΑΓΡΙΣΗ 

 

Ζ Γηαθήξπμε ηεο Μαδξίηεοε νπνία ππνγξάθηεθε ζηηο 23 Μαξηίνπ 2002 ζηελ 

Μαδξίηε, είλαη έλα ρεηξνπηαζηφ απνηέιεζκα ηνπ Δπξσπατθνχ πλεδξίνπ γηα ηελ 

Αλαπεξία , πνπ πξνζδηνξίδεη ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην δξάζεο γηα ην 2003 ζε 



επξσπατθφ, εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν θαη ππνδεηθλχεη ζπγθεθξηκέλεο 

πξνηάζεηο πξνο φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο, πνπ ζα επηθέξνπλ ηζφηεηα γηα 

φιεο ηηο θαηεγνξίεο αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο. 

Δγθξίζεθε απφ ην Δπξσπατθφ Φφξνπκ αηφκσλ κε αλαπεξία, ηελ Ηζπαληθή πξνεδξία 

θαη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, εθθξάδεη ηελ ηδέα φηη ηα άηνκα κε αλαπεξία είλαη 

θάηνρνη ησλ ίδησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ φπσο θαη νη άιινη πνιίηεο θαη δηεθδηθνχλ 

ίζεο επθαηξίεο ζηε δσή θαη φρη θηιαλζξσπία. 

 

3.3 ΔΤΛΟΓΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ 

 

Απφ λνκηθή ζθνπηά, ηε βαζηθή αιιαγή ζηελ πνιηηηθή γηα ηελ αλαπεξία έθεξε ε 

πλζήθε ηνπ Amsterdam, πνπ γηα πξψηε θνξά ζπκπεξηέιαβε αλαθνξά ζηελ 

αλαπεξία. 

Ζ πξψηε ζεκαληηθή αλαθνξά ππήξρε ζην πεξηερφκελν ηνπ άξζξνπ γηα ηε κε – 

δηάθξηζε γεληθά, ην νπνίν ππάξρεη αθφκε ζην Άξζξν 13 ζηελ ππάξρνπζα πλζήθε 

ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο.  

Απηφ ην Άξζξν παξέρεη ζηελ Κνηλφηεηα ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη δξάζε γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ θχινπ, θπιεηηθήο ή εζληθήο θαηαγσγήο, 

ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ. Ζ Κνηλφηεηα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηέηνηνπ είδνπο δξάζε, 

πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη ηελ πηνζέηεζε δεζκεπηηθήο λνκνζεζίαο, ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο.  

Απηφ ην άξζξν δελ απνλέκεη θαλέλα λνκηθφ δηθαίσκα ζε πξφζσπα, αιιά επηηξέπεη 

ζηελ Κνηλφηεηα λα πηνζεηήζεη λνκνζεζία γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ. Σν 

2000 ε Κνηλφηεηα πηνζέηεζε δχν λέα λνκνζεηήκαηα θαηαπνιέκεζεο ησλ δηαθξίζεσλ.  

Οη θνξείο ηεο Κνηλφηεηαο αληαπνθξίζεθαλ γξήγνξα  θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ 2000 

είραλ πηνζεηήζεη ηηο δχν Οδεγίεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ. 

Σν πξώην «εξγαιείν» πνπ πηνζεηήζεθε αθνξνχζε ηε δηάθξηζε ιφγσ θπιήο ή εζληθήο 

θαηαγσγήο θαη απαγφξεπε ηε δηάθξηζε ζε πνιινχο ηνκείο.  

Σν δεύηεξν «εξγαιείν» απαγφξεπε ηε δηάθξηζε ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο ιφγσ 

ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο θαη γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ. 

Σν πην ελδηαθέξνλ ζεκείν απφ ηε ζθνπηά ηεο αλαπεξίαο ,είλαη ην Άξζξν 5 ηεο 

Οδεγίαο πνπ απαηηεί λα γίλεη εύινγε πξνζαξκνγή γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία. 

Καη ηα δχν λνκνζεηήκαηα ήηαλ « Οδεγίεο »,νη νπνίεο είλαη κηα εηδηθή κνξθή 

Δπξσπατθήο λνκνζεζίαο πνπ ζέηνπλ γεληθνχο ζηφρνπο θαη ηα Κξάηε-Μέιε 

ππνρξεψλνληαη λα ιάβνπλ θαηάιιειε δξάζε γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ θαη 

ζπλήζσο ην θαηαθέξλνπλ πηνζεηψληαο ή ηξνπνπνηψληαο ηελ εζληθή ηνπο λνκνζεζία.  



 Σα ειάρηζηα standards πνπ ζέηνπλ νη Οδεγίεο,  κπνξνχλ ηα Κξάηε-Μέιε λα ηα 

αιιάμνπλ ζέηνληαο θάπνηα πςειφηεξα.  

 

ηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο, ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο αλαπεξίαο ηνπ αηφκνπ, 

θαη ηνπ θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο θάπνηεο θνξέο κπνξεί λα έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ αδπλακία εθηέιεζεο κηαο ιεηηνπξγίαο κε ην ζπκβαηηθφ ηξφπν. 

Ζ αλαπεξία ζπλδέεηαη κε θαζεηί πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη έλα άηνκν λα αληηκεησπίδεη 

εκπφδηα, ηα νπνία ην απνθιείνπλ απφ ην φθεινο κηαο επθαηξίαο γηα απαζρφιεζε πνπ 

είλαη δηαζέζηκε ζηνπο άιινπο πνπ δελ έρνπλ αλαπεξία. Ζ λνκνζεζία θαηά ησλ 

δηαθξίζεσλ, φπσο ε επξσπατθή Οδεγία ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο, ζηεξίδεηαη 

ζηελ ηδέα φηη ην πξνζηαηεπφκελν ραξαθηεξηζηηθφ, φπσο ε θπιή ή ην θχιν ή ε 

αλαπεξία, ζπάληα ζρεηίδεηαη κε ηελ απφθαζε πξφζιεςεο θαη κφλν ζε εμαηξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο φπσο ζε απηήλ ηνπ εχινγα απαηηνχκελνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζφληνο 

επηηξέπεηαη ε άληζε κεηαρείξηζε. κσο φηαλ ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αλαπεξίαο 

αγλνείηαη, φπσο κε ηελ έιιεηςε εχινγεο πξνζαξκνγήο, κπνξεί λα έρεη σο 

απνηέιεζκα ην άηνκν κε αλαπεξία λα κελ έρεη ίζεο επθαηξίεο ζηελ απαζρφιεζε. 

πλεπψο, ε απαίηεζε γηα εχινγε πξνζαξκνγή εκπνδίδεη ηνλ εξγνδφηε λα αξλεζεί ζε 

έλα άηνκν κε αλαπεξία κηα επθαηξία απαζρφιεζεο θαη ηαπηφρξνλα λα κε ιάβεη 

ππφςε ηνπ ηελ αλαπεξία, ελψ ιακβάλνληαο ηελ ππφςε ηνπ – φζνλ αθνξά ζηα 

θαζήθνληα θαη ζηελ πξνζβαζηκφηεηα ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο - δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζην άηνκν κε αλαπεξία λα κπνξέζεη λα εθηειέζεη ην έξγν ηνπ. 

Σέηνηα δεηήκαηα ζπρλά πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο πξφζιεςεο. 

Ζ απαίηεζε γηα εχινγε πξνζαξκνγή ζπλεπάγεηαη φηη φηαλ ζπγθξίλεηαη έλαο 

ππνςήθηνο γηα κηα ζέζε  εξγαζίαο κε αλαπεξία θαη έλαο ππνςήθηνο ρσξίο 

αλαπεξία, ν εξγνδφηεο ζπγθξίλεη ηηο αλακελφκελεο ηθαλφηεηεο ησλ δχν ππνςεθίσλ 

κε δεδνκέλν φηη έρνπλ γίλεη νη εχινγεο πξνζαξκνγέο. 

Οπζηαζηηθά, φηαλ θάλεη ηε ζχγθξηζε, ν εξγνδφηεο δελ ιακβάλεη ππφςε ηνπ φηη ίζσο 

ην θφζηνο γηα λα απαζρνιήζεη έλα άηνκν κε αλαπεξία είλαη κεγαιχηεξν εμαηηίαο ηεο 

αλάγθεο γηα εχινγε πξνζαξκνγή. 

Μφλν φηαλ ζα θάλεη ηελ πξνζαξκνγή, ζα ππνινγίζεη απηφ πνπ ε Οδεγία πεξηγξάθεη 

σο "δπζαλάινγν θφζηνο", ην νπνίν ν εξγνδφηεο κπνξεί λα αξλεζεί λα αλαιάβεη θαη 

λα κελ θάλεη ηηο απαξαίηεηεο ηξνπνπνηήζεηο. Απηή είλαη ε κφλε απνδεθηή δηθαηνινγία 

γηα άξλεζε ηεο απαηηνχκελεο πξνζαξκνγήο θαη ην "δπζαλάινγν θφζηνο" εθηηκάηαη 

γεληθά κε φξνπο νηθνλνκηθψλ ζπλεπεηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνζαξκνγήο. 



Σν Άξζξν 546ηεο νδεγίαο γηα ηε δηακφξθσζε πιαηζίνπ ζηελ απαζρφιεζε 

(2000/78/ΔΚ) πξνβιέπεη φηη νη εξγνδφηεο πξέπεη λα ιάβνπλ ηα ελδεδεηγκέλα κέηξα 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε, ψζηε 

ην πξφζσπν κε εηδηθέο αλαπεξία λα κπνξεί λα έρεη πξφζβαζε ζε ζέζε εξγαζίαο, λα 

αζθεί ή λα πξνάγεηαη ζην επάγγεικά ηνπ, ή λα ηνπ παξέρεηαη εθπαίδεπζε, αξθεί ηα 

κέηξα απηά λα κε ζπλεπάγνληαη δπζαλάινγε επηβάξπλζε γηα ηνλ εξγνδφηε.  

Δάλ ε ελδερφκελε πξνζαξκνγή επηθέξεη δπζαλάινγν θφζηνο ζηνλ εξγνδφηε ή ζέηεη 

ζε θίλδπλν ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα, ν εξγνδφηεο δελ ππνρξενχηαη λα ηελ θάλεη. 

Αλ ππάξρνπλ δεκφζηεο επηδνηήζεηο πξνο ηνπο εξγνδφηεο γηα λα θάλνπλ ηελ 

πξνζαξκνγή, ηφηε δελ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ φηη ην θφζηνο είλαη δπζαλάιoγν. 

Ζ Οδεγία ππνρξεψλεη κφλν ηνπο εξγνδφηεο λα θάλνπλ εχινγεο πξνζαξκνγέο. 

Χζηφζν, ζε κεξηθέο ρψξεο, νη εζληθέο λνκνζεζίεο ππνρξεψλνπλ θαη άιιεο νκάδεο 

πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο φπσο νη θαηαζηεκαηάξρεο, νη ηξάπεδεο, θιπ λα θάλνπλ 

εχινγεο πξνζαξκνγέο. 

Σν Άξζξν 2, β ii47 αλαθέξεηαη ζηελ Δχινγε Πξνζαξκνγή θαη ηελ Έκκεζε Γηάθξηζε. 

Έλα κέηξν, ην νπνίν δηαθνξεηηθά ζα ζεσξνχληαλ έκκεζε δηάθξηζε ζε βάξνο ηνπ 

αηφκνπ κε αλαπεξία, κπνξεί λα επηηξαπεί, αλ ηα δπζκελή απνηειέζκαηα γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν άηνκν κε αλαπεξία αξζνχλ απφ ηνλ εξγνδφηε κε ηελ εχινγε 

πξνζαξκνγή. 

Σν θαηλφκελν ηεο έκκεζεο δηάθξηζεο δελ είλαη απαξαίηεην φηη ζα εμαθαληζηεί φηαλ 

γίλεη ε εχινγε πξνζαξκνγή. 

Ζέκκεζε δηάθξηζε, είλαη κηα έλλνηα πνπ έρεη ζρέζε κε κηα νκάδα αηφκσλ, ελψ ε 

εχινγε πξνζαξκνγή είλαη έλα εμαηνκηθεπκέλν κέηξν πνπ ζηνρεχεη ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν άηνκν κε αλαπεξία. 

Δπίζεο, αθφκε θαη φηαλ γίλεη ε εχινγε πξνζαξκνγή γηα έλα άηνκν, ε έκκεζε 

δηάθξηζε δελ είλαη απαξαίηεην φηη ζα εμαθαληζηεί. Αο πάξνπκε ην παξάδεηγκα έλα 

θηίξην ην νπνίν έρεη ηξεηο δηαθνξεηηθέο εηζφδνπο. Με ηελ εχινγε πξνζαξκνγή, ε κία 

απφ ηηο ηξεηο εηζφδνπο ζα κπνξνχζε λα γίλεη πξνζβάζηκε γηα ηα άηνκα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ αλαπεξηθφ ακαμίδην, ην νπνίν φκσο θαη πάιη δελ ζα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεί ηηο άιιεο δχν εηζφδνπο, άξα ζα ζπλερίζεη λα βηψλεη έκκεζε δηάθξηζε. 

κσο, ηα άηνκα κε αλαπεξία δελ ζα κπνξνχζαλ λα ηζρπξηζηνχλ φηη βηψλνπλ έκκεζε 

δηάθξηζε, αθνχ επσθεινχληαη απφ κία εμαηνκηθεπκέλε εχινγε πξνζαξκνγή. 

Ζ Οδεγία ζην Άξζξν 7 γηα ηελ Θεηηθή Γξάζε, Τγεία, Αζθάιεηα γηα ηα Άηνκα κε 

Αλαπεξία,επηηξέπεη ζηα Κξάηε – Μέιε λα πάξνπλ ζεηηθά κέηξα δξάζεο γηα ηηο 
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πξνζηαηεπφκελεο θαηεγνξίεο πνπ θαιχπηεη θαη πεξηέρεη εηδηθνχο φξνπο γηα ηα άηνκα 

κε αλαπεξία νη νπνίνη φκσο δελ είλαη μεθάζαξνη, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη απ‘ ηε 

κηα κεξηά ε πηζαλφηεηα λα είλαη επσθειείο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία, αιιά απ‘ ηελ 

άιιε κπνξεί λα είλαη ηφζν παηεξλαιηζηηθνί πνπ λα ηα απνθιείνπλ απφ ηελ εξγαζία ή 

λα ηνπο ζηεξνχλ ην δηθαίσκα λα απνθαζίδνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, εάλ ζα παίξλνπλ 

νπνηνδήπνηε ξίζθν ζηελ εξγαζία.   

ην παξάδεηγκα ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ  ην νπνίν ζπκπεξηέιαβε ζηε λνκνζεζία 

ηνπ ηελ «Δχινγε ξχζκηζε», δηεπθξηλίδεηαη φηη, ζηελ εξψηεζε, πφηε ηίζεηαη ζέκα 

ππνρξέσζεο ηνπ εξγνδφηε γηα εχινγε ξχζκηζε, ε απάληεζε είλαη: φηαλ νη φξνη, 

θξηηήξηα θαη πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε ή εθ κέξνπο ηνπ 

εξγνδφηε ή ηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρψξνπ πνπ θαηέρεη ν ηδηνθηήηεο ζέηνπλ 

έλα άηνκν κε αλαπεξία ζε ζεκαληηθά κεηνλεθηηθή ζέζε ζε ζρέζε κε έλα άηνκν πνπ 

δελ έρεη αλαπεξία. Ζ ππνρξέσζε γηα εχινγε ξχζκηζε επηβάιιεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο 

επηινγήο θαη ζπλέληεπμεο θαη ζηνπο ρψξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα απηέο ηηο 

δηαδηθαζίεο θαζψο θαη ζηελ πξνζθνξά εξγαζίαο, ζηηο ζπκβάζεηο εξγαζίαο θαη ζηηο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο. 

 

3.4 ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΥΑΡΣΗ 

 

O Δπξσπατθφο Κνηλσληθφο Υάξηεο ππνγξάθεθε ζην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο ην 

1961 θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ην 1965. Απνηειεί κία απφ ηηο πλζήθεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο πνπ πξνζηαηεχεη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα.  

 

Σν πκβνχιην ηεο Δπξψπεο είλαη έλαο πνιηηηθφο νξγαληζκφο πνπ ηδξχζεθε ην 1949 

θαη ζηνρεχεη ζηε δηαζθάιηζε ηεο δεκνθξαηίαο, ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηνπ 

Νφκνπ. ια ηα Δπξσπατθά θξάηε πνπ επηζπκνχλ λα ζεβαζηνχλ ηηο αξρέο ηνπ 

πκβνπιίνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ κέιε. Σν αξρηθφ θείκελν ηνπ Υάξηε ζπκπιεξψζεθε 

ην 1988 θαη αλαζεσξήζεθε ζε βάζνο ην 1996.  

Ζ πκβνιή ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Υάξηε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο 

ζηνλ αγψλα ηεο πξνζηαζίαο ησλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ θαη ε επίδξαζή ηνπ 

ζηελ επξσπατθή θνηλσληθή πνιηηηθή είλαη κεγάιε. Ο Υάξηεο, πέξαλ απφ ηελ 

πξνζηαζία βαζηθψλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, θαιχπηεη έλα επξχ 

θάζκα θνηλσληθήο πξνζηαζίαο. Πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο 

πνιηηηθήο ζηνπο ηνκείο ηεο θνηλσληθήο αζθάιεηαο, ηεο θνηλσληθήο βνήζεηαο, 

ηεο πγείαο, ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, ηεο αλαπεξίαο, ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο 



κεηέξαο θαη ηνπ παηδηνχ, ησλ κεηαλαζηψλ θαζψο θαη -κεηά ηελ πξφζθαηε 

αλαζεψξεζή ηνπ- ηεο θηψρεηαο, ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ηεο ζηέγεο. 

Κχξην γλψξηζκα ηνπ Υάξηε είλαη ν θαλφλαο ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν θάζε 

ζπκβαιιφκελν θξάηνο πνπ ηνλ επηθπξψλεη δελ ππνρξενχηαη λα απνδερζεί φια ηα 

δηθαηψκαηα πνπ πεξηέρεη. Τπνρξενχηαη πάλησο λα απνδερζεί έλα ειάρηζην αξηζκφ 

ζεκειησδψλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ (άξζξν 20 ηνπ Υάξηε).  

Ο Δπξσπατθφο Κνηλσληθφο Υάξηεο δηαζθαιίδεη γεληθά ηα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη είρε δηεπξπλζεί κε ηελ πξνζζήθε ηξηψλ Πξσηνθφιισλ ην 

1988, ην 1991 θαη ην 1995. Σν 1996 μεθίλεζε ε πηνζέηεζε ηνπ Αλαζεωξεκέλνπ 

Δπξωπαϊθνύ Κνηλωληθνύ Υάξηε, ν νπνίνο ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1ε Ηνπιίνπ 1999 θαη 

πνπ ζηαδηαθά αληηθαηέζηεζε ηνλ πξψην Υάξηε. 

Μεηά απφ ηελ αλαζεψξεζή ηνπ ν Δπξσπατθφο Κνηλσληθφο Υάξηεο, άξρηζε λα 

αληηθαζηζηά ζηαδηαθά ηελ αξρηθή ζπλζήθε ηνπ 1961.  

Ο ξφινο ηεο Δπηηξνπή Κνηλσληθψλ Γηθαησκάησλ είλαη λα εμαζθαιίζεη ηε 

ζπκκφξθσζε ηεο λνκνζεζίαο θαη ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπ Κνηλσληθνχ Υάξηε, 

εμεηάδνληαο αλ απηή ε ζπλζήθε εθαξκφδεηαη ηθαλνπνηεηηθά φρη κφλν βάζεη ησλ 

εθζέζεσλ πνπ ππνβάιινληαη απφ ηα Κξάηε Μέιε αιιά θαη βάζεη ησλ ζπιινγηθψλ 

θαηαγγειηψλ πνπ κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ βάζεη δηαηάμεσλ ηνπ Πξόζζεηνπ 

Πξωηνθόιινπ ηνπ Δπξωπαϊθνύ Κνηλωληθνύ Υάξηε πνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

θαηαγγειηψλ θαη ππνγξάθηεθε ην 1995 θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ην 1998. 

Απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2005, αλάκεζα ζηα δεθαηξία θξάηε πνπ επηθχξσζαλ ην 

Πξσηφθνιιν, είλαη θαη ε Διιάδα. 

Ο Κνηλσληθφο Υάξηεο ζεσξείηαη σο ην θπζηθφ ζπκπιήξσκα ηεο Δπξσπατθήο 

πλζήθεο Γηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ πνπ εγγπάηαη ηα αζηηθά θαη πνιηηηθά 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη είλαη ε δεχηεξε πλζήθε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, ε 

νπνία θαζνξίδεη ηα θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα. 

Οη δηαδηθαζίεο γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Υάξηε48 είλαη: 

i) λα ππνβάιιεη θάπνηνο αηνκηθή πξνζθπγή ζην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηεο Δπξσπατθήο 

χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ.  

ii) Να αλαθεξζεί θάπνηνο ζηνλ επίηξνπν γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. 

                                                           
48

EvelyneFriedel Ννκηθφο πιεξεμνχζηνο Παξίζη, JonesDay, Αθηηβηζηέο θαη πλήγνξνη ησλ 

Γηθαησκάησλ ηνλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία, Δγρεηξίδην, επηέκβξηνο 2005, ζειίδα 112 

 



Ο Δπίηξνπνο αλαγλσξίδεη ηηο πηζαλέο ειιείςεηο ζηε Ννκνζεζία θαη ζηελ πξαθηηθή 

ησλ Κξαηψλ Μειψλ ζρεηηθά κε ην ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη 

βνεζά ζηελ πξνψζεζε απνηειεζκαηηθήο επηηήξεζεο θαη πιήξνπο απφιαπζεο ησλ 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ φπσο έρνπλ ελζσκαησζεί ζηα δηάθνξα εξγαιεία ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. 

Δίλαη κέξνο ελφο κε δηθαζηηθνχ νξγάλνπ κέζα ζην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, ην 

νπνίν δε ιακβάλεη κεκνλσκέλεο θαηαγγειίεο αιιά κπνξεί λα ζπλάγεη ζπκπεξάζκαηα 

θαη λα πάξεη ηηο πξσηνβνπιίεο γεληθήο θχζεο πνπ είλαη βαζηζκέλεο ζηηο 

κεκνλσκέλεο θαηαγγειίεο.  

Ο Δπίηξνπνο ελζαξξχλεη ηε δξάζε φισλ ησλ Δζληθψλ Οξγάλσλ Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ θαη ησλ Δζληθψλ πλεγφξσλ ηνπ Πνιίηε θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ κπνξεί λα έξζεη ζε άκεζε επαθή κε ηηο θπβεξλήζεηο νη νπνίεο 

πξέπεη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή απφδνζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ. 

Ζ νξγάλσζε πνπ επηζπκεί λα ππνβάιιεη κηα ζπιινγηθή πξνζθπγή, πξέπεη πξψηα λα 

ειέγμεη:  

- φηη ην θαηεγνξνχκελν θξάηνο έρεη επηθπξψζεη ην Πξσηφθνιιν 

- εάλ ην θξάηνο έρεη ζέζεη πηζαλά φξηα ζηελ αίηεζή ηνπ γηα ηελ επηθχξσζε. 

- πξέπεη λα ειέγμεη φηη ην θξάηνο δέρηεθε λα δεζκεπηεί απφ ηηο δηαηάμεηο πνπ 

ζεσξνχληαη φηη παξαβηάζηεθαλ. 

Οη νξγαλψζεηο πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα λα ππνβάιινπλ ζπιινγηθή πξνζθπγή είλαη ηα 

εξγαηηθά ζπλδηθάηα θαη δηεζλείο κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

εηαίξνπ ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. 

Δπίζεο θαη νη εζληθέο κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο έρνπλ ην δηθαίσκα λα 

ππνβάιινπλ ζπιινγηθέο πξνζθπγέο κφλν εάλ απηφ εμνπζηνδνηείηαη ξεηά ζην πιαίζην 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαθήξπμεο πνπ αλαιακβάλεηαη απφ ην θξάηνο.49 

Σν 2005 ε Φηλιαλδία ήηαλ ε κφλε ρψξα πνπ επέηξεπε ζηηο εζληθέο ηεο νξγαλψζεηο 

λα ππνβάιινπλ ζπιινγηθέο πξνζθπγέο. 

ε γεληθά πιαίζηα, ν Κνηλσληθφο Υάξηεο ηνπ 1961 είλαη ιηγφηεξν πξνζηαηεπηηθφο απφ 

απηφλ ηνπ 1996, ζρεηηθά κε ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. 

 

3.5 Ο ΥΑΡΣΗ ΣΧΝ ΘΔΜΔΛΙΧΓΧΝ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ 

ΔΝΧΗ50 

 

Σν πκβνχιην ησλ Τπνπξγψλ έρεη πηνζεηήζεη κία ζεηξά κε – δεζκεπηηθψλ εξγαιείσλ 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλάγθε έληαμεο ησλ ζεκάησλ αλαπεξίαο ζε επηκέξνπο ηνκείο. 
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Άξζξν 2 ηνπ Πξσηνθφιινπ πνπ παξέρεη έλα ζχζηεκα ζπιινγηθήο θαηαγγειίαο. 
50

18.12.2000 EL Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, C 364/1 



Απηά ηα κε - δεζκεπηηθά εξγαιεία, θαινχλ ηα Κξάηε - Μέιε, ηελ Δπηηξνπή θαη ζε 

θάπνηεο  πεξηπηψζεηο θαη ηξίηα κέξε φπσο ηνπο Κνηλσληθνχο Δηαίξνπο λα ιάβνπλ 

δξάζε γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία κε πνηθίινπο 

ηξφπνπο. Σέηνηεο πξσηνβνπιίεο έρνπλ γίλεη ζε ηνκείο φπσο ε απαζρφιεζε θαη ε 

θνηλσληθή έληαμε, ν πνιηηηζκφο, ε εθπαίδεπζε, ε Κνηλσλία ηεο Γλψζεο θαη ειεχζεξε 

εκπνδίσλ θνηλσλία. 

ηε Νίθαηα έγηλε ε πηνζέηεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Υάξηε Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ν 

νπνίνο βαζίδεηαη ζην δηθαίσκα γηα αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα θαη αλ θαη είλαη έλα κε –

δεζκεπηηθφ θείκελν, πξέπεη σζηφζν λα είλαη ζεβαζηφ απφ ηα Κξάηε - Μέιε θαη ηα 

Δπξσπατθά ζεζκηθά φξγαλα. 

 

Ο Υάξηεο ππνγξάθηεθε ζηελ πφιε Νίθαηα ηεο Γαιιίαο, απφ εθπξνζψπνπο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηηο 7 Γεθεκβξίνπ 2000 θαη απνηειείηαη απφ έλα Πξννίκην,  

7 θεθάιαηα θαη  θαη 54 Άξζξα. 

Σν θείκελν αλαθνηλψζεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 

ζηηο 18 Γεθεκβξίνπ 2000 (C 364/9). 

Σν θεθάιαην 3 είλαη αθηεξσκέλν ζηελ ηζφηεηα 

ην Άξζξν 20, «Ηζφηεηα έλαληη ηνπ λφκνπ»αλαθέξεηαη πσο φινη νη άλζξσπνη είλαη 

ίζνη έλαληη ηνπ λφκνπ. 

Σν Άξζξν 21, «Απαγφξεπζε δηαθξίζεσλ»αλαθέξεη φηη απαγνξεχεηαη θάζε δηάθξηζε 

ηδίσο ιφγσ θχινπ, θπιήο, ρξψκαηνο, εζλνηηθήο θαηαγσγήο ή θνηλσληθήο 

πξνέιεπζεο, γελεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, γιψζζαο, ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ, 

πνιηηηθψλ θξνλεκάησλ ή θάζε άιιεο γλψκεο, ηδηφηεηαο κέινπο εζληθήο κεηνλφηεηαο, 

πεξηνπζίαο, γέλλεζεο, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ. 

Δπίζεο απαγνξεχεηαη θάζε δηάθξηζε ιφγσ ηζαγέλεηαο εληφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο 

ηεο ζπλζήθεο γηα ηε ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο θαη ηεο ζπλζήθεο γηα ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε. 

Παξφκνηεο δηαηάμεηο κε ηηο παξαπάλσ πξνυπάξρνπλ θαη έρνπλ πξνβιεθζεί απφ ηε 

πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ θαη ην Άξζξν 13. 

Σν Άξζξν 26, «Έληαμε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο»αλαθέξεη φηη ε Έλσζε 

αλαγλσξίδεη θαη ζέβεηαη ην δηθαίσκα ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο λα 

επσθεινχληαη απφ κέηξα πνπ ζα ηνπο εμαζθαιίδνπλ ηελ απηνλνκία, ηελ θνηλσληθή 

θαη επαγγεικαηηθή έληαμε θαη ηε ζπκκεηνρή ζηνλ θνηλνηηθφ βίν. 

 

πσο δειψλεηαη ξεηά ζηε λέα Δπξσπατθή πλζήθε, ηεο νπνίαο κέξνο απνηειεί θαη 

ε Υάξηα ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ, «ε Δπξσπατθή Έλσζε αλαγλσξίδεη θαη 



ζέβεηαη ην δηθαίσκα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία λα επεξγεηνχληαη απφ κέηξα 

ζρεδηαζκέλα λα δηαζθαιίδνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο, ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή 

έληαμε θαη ζπκκεηνρή ζηε δσή ηεο θνηλφηεηαο» (άξζξν 26). Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ 

λα αληηκεησπηζηεί ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο θαη ε θηψρεηα, ε ΔΔ αλαγλσξίδεη θαη 

ζέβεηαη ην δηθαίσκα ζηελ παξνρή ππνζηήξημεο ζην ζπίηη θαη ηηο θνηλσληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί κηα αμηνπξεπήο δηαβίσζε γηα φινπο εθείλνπο 

πνπ έρνπλ έιιεηςε επαξθψλ πφξσλ (άξζξν 34). 

 

                                               ΚΔΦΑΛΑΙΟ  4 

 

 ΔΘΝΙΚΔ ΝΟΜΟΘΔΙΔ ΚΑΣΑ ΣΧΝ ΓΙΑΚΡΙΔΧΝ 

 

ε απηφ ην ζεκείν ζα ήηαλ ρξήζηκν λα αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά ηηο ζρεηηθέο 

λνκνζεζίεο θάπνησλ Δπξσπατθψλ Κξαηψλ. 

 

4.1Ηλωκέλν Βαζίιεην51 

 

Ο λφκνο θαηά ησλ Γηαθξίζεσλ ιφγσ Αλαπεξίαο ηνπ 1995 (DDA) θαζηζηά αζέκηηε ηε 

δηάθξηζε ζε βάξνο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ απαζρφιεζε, ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ (εθηφο απφ ηα κέζα κεηαθνξάο θαη ηελ εθπαίδεπζε) θαη ηελ πψιεζε ή 

ελνηθίαζε ηεο ηδηνθηεζίαο. Ο λφκνο γηα ηηο Δηδηθέο Δθπαηδεπηηθέο Αλάγθεο θαη ηελ 

Αλαπεξία ηνπ 2001, θαζηζηά αζέκηηε ηε δηάθξηζε ζε ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε. 

Μφλν ηα άηνκα πνπ έρνπλ ή είραλ πέζεη ζχκα δηάθξηζεο ζην παξειζφλ, 

πξνζηαηεχνληαη απφ ην ζπγθεθξηκέλν λφκν, κε κφλε εμαίξεζε απηψλ πνπ 

θαζίζηαληαη «ζχκαηα» επεηδή ππνζηήξημαλ έλα άηνκν κε αλαπεξία ζε θάπνηα 

πεξίπησζε. Ο λφκνο αθνξά εηδηθά ηελ αλαπεξία θαη θακία άιιε δηάθξηζε γηα 

νπνηνδήπνηε ιφγν. 

Ζ αλαπεξία νξίδεηαη σο ε θπζηθή ή δηαλνεηηθή βιάβε πνπ έρεη νπζηαζηηθή θαη 

καθξνρξφληα δπζκελή ζπλέπεηα ζηε δπλαηφηεηα ελφο πξνζψπνπ λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ηηο θαζεκεξηλέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο. Ο λφκνο θαηά ησλ Γηαθξίζεσλ 

ιφγσ Αλαπεξίαο δελ θαζνξίδεη ηη ζεκαίλεη «βιάβε», αιιά ε δηάηαμε 1 ηνπ λφκνπ, 

δειψλεη φηη ε δηαλνεηηθή αλαπεξία πεξηιακβάλεη κηα βιάβε σο απνηέιεζκα κηαο 

δηαλνεηηθήο αζζέλεηαο, κφλν αλ απηή ε αζζέλεηα είλαη θιηληθά αλαγλσξηζκέλε. 
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Τπάξρνπλ ηξεηο κνξθέο δηάθξηζεο ιφγσ αλαπεξίαο πνπ απαγνξεχνληαη απφ ηε 

Ννκνζεζία γηα ηηο Γηαθξίζεηο ιφγσ Αλαπεξίαο (DDA): 

α) Άκεζε δηάθξηζε, ε νπνία ζπκβαίλεη φηαλ έλα άηνκν δέρεηαη ρεηξφηεξε 

αληηκεηψπηζε, ιφγσ ηεο αλαπεξίαο ηνπ, πνπ ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηε ιήςε 

απνθάζεσλ βάζεη πξνθαηαιήςεσλ ή ζηεξενηχπσλ θαζψο θαη ηελ παξελφριεζε. Ζ 

άκεζε δηάθξηζε δελ κπνξεί πνηέ λα δηθαηνινγεζεί ή λα ζπγρσξεζεί.  

β). Γηάθξηζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαπεξία 

Δκθαλίδεηαη φηαλ έλαο εξγνδφηεο θάλεη δηάθξηζε εηο βάξνο ελφο αηφκνπ κε αλαπεξία, 

αλ γηα έλα ιφγν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαπεξία ηνπ αηφκνπ, αληηκεησπίδεη απηφ ην 

άηνκν ιηγφηεξν επλντθά απφ φηη ζα αληηκεηψπηδε έλα άηνκν γηα ην νπνίν εθείλνο ν 

ιφγνο δελ ηζρχεη θαη δελ κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη ηελ αληηκεηψπηζε. 

γ). Απνηπρία παξνρήο εύινγωλ ξπζκίζεωλ 

Ζ δηάθξηζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαπεξία, είλαη πνιχ επξχηεξε θαη πην ζχλζεηε 

έλλνηα απφ ηελ άκεζε δηάθξηζε, ε νπνία απαηηεί ηελ ίδηα αληηκεηψπηζε ησλ αηφκσλ 

αλεμάξηεηα απφ ηελ αλαπεξία ηνπο θαη πεξηιακβάλεη ηε ζχγθξηζε ηεο κεηαρείξηζεο 

ησλ αλζξψπσλ  πνπ βξίζθνληαη ζε παξφκνηα θαηάζηαζε. ηελ πεξίπησζε ηνπ 

λφκνπ γηα ηε «Γηάθξηζε ιφγσ Αλαπεξίαο», ην Δθεηείν ζηελ ππφζεζε Clarke v TDG 

Ltd t/a Novacold ην 1999 θαζηέξσζε ηε ζσζηή πξνζέγγηζε.  

Ο θ. Clarke, είρε απνιπζεί κεηά απφ καθξά πεξίνδν απνπζίαο απφ ηελ εξγαζία ηνπ, 

ιφγσ ηεο αλαπεξίαο ηνπ. Ζ θαηάιιειε ζχγθξηζε γηα απηφλ ην ζθνπφ ήηαλ κε έλα 

άηνκν πνπ δελ ήηαλ απψλ απφ ηελ εξγαζία ιφγσ αζζέλεηαο. Γεδνκέλνπ φηη ην άηνκν 

απηφ δελ ζα είρε απνιπζεί, ν θ Clarke, θαηάθεξε λα ζεκειηψζεη ηελ χπαξμε ιηγφηεξν 

επλντθήο αληηκεηψπηζεο. 

Δάλ θάπνηνο ιφγσ ηεο αλαπεξίαο έρεη αληηκεησπηζζεί δπζκελέζηεξα θαη ν εξγνδφηεο 

αδπλαηεί λα δηθαηνινγήζεη απηή ηελ αληηκεηψπηζε ζην πιαίζην ηνπ λφκνπ θαηά ησλ 

Γηαθξίζεσλ ιφγσ Αλαπεξίαο (DDA), απηφ ζα απνηειέζεη δηάθξηζε αθφκα θαη έλα 

άιιν άηνκν ρσξίο αλαπεξία έρεη αληηκεησπηζζεί κε ηνλ ίδην ηξφπν.   

Ζ εηδηθή βνήζεηα θαη νη ζπκβνπιέο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη ηνπο εξγνδφηεο είλαη 

δηαζέζηκεο απφ ηελ Κπβεξλεηηθή Τπεξεζία Απαζρφιεζεο 

(GovernmentrunEmploymentService), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

γηα πξφζζεηεο εληζρχζεηο, εμνπιηζκφ θαη άιιεο ξπζκίζεηο. 

Ο λφκνο θαηά ησλ Γηαθξίζεσλ ιφγσ Αλαπεξίαο απαγνξεχεη επίζεο ηε δηάθξηζε απφ 

έλα παξνρέα ππεξεζηψλ, πνπ νξίδεηαη σο έλα πξφζσπν πνπ είλαη επηθνξηηζκέλν κε 

ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ζην θνηλφ ή ζε ηκήκα ηνπ θνηλνχ, 

άζρεηα αλ κηα ππεξεζία παξέρεηαη κε ή ρσξίο πιεξσκή.  

Σα άηνκα πνπ ππέζηεζαλ δηάθξηζε, πξέπεη λα ππνβάιινπλ θαηαγγειίεο γηα δηάθξηζε 

ζηα Δξγαηηθά Γηθαζηήξηα κέζα ζε ηξεηο κήλεο. Γελ ππάξρεη θακία δαπάλε γηα ηελ 



θαηάζεζε ηεο θαηαγγειίαο, αιιά ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ηα άηνκα πξέπεη λα 

πιεξψζνπλ γηα ηε λνκηθή αληηπξνζψπεπζή ηνπο. Σα εξγαηηθά ζσκαηεία ζπρλά 

εθπξνζσπνχλ θάπνηνπο θαη  κεξηθά άηνκα παξίζηαληαη απηνπξνζψπσο. Ζ 

Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία, κπνξεί λα εθπξνζσπήζεη 

κφλν κεξηθά άηνκα. Ζ απνδεκίσζε πνπ κπνξεί λα ππνρξεσζνχλ λα πιεξψζνπλ νη 

εξγνδφηεο ζηα άηνκα πνπ ππέζηεζαλ δηαθξίζεηο, βαζίδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

απψιεηεο πνπ  είρε ην άηνκν θαη επίζεο πεξηιακβάλεη θάπνηα ρξήκαηα γηα εζηθή 

βιάβε.  

Μηα θξαηηθή ππεξεζία παξέρεη ειεχζεξν ζπκβηβαζκφ  ζε φιεο ηηο θαηαγγειίεο. Οη 

πεξηπηψζεηο πνπ δηεπζεηνχληαη ρσξίο πξνζθπγή ζην δηθαζηήξην, είλαη εθείλεο πνπ 

ππάξρνπλ αξθεηά απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε δηάθξηζε. Απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

θαηαιήγνπλ ζην δηθαζηήξην, κφλν κία ζηηο πέληε θεξδίδεη. Ο ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο γη‘ 

απηφ είλαη φηη ν ελάγσλ δελ κπνξεί λα απνδείμεη φηη είλαη άηνκν κε αλαπεξία. Ο 

νξηζκφο ηεο αλαπεξίαο είλαη πνιχ πεξίπινθνο θαη απνδεηθλχεηαη κεγάιν εκπφδην ζε 

θάζε ππφζεζε. 

Ζ έλλνηα ηεο άκεζεο δηάθξηζεο (ε νπνία λνκηθά δελ κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί), έρεη 

εηζαρζεί ζην Νφκν θαηά ησλ Γηαθξίζεσλ ιφγσ Αλαπεξίαο (DDA) ηνλ Οθηψβξην ηνπ 

2004, σο άκεζν απνηέιεζκα ηεο Οδεγίαο θαη αθφκε δελ είλαη ζαθέο ηη απνηέιεζκα 

ζα θέξεη ζηε ελίζρπζε ηνπ λφκνπ. Λφγσ αξθεηψλ αζαθεηψλ, ζε ηαηξηθέο 

δηεπθξηλήζεηο, πνιινί εξγνδφηεο αλαγθάδνληαη λα ππνβάιινπλ ηνπο ππνςήθηνπο ζε 

ιεπηνκεξείο εξσηήζεηο γηα ζέκαηα πγείαο θαη πνιιέο θνξέο ηα άηνκα κε αλαπεξία 

απνζαξξχλνληαη πξηλ αθφκα πξνρσξήζνπλ ζηε αίηεζή ηνπο. 

Παξφια απηά είλαη ζεηηθφ φηη ε πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία αηζζάλνληαη φηη 

κπνξνχλ λα πξνζθχγνπλ ζηα δηθαζηήξηα γηα δηαθξηηηθή ζπκπεξηθνξά θαη φηη νη 

εξγνδφηεο κπνξνχλ λα ππνρξεσζνχλ λα πιεξψζνπλ σο απνδεκίσζε, κεγάια 

ρξεκαηηθά πνζά. 

 

Η αλάπηπμε ηξαηεγηθήο δνθηκαζηηθώλ ππνζέζεωλ (testcasestrategy) – ε 

εκπεηξία ηνπ Ιnterights.52 

 

Σν Interights53 (Γηεζλέο θέληξν γηα ηε λνκηθή πξνζηαζία ησλ Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ) ζπζηάζεθε ην 1982 ζην Λνλδίλν γηα λα ππνζηεξίμεη δηθεγφξνπο, 

δηθαζηέο, ΜΚΟ θαη ζχκαηα θαηαπάηεζεο αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ.  
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Τπνζηεξίδεηαη απφ ζηνρεπφκελε θαηάξηηζε θαη δεκνζηεχζεηο θαη εζηηάδεη ζε 

δηθαζηηθέο πξνζθπγέο ζε δηεζλέο επίπεδν πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα κέζσ ηνπ λφκνπ. Ζ πξνζθπγή ηνπ Interights ζην δηθαζηήξην 

πεξηιακβάλεη ηφζν ηελ εθπξνζψπεζε ησλ ζπκάησλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπηθνχο 

δηθεγφξνπο φζν θαη ηελ ππνβνιή ζεκεησκάησλ ηνπ  

AmicusCuriae (θίινο ηνπ δηθαζηεξίνπ) ζηα εζληθά θαη δηεζλή δηθαζηήξηα. Σν 

Interights εξγάδεηαη κέζσ πεξηθεξεηαθψλ πξνγξακκάησλ πνπ εζηηάδνληαη ζηελ 

Κεληξηθή θαη Αλαηνιηθή Δπξψπε θαη ηελ πξψελ νβηεηηθή Έλσζε, ηελ Αθξηθή θαη ηε 

Νφηηα Αζία. 

 

4.2Οιιαλδία54 

 

Σν 1994 ε Οιιαλδηθή Κπβέξλεζε πηνζέηεζε ηνλ γεληθφ λφκν ίζεο κεηαρείξηζεο 

(AWGB), ν νπνίνο απαγνξεχεη ηε δηάθξηζε γηα πνιινχο ιφγνπο, αιιά δελ αλαθέξεη 

ηελ αλαπεξία. Σελ 1ε Γεθεκβξίνπ 2003 ηέζεθε ζε ηζρχ ν λφκνο πνπ απαγφξεπε ηε 

δηάθξηζε ιφγσ αλαπεξίαο, ήηαλ ν Νφκνο γηα ηελ Ίζε Μεηαρείξηζε ιφγσ Αλαπεξίαο 

θαη Υξφληαο Πάζεζεο (WGBh/cz). Απηφο ν λφκνο ζπλδέεηαη κε έλαλ άιιν δεχηεξν, 

πξφζθαηα εγθεθξηκέλν λφκν, (EG – ImplementatiewetAWGB ) ν νπνίνο  ηέζεθε ζε 

ηζρχ ηελ 1ε Απξηιίνπ 2004 θαη πεξηέρεη επίζεο δηαηάμεηο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

δηαθξίζεσλ ιφγσ αλαπεξίαο. Απηνί νη δχν λφκνη εθαξκφδνπλ ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ 

αλαπεξία ηεο Οδεγίαο ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο. Ο WGB h/c απαγνξεχεη ηε 

δηάθξηζε ιφγσ κηαο πξαγκαηηθήο ή εηθαδφκελεο αλαπεξίαο ή ρξφληαο πάζεζεο. Οη 

φξνη «αλαπεξία» θαη «ρξφληα πάζεζε» δελ έρνπλ νξηζηεί απφ ην λφκν. Δίλαη 

αμηνζεκείσην φηη άηνκα κε, αιιά θαη ρσξίο αλαπεξία πξνζηαηεχνληαη εμίζνπ απφ 

δηάθξηζε ιφγσ αλαπεξίαο, δει. είλαη επίζεο δηάθξηζε αλ έλαο εξγνδφηεο αξλείηαη λα 

απαζρνιήζεη θάπνηνλ πνπ δελ έρεη αλαπεξία. 

ηελ εξψηεζε γηα ην ηη είλαη δηάθξηζε, ν Οιιαλδηθφο λφκνο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, δελ 

ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν «δηάθξηζε», αιιά «δηαθνξνπνίεζε» (onderscheid). Ζ δηαθνξά 

κεηαμχ απηψλ ησλ δχν φξσλ, είλαη φηη ε «δηάθξηζε» ζεσξείηαη ππνηηκεηηθφο φξνο, 

πνπ ζεκαίλεη φηη, κφλν φζνη αλήθνπλ ζε κηα επάισηε νκάδα πξνζηαηεχνληαη θαη 

έρνπλ ην δηθαίσκα πξνζθπγήο ζηα δηθαζηήξηα. Αληίζεηα ε «δηαθνξνπνίεζε», 

ζεσξείηαη «νπδέηεξνο» φξνο, πνπ ζεκαίλεη φηη θάζε άηνκν, αλεμάξηεηα αλ αλήθεη ζε 

θάπνηα νκάδα, δηθαηνχηαη ηελ πξνζηαζία ηνπ λφκνπ. 
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Ο WGB h/cz θαζνξίδεη ηξεηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο «δηαθνξνπνίεζεο»: 

 

1. Άκεζε δηαθνξνπνίεζε, ε νπνία νξίδεηαη σο κηα «δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ 

αηφκσλ ιφγσ κηαο πξαγκαηηθήο ή εηθαδφκελεο αλαπεξίαο ή ρξφληαο 

πάζεζεο». 

 

2. Έκκεζε δηαθνξνπνίεζε, ε νπνία είλαη «δηαθνξνπνίεζε ιφγσ άιισλ 

ηδηνηήησλ ή δξάζεσλ απφ εθείλεο πνπ νδεγνχλ ζηελ άκεζε δηάθξηζε». Ζ 

έκκεζε δηάθξηζε, εκθαλίδεηαη φηαλ νπνηνδήπνηε κέηξν εθαξκφδεηαη ην ίδην 

ζηα άηνκα κε, αιιά θαη ρσξίο αλαπεξία, αιιά ην κέηξν ζέηεη ζε κεηνλεθηηθή 

ζέζε κφλν ηα άηνκα κε αλαπεξία. 

 

3. Απνηπρία πινπνίεζεο κηαο απνηειεζκαηηθήο πξνζαξκνγήο 

 

Ζ απαγφξεπζε ηεο «δηαθνξνπνίεζεο» ζεκαίλεη φηη ν εξγνδφηεο πξέπεη λα θάλεη κηα 

απνηειεζκαηηθή πξνζαξκνγή γηα έλα άηνκν κε αλαπεξία, εθηφο αλ απηφ ζα 

νδεγνχζε ζε δπζαλάινγν θφζηνο γηα ηνλ εξγνδφηε. ηελ νπζία, ε Οδεγία γηα ηελ 

απαζρφιεζε, κηιά γηα «εχινγε πξνζαξκνγή» γηα ηνπο εξγαδφκελνπο κε αλαπεξία. 

Ζ πξνζαξκνγή πξέπεη λα είλαη «απνηειεζκαηηθή», ππφ ηελ έλλνηα φηη πξέπεη λα είλαη 

απαξαίηεηε θαη λα επηηξέπεη ζην άηνκν κε αλαπεξία λα θάλεη ηελ εξγαζία ηνπ, αιιά 

θαη ην άηνκν κε αλαπεξία, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξψζεη ηνλ εξγνδφηε γηα ηελ 

αλάγθε ηεο πξνζαξκνγήο. 

 

Ο WGB h/cz  ηζρχεη γηα ηελ απαζρφιεζε, ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη 

θαζνδήγεζε, θαζψο θαη γηα ηηο δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο. 

Ζ Δπηηξνπή Ίζεο Μεηαρείξηζεο, δηαδξακαηίδεη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο κε – δηάθξηζεο ζηελ Οιιαλδία θαη βνεζάεη ζηελ εθαξκνγή 

ηνπ λφκνπ, εθηφο ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο κεηαθνξέο.  

Ζ Δπηηξνπή είλαη έλα ζψκα, φρη ακηγψο δηθαζηηθφ, πνπ ζεκαίλεη φηη ελεξγεί φπσο έλα 

δηθαζηήξην, αιιά νη απνθάζεηο ηεο δελ είλαη δεζκεπηηθέο.  

Σν άηνκν πνπ πηζηεχεη φηη ππέζηε δηάθξηζε, κπνξεί λα πξνζθχγεη θαηεπζείαλ ζην 

δηθαζηήξην, αληί ζηελ Δπηηξνπή. Σα δηθαζηήξηα θαη ε Δπηηξνπή, πξέπεη λα 

απνθαζίδνπλ κε βάζε ηελ «κεξηθή αληηζηξνθή ηνπ βάξνπο απφδεημεο», πνπ ζεκαίλεη 

φηη έλα άηνκν πνπ θαηαζέηεη πξνζθπγή γηα δηαθξηηηθή ζπκπεξηθνξά, δελ είλαη 

απαξαίηεην λα απνδείμεη πιήξσο ηε δηάθξηζε πνπ έρεη ππνζηεί. Αληίζεηα, πξέπεη λα 

δψζεη γεγνλφηα πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε έλα ηεθκήξην δηάθξηζεο. 



Σν ζεκαληηθφηεξν πιενλέθηεκα είλαη φηη ε Δπηηξνπή Ίζεο Μεηαρείξηζεο, δίλεη ζηα 

άηνκα κε αλαπεξία ηε δπλαηφηεηα λα κπνξνχλ εχθνια λα θαηαγγείινπλ ηε δηάθξηζε. 

Σν ζεκαληηθφηεξν κεηνλέθηεκα είλαη φηη νη απνθάζεηο ηεο δελ είλαη δεζκεπηηθέο. 

 

4.3 νπεδία - Agenda 2255 - ΟΡΓΑΝΙΜΟΙ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ 56 

 

Ζ Agenda 22 αθνξά ζηελ πινπνίεζε ησλ Πξφηππσλ Καλφλσλ ηνπ ΟΖΔ κέζα απφ 

ηελ θαηάξηηζε ζρεδίσλ πνιηηηθήο γηα ηελ αλαπεξία.  

Οη απνθάζεηο πνπ παίξλνληαη απφ ηνπο Οξγαληζκνχο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο έρνπλ 

αληίθηππν ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ αηφκσλ κε αλαπεξίεο.  

Οη απνθάζεηο απηέο κπνξεί λα αθνξνχλ ζε ηνκείο φπσο ε ζηέγαζε, ε εθπαίδεπζε ή 

ε θξνληίδα. Γη‘ απηφ είλαη ζεκαληηθφ νη νξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζε φιεο 

ηεο πεξηπηψζεηο ιήςεο απνθάζεσλ λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ζέκαηα ζρεηηθά κε 

ηελ αλαπεξία. Οη νξγαλψζεηο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ηεο νπεδίαο 

επεμεξγάζηεθαλ κηα κέζνδν γλσζηή σο Αηδέληα 22  γηα ην ζρεδηαζκφ πνιηηηθήο γηα 

ηελ αλαπεξία βάζεη ησλ Πξφηππσλ Καλφλσλ ηνπ ΟΖΔ. Οη βαζηθέο ηδέεο πνπ ηε 

δηαπλένπλ είλαη δχν: 

1. ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα απνηεινχλ ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηνπ 

ζρεδηαζκνχ πνιηηηθήο  

2. ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κε ηε ζχλαςε 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ νξγαλψζεσλ ησλ αλαπήξσλ θαη ησλ Οξγαληζκψλ 

Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο.  

Ζ «Αηδέληα 22-Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο-Οδεγίεο γηα ην ζρεδηαζκφ 

πνιηηηθψλ γηα ηελ αλαπεξία», πεξηιακβάλεη ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο έλαο θνξέαο 

ηνπηθήο Απηνδηνίθεζεο κπνξεί λα θαηαξηίζεη έλα ζρέδην πνιηηηθήο γηα ηελ αλαπεξία, 

ζε ζπλεξγαζία κε ηηο νξγαλψζεηο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαη πξνηείλεη κηα 

δηαδηθαζία πνπ αθνξά ζην πέξαζκα απφ ηελ αξρηθή ηδέα ζηελ πξάμε. 

Σα άηνκα κε αλαπεξία κεξηθέο θνξέο ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξε ζηήξημε γηα λα 

πεηχρνπλ ίζν επίπεδν δηαβίσζεο κε ηνπο άιινπο πνιίηεο. Απηή ε επηπιένλ ζηήξημε 

δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη πξνλφκην αιιά αλζξψπηλν δηθαίσκα.  

Γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία ε θαζεκεξηλφηεηα κπνξεί λα είλαη γεκάηε απφ κηθξά θαη 

κεγάια εκπφδηα πνπ δελ ηνπο επηηξέπνπλ λα νξίδνπλ ηε δσή ηνπο κε ηνλ ηξφπν πνπ 

ζέινπλ. Παξφια απηά ππάξρνπλ ιχζεηο κε ηηο νπνίεο πνιιά εκπφδηα κπνξνχλ λα 

αληηκεησπηζηνχλ.  
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Σν Έξγν ηωλ Αλεμάξηεηωλ Αξρώλ ζηελ Δθαξκνγή ηεο Ννκνζεζίαο 

Καηαπνιέκεζεο ηωλ Γηαθξίζεωλ57 

 

Μηα ζαθήο ηάζε ζηελ εμέιημε ηεο επξσπατθήο λνκνζεζίαο θαηά ησλ δηαθξίζεσλ, είλαη 

ζχζηαζε αλεμάξηεησλ αξρψλ ζηα Κξάηε – Μέιε.   

Αλ θαη ν ξφινο απηψλ ησλ αξρψλ είλαη πνηθίινο, βαζίδνληαη  ζηελ αλαγλψξηζε φηη 

δελ αξθεί απιψο λα απαγνξεπζεί λνκηθά ε δηάθξηζε. Ζ δπλαηφηεηα ησλ 

κεκνλσκέλσλ ζπκάησλ δηάθξηζεο λα πξνζθχγνπλ δηθαζηηθά (κεκνλσκέλε 

εθαξκνγή), παξακέλεη θχξην ζηνηρείν ζηνλ αγψλα θαηά ησλ δηαθξίζεσλ. 

Μεξηθέο  βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ αλεμάξηεησλ αξρψλ είλαη: 

 

 

α) Παξνρή πκβνπιώλ θαη Πιεξνθνξηώλ 

β)Τπνζηήξημε αηόκωλ πνπ ζέινπλ λα πξνζθύγνπλ δηθαζηηθά, πνπ κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή λνκηθήο εθπξνζψπεζεο ή ηεο νηθνλνκηθήο ππνζηήξημεο 

ζηα δηθαζηηθά έμνδα. Δπίζεο, νη αλεμάξηεηεο αξρέο έρνπλ ην δηθαίσκα λα 

ζπκκεηέρνπλ ζε δηθαζηηθέο ππνζέζεηο ή λα μεθηλήζνπλ νη ίδηεο δηθαζηηθέο ππνζέζεηο. 

γ) Δπαηζζεηνπνίεζε θαη Έξεπλα 

δ) Δθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο θαηαπνιέκεζεο ηωλ Γηαθξίζεωλ 

ε)  Έθδνζε απνθάζεωλ / Αξκνδηόηεηα λα ελεξγήζεη ωο δηθαζηήξην, πνπ 

ζεκαίλεη φηη νη αλεμάξηεηεο αξρέο, κπνξνχλ λα αλαιάβνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ 

κεκνλσκέλεο θαηαγγειίεο γηα δηάθξηζε, έρνληαο ηελ αξκνδηφηεηα λα θάλνπλ 

ζπζηάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηάθξηζεο πνπ ζπλέβε. Ζ αξκνδηφηεηα γηα 

δηεξεχλεζε, κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ηελ αξκνδηφηεηα επηβνιήο θπξψζεσλ, ζε 

πεξίπησζε πνπ ε έξεπλα απνθαιχςεη δηάθξηζε. 

 

Δπξωπαϊθή Έξεπλα γηα ηελ θαηάζηαζε ηωλ Αηόκωλ κε Αλαπεξία58 

 

Ζ έθζεζε απηή, πνπ είλαη ε πξψηε ηνπ είδνπο ηεο, πεξηγξάθεη ιεπηνκεξψο ην 

επίπεδν ηεο ελζσκάησζεο ησλ αλζξψπσλ κε αλαπεξία ζε 14 Δπξσπατθέο ρψξεο.  
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ρεηηθά κε ηελ Διιάδα ηα πνξίζκαηα πεξηιακβάλνπλ έλα πςειφ πνζνζηφ αλεξγίαο 

κεηαμχ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία θαζψο θαη έλαλ επξχηεξν θίλδπλν πελίαο. «Σα 

επξήκαηα ηεο Δπξσπατθήο Έθζεζεο απνθαιχπηνπλ φηη πνιιά ζα έπξεπε λα γίλνπλ - 

θαη κπνξνχλ λα γίλνπλ – γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηελ 

θνηλσλία», αλαθέξεη ν Dr. WilliamKennedySmith, ηδξπηήο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

IDRM.«Οη πξνεγνχκελεο εθζέζεηο ηνπ IDRM είραλ ζεκαληηθφηαηε επηξξνή ζηελ 

πηνζέηεζε λνκνζεηηθψλ αιιαγψλ, θαη ειπίδνπκε φηη κε ηνλ ίδην ηξφπν απηή ε έθζεζε 

ζα δψζεη ηελ ηφζν απαξαίηεηε ψζεζε γηα πηνζέηεζε κέηξσλ πνπ ζα απνζθνπνχλ 

ζηε βειηίσζε ηεο δσήο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία». 

ηα πνξίζκαηα αλαθέξεηαη φηη νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο παξέρνπλεπαξθή βαζηθή 

λνκηθή πξνζηαζία – απηή ε πξνζηαζία πεξηιακβάλεη εηδηθή λνκνζεζία γηα ηελ 

αλαπεξία, θαζψο θαη λνκνζεζία θαηά ησλ δηαθξίζεσλ. 

χκβαζε ηνπ ΟΖΔ γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία / πκπιεξσκαηηθφ 

Πξσηφθνιιν 

 4 απφ ηηο ρψξεο ηεο έξεπλαο έρνπλ ππνγξάςεη θαη ηε χκβαζε ηνπ ΟΖΔ γηα 

ηα Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία θαη ην πκπιεξσκαηηθφ 

Πξσηφθνιιν (Φηλιαλδία, Ηζπαλία, Αξκελία, Γεξκαλία)  

 6 ρψξεο έρνπλ ππνγξάςεη κφλν ηε χκβαζε (Διιάδα, Ζλσκέλν Βαζίιεην, 

Ηξιαλδία, Οιιαλδία, Πνισλία, Σνπξθία)  

 4 ρψξεο δελ έρνπλ ππνγξάςεη θαζφινπ (Βνπιγαξία, Δζζνλία, Ρσζία, εξβία) 

ρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ηεο Αλαπεξίαο ε έξεπλα απνθάιπςε φηη δηάθνξνη 

νξηζκνί ηεο αλαπεξίαο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Δπξψπε θαη φηη νη νξηζκνί απηνί 

ζρεηίδνληαη κε ηα δηαθνξεηηθά κνληέια ηεο αλαπεξίαο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί. Οη 

νξηζκνί έρνπλ ζρέζε κε ηελ αληθαλφηεηα γηα εξγαζία, ην δηθαίσκα ζε αγαζά 

θνηλσληθήο πξφλνηαο, θ.α.  

Σν ηαηξηθφ κνληέιν θπξηαξρεί ζε ρψξεο φπσο ε Αξκελία θαη ε Βνπιγαξία, φπνπ ε 

πηζηνπνίεζή ηεο αλαπεξίαο γίλεηαη κφλν απφ ηαηξηθνχο θνξείο. 

Ζ Οιιαλδία θαη ε εξβία απνθιείνπλ ηα άηνκα κε ςπρνθνηλσληθή αλαπεξία απφ ηνπο 

νξηζκνχο ηεο αλαπεξίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. 

ηελ πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ ε αλαπεξία θπκαίλεηαη κεηαμχ 8 θαη 14 ηνηο εθαηφ. Σν 

Ζλσκέλν Βαζίιεην έρεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ αλαπεξίαο κε 18,2 ηνηο εθαηφ. Ζ 

Αξκελία θαη ε Βνπιγαξία θαηέγξαςαλ πνζνζηά αλαπεξίαο 4,6 θαη 3,3 ηνηο εθαηφ 

αληηζηνίρσο, ελψ ζηελ Διιάδα ην πνζνζηφ αλαπεξίαοθπκαίλεηαη ζην 9,3 ηνηο εθαηφ. 

ηελ πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ, ην δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηα παηδηά κε 

αλαπεξία πξνζηαηεχεηαη απφ ηε λνκνζεζία. Χζηφζν, ζε πξαθηηθφ επίπεδν, 



πξνβιήκαηα πξνζβαζηκφηεηαο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ θαηάξγεζε απηνχ ηνπ δηθαηψκαηνο. 

Ο αθνχζηνο εγθιεηζκφο ζε ηδξχκαηα ζπλερίδεη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε φιεο ηηο ρψξεο 

ηεο έξεπλαο, κε επίθιεζε ιφγσλ πξνζσπηθήο αζθάιεηαο ή πξνζηαζίαο ηνπ 

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.  

ηε Γεξκαλία κεηαμχ ησλ εηψλ 2000-2002 έιαβαλ ρψξα 20.000 αθνχζηνη εγθιεηζκνί 

ζε ηδξχκαηα θαη‘ έηνο, ζε ζπλνιηθφ πιεζπζκφ 18 εθαηνκκπξίσλ θαηνίθσλ. 

Ζ «επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε» απνηειεί έλα ζέκα κείδνλνο ζεκαζίαο γηα φινπο. 

Ζ Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία Διιάδνο ην έηνο 2001 δηαπίζησζε φηη ην 84% ηωλ 

ΑκεΑ ζηε ρώξα καο βξίζθεηαη εθηόο αγνξάο εξγαζίαο, φηαλ ν ζπλνιηθφο 

πιεζπζκφο ηνπο ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε έξεπλα ηεο Eurostat59 (ηαηηζηηθή 

Τπεξεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο), αλέξρεηαη ζην 9,3% (959.000). Πην επηξξεπείο 

ζηελ αλεξγία είλαη νη γπλαίθεο κε αλαπεξία, αγγίδνληαο ην 36%, ελψ ην πνζνζηφ ησλ 

αλέξγσλ αληξψλ κε αλαπεξία αλέξρεηαη ζην 25%. 

Σα άηνκα κε αλαπεξία, φκσο, δελ απνηεινχλ κηα κεηνλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ 

(αγγίδνπλ ην 10% ηνπ πιεζπζκνχ), αιιά κηα κεγάιε πιεζπζκηαθή νκάδα, θαη 

ζπγρξφλσο κηα αλνκνηνγελή νκάδα, φπνπ θαζέλαο δηαζέηεη δηαθνξεηηθά ραξίζκαηα 

θαη δηαθνξεηηθέο αδπλακίεο. Δληνχηνηο, θαηεμνρήλ θαη θαη‘ εμαθνινχζεζε πθίζηαληαη 

απηφ πνπ νλνκάδεη ν Γεξκαλφο θνηλσληνιφγνο C. Off «πνιηηηθή απνθιεηζκνχ», βάζεη 

ηεο νπνίαο ηα ΑκεΑ, αιιά θαη άιια κέιε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (ζπλήζσο νη 

αδχλακνη θνηλσληθά θαη πνιηηηθά), απνθιείνληαη απφ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, 

πξνθεηκέλνπ λα εξγαζηνχλ άιινη, ζεσξεηηθά πην απνηειεζκαηηθνί. Θεσξψληαο φηη ε 

κε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ ηζφηηκε έληαμε ησλ ΑκεΑ απνηειεί κνξθή απνθιεηζκνχ, 

εληάζζνπκε θαη ηα ΑκεΑ ζηελ νκάδα – ζηφρν ησλ πνιηηηθψλ απηνχ ηνπ είδνπο.  

 

Ζ αλππαξμία θαηάιιεισλ δνκψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ ζα επηηξέςνπλ ζε έλα άηνκν 

κε αλαπεξία λα ζπνπδάζεη θαη θαηά ζπλέπεηα ε έιιεηςε ησλ εθνδίσλ πνπ ζα ηνπ 

εμαζθαιίζνπλ κηα ζέζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαζψο θαη ε παξνρή πεληρξψλ 

επηδνκάησλ, νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη κηα νηθνγέλεηα πνπ έρεη θάπνην κέινο κε 

αλαπεξία είλαη θαηαδηθαζκέλε εθ πξννηκίνπ λα δεη ζε ζπλζήθεο θηψρεηαο, 

εμαζιίσζεο θαη αλέρεηαο. Άιισζηε, φπσο επηβεβαηψλνπλ θαη ζρεηηθέο έξεπλεο, ηα 

άηνκα κε αλαπεξία απνηεινχλ ην 20% ησλ πιένλ θησρψλ Δπξσπαίσλ60.  
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Γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο πξνθαηάιεςεο61 θαη ηνπ απνθιεηζκνχ ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία αιιά θαη άιισλ κεηνλνηήησλ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο, ηνλ Απξίιην ηνπ 

2000 πηνζεηήζεθε ε Κνηλνηηθή Πξσηνβνπιία EQUAL, πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλσληθνχ Σακείνπ κε θχξην ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

πξνθαηάιεςεο γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ πξνψζεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ γηα λα δηεπθνιπλζνχλ ηα άηνκα απηά ζηελ πξφζβαζή ηνπο ζε 

επθαηξίεο απαζρφιεζεο. 

Σα Κξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. δεζκεχηεθαλ λα εθκεηαιιεπηνχλ πιήξσο ην δπλακηθφ ηεο 

θνηλσλίαο κε ζεκέιην ηε γλψζε θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο δηαβίβαζεο πιεξνθνξηψλ 

θαζψο θαη λα εμαζθαιίζνπλ φηη θαλέλαο δελ πξέπεη λα είλαη απνθιεηζκέλνο, 

ιακβάλνληαο ηδηαίηεξα ππφςε ηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. 

Ο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο62 δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ «νηθνλνκηθή θηψρεηα» αιιά 

ε «θνηλσληθή θηψρεηα» παίδεη εμίζνπ έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δσή ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξία ηα νπνία ζπρλά εθηίζεληαη ζηηο θαηαζηξεπηηθέο επηπηψζεηο ηεο δηάθξηζεο, 

ηνπ απνθιεηζκνχ, ηεο πξνθαηάιεςεο θαη ηεο άξλεζεο ζπκκεηνρήο ζην θνηλσληθφ 

ζχλνιν. Απηφο ν απνθιεηζκφο δπζρεξαίλεη ηε δσή αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ηνπο 

έληαμε. Ζ πεξηζσξηνπνίεζε κεηψλεη ηηο επθαηξίεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία λα 

ζπκβάιινπλ παξαγσγηθά ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ θνηλσλία θαζψο θαη ε έιιεηςε 

επαξθνχο θαη ζπζηεκαηηθήο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο απνηειεί 

επίζεο έλα ηεξάζηην εκπφδην γηα ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε θαη ηελ θνηλσληθή 

ελζσκάησζε. Σα άηνκα κε αλαπεξία ζε ηδξχκαηα απνηεινχλ ην πην θξαπγαιέν 

παξάδεηγκα απνθιεηζκνχ ζηελ θνηλσλία καο. Παξά ην γεγνλφο, φηη πνιιέο 

Δπξσπατθέο ρψξεο έρνπλ πηνζεηήζεη λνκνζεζία γηα ηελ θαηάξγεζε ησλ 

πεξηζζφηεξσλ ηδξπκάησλ, έλαο κεγάινο αξηζκφο ζπλερίδεη λα ππάξρεη.  

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΤΡΧΠΗ 

Σν πκβνχιην ηε Δπξψπεο πξνζηαηεχεη ηα δηθαηψκαηα ησλ αλζξψπσλ κε 

αλαπεξία κε δηάθνξα θείκελα φπσο:  
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Δθεκεξίδα BioNews Ηνχιηνο 2003 ζει. 6  
62

Δθεκεξίδα BioNews Ηαλνπάξηνο 2004 ζει. 7 

 



5.1 Ζ χκβαζε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηεο 

αμηνπξέπεηαο ηνπ αλζξψπνπ ζε ζρέζε κε ηηο εθαξκνγέο ηεο βηνινγίαο θαη 

ηαηξηθήο. χκβαζε γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηε βηνταηξηθήε νπνία 

ππεγξάθε ζην Οβηέδν, ζηηο 4 Απξηιίνπ 1997, ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 1 

Γεθεκβξίνπ 1999 θαη θπξψζεθε ζηελ Διιάδα κε ην Νφκν, Ν. 2619/1998, ΦΔΚ 

Α΄ 132 

5.2Ο Δπξσπατθφο Κψδηθαο Κνηλσληθήο Αζθαιείαο πνπ ππνγξάθηεθε ζην 

ηξαζβνχξγν, ζηηο 16 Απξηιίνπ 1964,ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 17 Μαξηίνπ 

1968θπξψζεθε ζηελ Διιάδα κε ην Νφκν Ν. 1136/1981, ΦΔΚ Α΄ 61 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

ΚΟΙΝΟΣΙΚΔ ΠΡΑΞΔΙ 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη ζεζπίζεη θάπνηνπο Καλνληζκνχο θαη Οδεγίεο γηα 

ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, φπσο:  

6.1 ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ  

1. Ο Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 2204/2002 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 12εο Γεθεκβξίνπ 

2002 ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 87 θαη 88 ηεο ζπλζήθεο ΔΚ ζηηο 

θξαηηθέο εληζρχζεηο γηα ηελ απαζρφιεζε, ν νπνίνο δεκνζηεχζεθε ζηελ 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ αξηζ. L 337 ηεο 

13/12/2002, ζ. 0003-0014. 

Ο ζπγθεθξηκέλνο θαλνληζκφο ζηα 6 πξψηα άξζξα ηνπ αλαθέξεη δηαηάμεηο πνπ 

πξνζηαηεχνπλ ηνπο αλζξψπνπο κε αλαπεξία.  



2. Ο Καλνληζκφο (ΔΟΚ) αξηζ. 295/1991 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 4εο 

Φεβξνπαξίνπ 1991 γηα ηε ζέζπηζε θνηλψλ θαλφλσλ ζρεηηθψλ κε έλα ζχζηεκα 

αληηζηαζκηζηηθψλ παξνρψλ ζε πεξίπησζε άξλεζεο επηβίβαζεο θαηά ηηο 

ηαθηηθέο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο, ν νπνίνο δεκνζηεχζεθε ζηελ Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ αξηζ. L 036 ηεο 08/02/1991 ζ. 0005 

– 0007.  

Ο ζπγθεθξηκέλνο θαλνληζκφο ζην άξζξν 4 αλαθέξεη ηα κέηξα πνπ πξέπεη  λα 

ιακβάλνληαη απφ ηνλ αεξνκεηαθνξέα γηα ηελ κεηαθνξά αηφκσλ κε κεησκέλε 

θηλεηηθφηεηα θαη ηα παηδηά ρσξίο ζπλνδεία. 

3. Ο Καλνληζκφο (ΔΟΚ) αξηζ. 2289/83 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 29εο Ηνπιίνπ 1983 

γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηεο εθαξκνγήο ησλ άξζξσλ 70 έσο 78 ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 918/83 ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε ζέζπηζε ηνπ 

θνηλνηηθνχ θαζεζηψηνο ηεισλεηαθψλ αηειεηψλ ν νπνίνο δεκνζηεχζεθε ζηελ 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ αξηζ. L 220 ηεο 

11/08/1983 ζ. 0015 – 0019.  

6.2 ΟΓΗΓΙΔ  

1. Ζ Οδεγία 2003/24/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 14εο Απξηιίνπ 2003 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 98/18/EΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ γηα ηνπο θαλφλεο θαη ηα πξφηππα αζθαιείαο γηα ηα επηβαηεγά 

πινία ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ αξηζ. L 123 ηεο 17/05/2003 ζ. 0018 – 0021.  

2. Ζ Οδεγία 2003/9/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Ηαλνπαξίνπ 2003 ζρεηηθά κε 

ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηελ ππνδνρή φζσλ αηηνχλ άζπιν ζηα θξάηε κέιε 

ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ αξηζ. L 031 ηεο 06/02/2003 ζ. 0018 – 0025.   

3. Ζ Οδεγία 2002/22/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 7εο Μαξηίνπ 2002 γηα ηελ θαζνιηθή ππεξεζία θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ 

ρξεζηψλ φζνλ αθνξά δίθηπα θαη ππεξεζίεο ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ 

(νδεγία θαζνιηθήο ππεξεζίαο) ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζηελ: 



α. Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ αξηζ. L 108 ηεο 24/04/2002 ζ. 

0051 - 0077  

β. ΤΑ 228650/2002, ΦΔΚ T. Β‘ 242/2002   

 

4. Ζ Οδεγία 2001/85/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

20ήο Ννεκβξίνπ 2001 πεξί εηδηθψλ δηαηάμεσλ γηα νρήκαηα κεηαθνξάο επηβαηψλ, 

άλσ ησλ νθηψ ζέζεσλ εθηφο ηεο ζέζεσο ηνπ νδεγνχ, θαη πεξί ηξνπνπνηήζεσο ησλ 

νδεγηψλ 70/156/ΔΟΚ θαη 97/27/ΔΚ ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζηελ: 

α. Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ αξηζ. L 042 ηεο 13/02/2002 ζ. 

0001 – 0102  

β. ΤΑ 53495/2475/2002, ΦΔΚ T. Β‘ 116/2003 

 

5. Ζ Οδεγία 2001/29/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

22αο Μαΐνπ 2001 γηα ηελ ελαξκφληζε νξηζκέλσλ πηπρψλ ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ 

δεκηνπξγνχ θαη ζπγγεληθψλ δηθαησκάησλ ζηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο ε νπνία 

δεκνζηεχζεθε ζηελ: 

α. Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ αξηζ. L 167 ηεο 22/06/2001 ζ. 

0010 – 0019  

β. Ν. 3057/2002, ΦΔΚ T. Α΄ 239/2002 

6.Ζ Οδεγία 2000/78/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Ννεκβξίνπ 2000 γηα ηε 

δηακφξθσζε γεληθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ ίζε κεηαρείξηζε ζηελ απαζρφιεζε θαη 

ηελ εξγαζία ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ αξηζ. L 303 ηεο  

02/12/2000 ζ. 0016 – 0022 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε Οδεγία είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή δηφηη αλαθέξεη63, πσο ε νδεγία απηή 

δελ ζίγεη ην δηθαίσκα ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην 

δηθαίσκα θάζε αλζξψπνπ λα ηδξχζεη, καδί κε άιινπο, ζπλδηθάηα θαη λα εγγξαθεί σο 

κέινο ζε ζπλδηθάηα γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ, θαζψο επίζεο θαη 

πσον Κνηλνηηθφο ράξηεο ησλ ζεκειησδψλ θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ, αλαγλσξίδεη ηελ ζεκαζία ηεο θαηαπνιέκεζεο θάζε είδνπο δηαθξίζεσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλάγθεο λα ιακβάλνληαη θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ 

θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή έληαμε ησλ ειηθησκέλσλ θαη ησλ πξνζψπσλ κε αλαπεξία. 
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Π. ΝάζθνπΠεξξάθε – Μ. Γάθε, Η λνκνζεζία γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο, εθδφζεηο Αλη. Ν. 
άθθνπια, Αζήλα Μάξηηνο 2004, ζει. 129 – 134.  



Γηα απηφ ην ιφγν, πξέπεη λα απαγνξεχεηαη ζε φιε ηελ Κνηλφηεηα θάζε άκεζε ή 

έκκεζε δηάθξηζε ιφγσ ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ζηνπο ηνκείο πνπ θαιχπηνληαη απφ ηελ παξνχζα νδεγία. Ζ 

απαγφξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ πξέπεη λα εθαξκφδεηαη θαη ζε ππεθφνπο ηξίησλ 

ρσξψλ, αιιά δελ θαιχπηεη ηε δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε ιφγσ ηζαγέλεηαο θαη δελ ζίγεη 

ηηο δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ είζνδν θαη ηελ παξακνλή ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ 

θαη ηελ πξφζβαζή ηνπο ζηελ απαζρφιεζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα.  

Ζ νδεγία δελ εθαξκφδεηαη ζηα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο νη παξνρέο ησλ νπνίσλ δελ εμνκνηψλνληαη  πξνο ακνηβή θαηά ηελ έλλνηα 

πνπ δίλεηαη ζηνλ φξν απηφλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 141 ηεο ζπλζήθεο ΔΚ, 

νχηε πξνο ηηο πάζεο θχζεσο ακνηβέο πνπ θαηαβάιιεη ην θξάηνο κε ζηφρν ηελ 

πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε ή ηελ παξακνλή ζε απηήλ. Ζ ζέζπηζε κέηξσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν 

δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ ιφγσ αλαπεξίαο.  

Σα άηνκα πνπ έρνπλ ππνζηεί δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ιφγσ ζξεζθείαο ή πεπνηζήζεσλ, 

αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαηάιιεια 

κέζα έλλνκεο πξνζηαζίαο. Πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη έλα πην νπζηαζηηθφ επίπεδν 

πξνζηαζίαο, νη ελψζεηο ή ηα λνκηθά πξφζσπα ζα πξέπεη επίζεο λα δχλαληαη λα 

θηλήζνπλ δηαδηθαζίεο, φπσο νξίδνπλ θαη' ηδίαλ ηα θξάηε κέιε, είηε εμ νλφκαηνο 

θάπνηνπ ζχκαηνο είηε πξνο ππεξάζπηζή ηνπ, ρσξίο λα ζίγνληαη εζληθνί δηθνλνκηθνί 

θαλφλεο φζνλ αθνξά ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηελ ππεξάζπηζε ελψπηνλ ησλ 

δηθαζηεξίσλ.  

Ζ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο απαηηεί θαηάιιειε δηθαζηηθή 

πξνζηαζία έλαληη αληηπνίλσλ.  

ηαλ πηζαλνινγείηαη δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε, νη θαλφλεο πεξί βάξνπο ηεο απνδείμεσο 

πξέπεη λα πξνζαξκφδνληαη θαη, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί απνηειεζκαηηθά ε αξρή 

ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, ην βάξνο ηεο απνδείμεσο πξέπεη λα αληηζηξέθεηαη ζηνλ 

ελαγφκελν εθφζνλ πξνζάγνληαη απνδείμεηο κηαο ηέηνηαο δηαθξηηηθήο κεηαρείξηζεο. 

Δληνχηνηο, ν ελαγφκελνο δελ είλαη ππεχζπλνο λα απνδείμεη φηη ν ελάγσλ πηζηεχεη ζε 

δεδνκέλε ζξεζθεία, έρεη δεδνκέλεο πεπνηζήζεηο, παξνπζηάδεη δεδνκέλν κεηνλέθηεκα, 

έρεη δεδνκέλε ειηθία ή δεδνκέλν γελεηήζην πξνζαλαηνιηζκφ.  

Σα θξάηε κέιε δελ ππνρξενχληαη λα εθαξκφδνπλ ηνπο θαλφλεο ζρεηηθά κε ην βάξνο 

ηεο απνδείμεσο ζε δηαδηθαζίεο θαηά ηηο νπνίεο ελαπφθεηηαη ζην δηθαζηήξην ή ζε άιιν 

αξκφδην θνξέα λα δηεξεπλήζεη ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά νη πξναλαθεξφκελεο 

δηαδηθαζίεο είλαη εθείλεο ζηηο νπνίεο δελ απαηηείηαη απφ ηνλ ελάγνληα λα απνδείμεη ηα 

πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, ε δηεξεχλεζε ησλ νπνίσλ ελαπφθεηηαη ζην δηθαζηήξην ή ηνλ 

αξκφδην θνξέα.  



 

6.3 ΑΠΟΦΑΔΙ 

1. Ζ Απφθαζε αξηζ. 2001/903/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 3εο Γεθεκβξίνπ 2001 

γηα ην επξσπατθφ έηνο ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο 2003, ε νπνία 

δεκνζηεχζεθε ζηελ  Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ αξηζ. 

L 335 ηεο 19/12/2001, ζ. 0015-0020 

2. Ζ Απφθαζε αξηζ. 253/2000/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 24εο Ηαλνπαξίνπ 2000 γηα ηε ζέζπηζε ηνπ δεχηεξνπ ζηαδίνπ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο θνηλνηηθήο δξάζεο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο 

"ΧΚΡΑΣΖ" ε νπνία δεκνζηεχζεθε ζηελ  Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ αξηζ. L 028 ηεο 03/02/2000, ζ. 0001-0015 

5. H Απφθαζε αξηζ. 1999/382/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Απξηιίνπ 1999 

γηα ηε ζέζπηζε ηνπ δεπηέξνπ ζηαδίνπ ηνπ θνηλνηηθνχ πξνγξάκκαηνο δξάζεο 

ζηνλ ηνκέα ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο "LeonardodaVinci" ε νπνία 

δεκνζηεχζεθε ζηελ  Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ αξηζ. 

L 146 ηεο 11/06/1999, ζ. 0033-0047. 

 

Μεηά ηηο Κνηλνηηθέο Πξάμεηο αθνινπζεί ε εζληθή Ννκνζεζία κε ηελ ελζσκάησζε ησλ 

λφκσλ πνπ πξνζηαηεχνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξία, ζε εζληθφ επίπεδν. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 

 

ΔΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ 

 

Τπάξρνπλ πάλσ απφ 750 εθαηνκκχξηα άηνκα ζηνλ θφζκν πνπ αλήθνπλ ζηελ 

θαηεγνξία ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο (ή αλαπεξία).  ηελ Διιάδα  έλα ζηα δέθα 

παηδηά είλαη άηνκν κε αλαπεξία.  

Πνζνζηφ 10% έσο 12% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο είλαη άηνκα κε αλαπεξία, ελψ 

ζηα εκπνδηδφκελα άηνκα αληηζηνηρεί έλα πνζνζηφ πεξίπνπ 50%, δειαδή έλαο ζηνπο 

δχν πνιίηεο δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ αζηηθή ππνδνκή, κε απνηέιεζκα ηελ 

πεξηζσξηνπνίεζή ηνπ. 



ην αλαζεσξεκέλν χληαγκα ηνπ 2001 θαη ζπγθεθξηκέλα ην άξζξν 21 αλαθέξεη φηη 

ζηελ Διιάδα64, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο, σο άηνκα κε αλαπεξία 

ζεσξνχληαη ηα πξφζσπα ηα νπνία απφ νξγαληθά, ςπρηθά ή θνηλσληθά αίηηα 

παξνπζηάδνπλ θαζπζηεξήζεηο, αλαπεξίεο ή δηαηαξαρέο ζηε γεληθφηεξε  

ςπρνζσκαηηθή θαηάζηαζε ή ζηηο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο ηνπο θαη ζην βαζκφ πνπ 

δπζθνιεχεηαη ή παξεκπνδίδεηαη ζνβαξά ε παξαθνινχζεζε ηεο γεληθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο, ε δπλαηφηεηα έληαμήο ηνπο ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία θαη ε απνδνρή ηνπο απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν. ηα άηνκα απηά 

πεξηιακβάλνληαη θπξίσο: ηα ηπθιά άηνκα θαη ηα άηνκα πνπ έρνπλ ζνβαξέο 

δηαηαξαρέο ζηελ φξαζε, ηα θσθά θαη ηα βαξήθνα άηνκα, ηα άηνκα κε θηλεηηθέο 

δηαηαξαρέο, ηα άηνκα κε επηκέξνπο δπζθνιίεο ζηε κάζεζε (δπζιεμία, δηαηαξαρή 

ιφγνπ, θ.ά.), ηα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ ςπρηθέο λφζνπο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο 

αλαζηνιέο, ηα επηιεπηηθά θαη ραλζεληθά άηνκα, ηα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ 

αζζέλεηεο πνπ απαηηνχλ καθξφρξνλε ζεξαπεία θαη παξακνλή ζε λνζειεπηηθά 

ηδξχκαηα, θιηληθέο ή ζεξαπεπηήξηα, θαη φια ηα άηνκα λεπηαθήο, παηδηθήο ή εθεβηθήο 

ειηθίαο πνπ δελ αλήθνπλ ζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο θαη πνπ 

παξνπζηάδνπλ δηαηαξαρή ηεο πξνζσπηθφηεηαο απφ νπνηαδήπνηε αηηία. ηηο 

παξαπάλσ θαηεγνξίεο κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ θαηά πεξίπησζε θαη νη ειηθησκέλνη, 

δεδνκέλνπ φηη ε ειηθία επεξεάδεη έλα επξχ θάζκα ηθαλνηήησλ. 

7.1 ΤΝΣΑΓΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΧΡΙΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΧΝ 

 

Σα πληάγκαηα ηνπ 1975, 1986 θαη ηέινο ηνπ 2001, ζην  Άξζξν 21, 

παξάγξαθνο 2, αλαθέξεη πσο νηπνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο, αλάπεξνη πνιέκνπ 

θαη εηξεληθήο πεξηφδνπ, ζχκαηα πνιέκνπ, ρήξεο θαη νξθαλά εθείλσλ πνπ 

έπεζαλ ζηνλ πφιεκν, θαζψο θαη φζνη πάζρνπλ απφ αλίαηε ζσκαηηθή ή 

πλεπκαηηθή λφζν έρνπλ δηθαίσκα εηδηθήο θξνληίδαο απφ ην Κξάηνο.  

ηελ παξάγξαθν 3 αλαθέξεηαη φηη ην Κξάηνο κεξηκλά γηα ηελ πγεία ησλ 

πνιηηψλ θαη παίξλεη εηδηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο λεφηεηαο, ηνπ 

γήξαηνο, ηεο αλαπεξίαο θαη γηα ηελ πεξίζαιςε ησλ απφξσλ.  

Δηδηθφηεξα ε παξάγξαθνο 6 αλαθέξεη φηη  ηα άηνκα κε αλαπεξία έρνπλ 

δηθαίσκα λα απνιακβάλνπλ κέηξσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ απηνλνκία, ηελ 

επαγγεικαηηθή έληαμε θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη 

πνιηηηθή δσή ηεο Υψξαο. ην αλαζεσξεκέλν χληαγκα ηνπ 2001, γηα πξψηε 
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Πεξηνδηθφ «Θέκαηα Αλαπεξίαο», ηεχρνο 12, ζειίδα 9. 



θνξά αλαθέξνληαη επίζεκα σο «άηνκα κε αλαπεξία» θαη αληηθαζίζηαηαη ν 

φξνο Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο (ΑκΔΑ). 

ηνλ Αζηηθφ  Κψδηθα, ζηα Άξζξα 128 έσο 133, αλαθέξεηαη πνηνη ζεσξνχληαη 

αλίθαλνη  γηα δηθαηνπξαμία θαη ζηα παξαθάησ άξζξα αλαιχεηαη ε απνδεκίσζε 

θαη ε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία. 

ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 210/1998 65 «Καζνξηζκφο θαηά εληαίν ηξφπν ηεο 

δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο ηεο αλαπεξίαο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο Κάξηαο 

Αλαπεξίαο», ζην Άξζξν 1 αλαθέξεηε πσο: ε πηζηνπνίεζε ηεο αλαπεξίαο ηνπ 

αηφκνπ θαη ηνπ βαζκνχ ηεο, εθηφο ηνπ ζηξαηησηηθνχ πξνζσπηθνχ ησλ 

Δλφπισλ Γπλάκεσλ, γίλεηαη απφ επηηξνπέο πνπ ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 2 ηνπ παξφληνο.  

ε θάζε άηνκν γηα ην νπνίν πηζηνπνηείηαη φηη έρεη αλαπεξία 67% θαη άλσ, 

ρνξεγείηαη πξνζσξηλή ή ηζφβηα Κάξηα Αλαπεξίαο. Σν ζπληνληζκφ θαη ηελ 

επνπηεία ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηε ρνξήγεζε Κάξηαο Αλαπεξίαο έρεη ην 

Τπνπξγείν Τγείαο Πξφλνηαο. 

 

Γπζηπρψο, έσο ηελ παξνχζα ζηηγκή, ε θάξηα αλαπεξίαο, ε νπνία ζα γιίησλε 

απφ αξθεηέο ηαιαηπσξίεο ηνπο αλζξψπνπο κε αλαπεξία θαη ηηο νηθνγέλεηέο 

ηνπ, δελ έρεη αθφκα θαζηεξσζεί. 

Έλα απφ ηα ζεηηθά βήκαηα πνπ έρνπλ γίλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη θαη ε 

θαζηέξσζε, κε ην Ν. 2430/199666 ηεο 3εο Γεθεκβξίνπ σο εκέξα Αηφκσλ κε 

Αλαπεξία. Ο βαζηθφο ζηφρνο  ηεο επεηείνπ  απηήο είλαη λα επαηζζεηνπνηήζεη 

ην θνηλσληθφ ζχλνιν. 

7.2 ΑΠΑΥΟΛΗΗ 

 

ηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε έξεπλα ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, ην 84% ησλ 

αηφκσλ κε αλαπεξία βξίζθεηαη εθηφο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ην 50% αληηκεησπίδεη 
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Ν. 2430/1996: «Καζηέξσζε ηεο 3εο Γεθεκβξίνπ σο εκέξα Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο. Θέζπηζε 

Θεζκνχ ηεο Κάξηαο Αλαπεξίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»  

ΦΔΚ Σ.Α΄ 156/10-7-1996 

 



πξνβιήκαηα ζην εξγαζηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ, ελψ έρνπλ 6 θνξέο πεξηζζφηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα βξεζνχλ εθηφο αγνξάο εξγαζίαο απφ ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ. 

Δπίζεο άηνκα κε αλαπεξία πηπρηνχρνη αλψηαηεο θαη αλψηεξεο εθπαίδεπζεο έρνπλ 4 

θνξέο πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο λα βξνπλ εξγαζία απφ ηα ππφινηπνπο πνιίηεο ελψ ε 

θαηάζηαζε είλαη δπζρεξέζηεξε γηα ηηο γπλαίθεο κε αλαπεξία πνπ βηψλνπλ 

κεγαιχηεξν απνθιεηζκφ. 

Ζ απαζρφιεζε ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζε επξσπατθφ επίπεδν, ζπγθξηλφκελε κε 

απηήλ ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ, παξνπζηάδεη ηα εμήο δπζκελή ραξαθηεξηζηηθά:  

• πςειφηεξε αλεξγία, 

• κεγαιχηεξε δηάξθεηα αλεξγίαο, 

• πςειφηεξν πνζνζηφ κεξηθψο απαζρνινχκελσλ, 

• πςειφηεξν πνζνζηφ επνρηθψο απαζρνινχκελσλ, 

• κεγαιχηεξν θίλδπλν απφιπζεο, 

• απαζρφιεζε ζε ζέζεηο εξγαζίαο πνπ δελ 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξαγκαηηθέο ηθαλφηεηεο, εκπεηξίεο θαη θηινδνμίεο ηνπο, 

• ρακειφηεξεο ακνηβέο. 

Δπηπιένλ, πξέπεη θαλείο λα ιάβεη ζνβαξά ππφςε ηελ έιιεηςε νπζηαζηηθψλ κέηξσλ 

γηαηελ αληηκεηψπηζε απηήο ηεο θαηάζηαζεο, φπσο κέηξσλ ππέξ ηεο ελίζρπζεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, ηεο πνζφζησζεο θιπ., γεγνλφο πνπ 

εληείλεηαθφκα πεξηζζφηεξν ηνλ εγθισβηζκφ ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζε ζπλζήθεο 

νηθνλνκηθήοαλέρεηαο.  



ρεηηθά κε ηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο αλαθέξεηαη θαη ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 

3174/200367, ην νπνίν αλαθέξεη πσο ηα άηνκα κε αλαπεξία ηα νπνία είηε 

πξνζιακβάλνληαη απφ Ννκηθά Πξφζσπα Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ κε ζχκβαζε 

εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, κεξηθήο απαζρφιεζεο, είηε 

έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε ζέζεηο εξγαζίαο κε βάζε ην πξφγξακκα επηρνξήγεζεο 

Νέσλ Θέζεσλ Δξγαζίαο Αηφκσλ κε Αλαπεξία, δελ απαηηείηαη, θαη' εμαίξεζε, 

λα είλαη γξακκέλα ζηα κεηξψα αλέξγσλ αλαπήξσλ ηνπ Οξγαληζκνχ 

Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (Ο.Α.Δ.Γ.) πξνθεηκέλνπ λα ππαρζνχλ 

ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 2643/1998. 

εκαληηθφ ζηαζκφ ζηνλ ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία 

απνηέιεζε θαη ν λφκνο 2643/1998 ν νπνίνο απνηειείηαη ζε ζχλνιν απφ 15 

άξζξα.68 

7.3ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

Πξφζθαηεο κειέηεο ηεο UNESCO δείρλνπλ φηη κφλν 1-2% ησλ παηδηψλ κε αλαπεξία 

ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθπαίδεπζε. Μηα εθπαίδεπζε ρσξίο 

απνθιεηζκνχο απνηειεί ηε βάζε κηαο θνηλσλίαο ρσξίο απνθιεηζκνχο θαζψο 

ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ άξζε ησλ θξαγκψλ λννηξνπίαο.  

Ζ αλάγθε γηα Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε εκθαλίζηεθε απφ πνιχ παιηά. Απφ ηηο 

επνρέο, ηνπ ζηηγκαηηζκνχ, ηεο δεηζηδαηκνλίαο θαη ηεο αζπινπνίεζεο, πεξλάκε, ηνλ 

19ν αηψλα, ζηηο πξψηεο πξνζπάζεηεο γηα εθπαίδεπζε ησλ ηπθιψλ, θσθψλ θαη 

λνεηηθά θαζπζηεξεκέλσλ. Με ηελ Δηδηθή Αγσγή θαη Δθπαίδεπζε αζρνινχληαη 

θιεξηθνί, θαιφγξηεο, γηαηξνί, ζηε ζπλέρεηα ςπρνιφγνη θαη ηειηθά νη εηδηθνί παηδαγσγνί.  

Μέρξη ην 19ν αηψλα, δελ ππήξρε θαλέλα εθπαηδεπηηθφ ελδηαθέξνλ γχξσ απφ ηα 

άηνκα κε αλαπεξία. Οη θνηλσλίεο δελ ήηαλ ζε ζέζε λα δερηνχλ ηελ χπαξμε αηφκσλ 

κε «αλαπεξίεο» θαη γη‘ απηφ νη ιχζεηο πνπ πηνζεηνχληαλ ήηαλ θαηαδηθαζηηθέο. 

Δηδηθφηεξα, σο ην 13ν αηψλα ε αγσγή ησλ «αλαπήξσλ» γηλφηαλ κε ηε κνξθή 

ειεεκνζχλεο. ηελ Διιάδα, νη αλαθνξέο ζηα εηδηθά άηνκα εληνπίδνληαη ήδε ζηνλ 

κεξν, ζηα θιαζηθά ρξφληα, ζηε Βπδαληηλή επνρή θαη θαηφπηλ ζηα λεφηεξα ρξφληα. 

ηαζκφο ζηελ ηζηνξία ηεο εηδηθήο αγσγήο ππήξμε ν 19νο αηψλαο, ιφγσ ησλ εξγαζηψλ 
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Ν. 2643/1998: «Μέξηκλα γηα ηελ απαζρφιεζε πξνζψπσλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» ΦΔΚ Σ. Α΄ 220/28.9.1998  



ηνπ γηαηξνχ GaspardItard ζην Παξίζη ην 1870, ν νπνίνο ππνζηήξημε ηελ άπνςε φηη ηα 

παηδηά κε λνεηηθή θαζπζηέξεζε κπνξνχλ λα ιάβνπλ θάπνην είδνο εθπαίδεπζεο. Καηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ 20νπ αηψλα, ηδξχζεθαλ ζηελ Διιάδα εηδηθά ηδξχκαηα θαη ζρνιεία απφ 

ηδηψηεο, ηα νπνία ζηφρεπαλ ζηελ πξνζηαζία θαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ «εηδηθψλ 

αηφκσλ».Σα πην γλσζηά ηδξχκαηα ήηαλ ν «Οίθνο Σπθιψλ», ν «Φάξνο Σπθιψλ», ην 

«ηνππάζεην», ην «Δζληθφ Ίδξπκα Κσθαιάισλ», ην «Φπρνινγηθφ Κέληξν» 

Β.Διιάδνο θαη ην «Κέληξνλ Δθπαηδεχζεσο παζηηθψλ Παηδηψλ»69. Απφ ηελ πιεπξά 

ηεο πνιηηείαο, ηα πην ζεκαληηθά βήκαηα ζεκεηψζεθαλ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη 

κεηά, νπφηε θαη άξρηζε λα νξγαλψλεηαη ε επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ εηδηθήο αγσγήο 

(ΟΔΓΒ, 1988). Σελ ίδηα πεξίνδν ιεηηνχξγεζαλ ηα πξψηα δεκφζηα εηδηθά ζρνιεία θαη 

άξρηζαλ λα ςεθίδνληαη λφκνη ζρεηηθνί κε ηελ εηδηθή αγσγή. 

ηελ Διιάδα ε πξψηε εηδηθή παηδαγσγφο ζεσξείηαη ε Ρφδα Ηκβξηψηε κε ην 

ζπλεξγάηε ηεο Κσλζηαληίλν Καιαληδή, πνπ ίδξπζαλ ην 1937 ην "Πξφηππν 

Δηδηθφ ρνιείν Αζελψλ γηα Ννεηηθά Καζπζηεξεκέλα Παηδηά" ζηελ Καηζαξηαλή. 

Σν 1969 έρνπκε ηελ ίδξπζε ζην ΤΠΔΠΘ ηνπ "Γξαθείνπ Δηδηθήο 

Δθπαηδεχζεσο", πνπ ζηε ζπλέρεηα αλαβαζκίδεηαη θαη ζήκεξα είλαη "Γ/λζε 

Δηδηθήο Αγσγήο". Σξία ρξφληα αξγφηεξα έρνπκε ηα πνξίζκαηα ηεο  ηφηε 

Δπηηξνπήο Παηδείαο, πνπ ζε ζρεηηθή έθζεζή ηεο θάλεη απνγξαθή ησλ 

ππαξρφλησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ εηδηθήο αγσγήο, επηζεκαίλεη ειιείςεηο θαη 

πξνβιήκαηα θαη θάλεη πξνηάζεηο γηα βειηίσζε. 

 ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 50, ζεκεηψζεθε θάπνηα εμέιημε ζην ρψξν ηεο 

δξαζηεξηνπνίεζεο ππέξ ησλ αηφκσλ κε ζσκαηηθή αλαπεξία.  

Γεληθφηεξα, ην πξφβιεκα ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ ζσκαηηθά αλαπήξσλ θαηά 

ηε κεηεκθπιηαθή πεξίνδν, σο ηηο αξρέο ηεο κεηαπνιίηεπζεο, είρε πεξηέιζεη 

ζρεδφλ ζηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Σν θξάηνο πεξηφξηζε 

ηελ παξέκβαζή ηνπ ζην επίπεδν νξηζκέλσλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ, 

πνπθηλήζεθαλ ζην πλεχκα ησλΓηαθεξχμεσλ ηνπ Ο.Ζ.Δ. γηα ηελ ηζνηηκία ησλ 

αλζξψπσλ. Ζ βειηίσζε απηή ζε λνκνζεηηθφ επίπεδν δε ζήκαηλε απηφκαηα φηη 

ππήξμε ξηδηθή αιιαγή ησλ θνηλσληθψλ ζηάζεσλ πξνο ηα άηνκα κε ζσκαηηθή 

αλαπεξία. Δλψ γηα παξάδεηγκα ε ειιεληθή θνηλσλία ζεσξνχζε ηα θσθάιαια 

άηνκα ηθαλά γηα εθπιεθηηθέο επηδφζεηο, παξάιιεια ηα ζεσξνχζε επηθίλδπλα 

κε ηάζεηο αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο).  Δηδηθά κε ηε παξαπάλσ αλαπεξία  
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Βαζηιείνπ Γ.Δ. Σα εθπαηδεχζηκα λνεηηθά θαζπζηεξεκέλα παηδηά θαη έθεβνη, εθδφζεηο 

Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα 1998 



είραλ ζπλδεζεί θαη δεηζηδαηκνλίεο. Γεληθά, φιε κεηαρείξηζε ησλ ζσκαηηθά 

αλαπήξσλ ζηελ Διιάδα θαηά ηελ πεξίνδν 1950-74, βαζηδφηαλ θπξίσο ζηελ 

ηδενινγία ηεο θιεηζηήο πεξίζαιςεο, κηα ηαθηηθή πνπ νδεγνχζε νπζηαζηηθά 

ζηελ θνηλσληθή ηνπο απνκφλσζε. 

Ζ θνηλσληθή ζηάζε παξέκελε ξαηζηζηηθή. 

ρεηηθά κε ηα άηνκα κε λνεηηθή καζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη ηε ζέζε ηνπο ζηελ 

ειιεληθή θνηλσλία θαηά ηελ πεξίνδν 1950-74, πξσηνζηάηεζε θη εδψ ν 

ηδησηηθφο ηνκέαο, ν νπνίνο έζεζε σο ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ςπρηθήο 

πγείαο ησλ αηφκσλ απηψλ. Δίλαη ζεκαληηθφ φηη νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο 

ηδησηηθέο πξσηνβνπιίεο είραλ παξζεί απφ γνλείο ή άηνκα πνπ είραλ ζρέζε 

ζπγγεληθή κε άηνκα κε λνεηηθή πζηέξεζε. Γηα παξάδεηγκα, ζηα 1960 ηδξχζεθε 

ε Παλειιήληνο Έλσζηο Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ Απξνζαξκφζησλ Παίδσλ, ε 

νπνία κεηαμχ άιισλ πίεζε θαη ην Κξάηνο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηα παηδηά κε λνεηηθή πζηέξεζε. 

Ζ λνκνζεζία ηεο εηδηθήο αγσγήο πξσηνζεζπίζηεθε ην 1929 κε ην Ν. 

4397/192970 «Πεξί ζηνηρεηψδνπο εθπαηδεχζεσο» θαη ζπλερίζηεθε κε κηα 

πιεζψξα λφκσλ ζρεηηθψλ κε ηνπο αλάπεξνπο ζσκαηηθά, κε ηνπο λνεηηθά 

θαζπζηεξεκέλνπο θαη κε ηε δηνηθεηηθή νξγάλσζε ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο. 

Απφ απηνχο αμίδεη λα αλαθεξζνχλ ν Ν. 1143/198171, πνπ θαζηέξσζε ηελ 

εηδηθή αγσγή σο ηδηαίηεξν ηνκέα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο. 

Ο λφκνο 1143/31-3-8172, ζχκθσλα κε ην ηαζηλφ73, ήζειε ηελ εθπαίδεπζε 

ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο εληειψο απνθνιιεκέλε θαη 

απνζηαζηνπνηεκέλε απφ ηνλ φιν θνξκφ ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ππνινίπσλ 

παηδηψλ. πλδέζεθε άκεζα κε ηε πινπνίεζε ηεο αζηηθήο ηδενινγίαο, φηη ηα 

παηδηά θαη ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ζηνηρεηνζεηνχλ πεξηζσξηαθέο θαη 

θνηλσληθά εμνβειηζηέεο νκάδεο αηφκσλ. Σα κέηξα πνπ πξνέβιεπε δελ 

απνζθνπνχζαλ ζην λα ζπλδξάκνπλ ηα παηδηά απηά ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ κάζεζεο, αιιά ζπληζηνχζαλ κηα αζπίδα πξνθχιαμεο θαη 

πξνζηαζίαο ησλ θαλνληθψλ παηδηψλ απφ ηηο παξελνριήζεηο ησλ πξψησλ ζην 
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Νφκνο 4397/1929 «Πεξί ζηνηρεηψδνπο εθπαηδεχζεσο», 16/24 Απγνχζηνπ 1929. 
71
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ηαζηλφο Γ.  Η Δηδηθή Δθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα, εθδφζεηο Gutenberg, Αζήλα 1991 



ζπληεινχκελν δηδαθηηθφ έξγν. Δπίζεο νξηδφηαλ κε ηξφπν ξαηζηζηηθφ θαη 

δνγκαηηθφ ην «θπζηνινγηθφ» άηνκν θαη γηλφηαλ δηαρσξηζκφο ησλ πνιηηψλ ζε 

θαηεγνξίεο. 

Ο Ν. 1566/198574, ζπλέβαιε ζηε γεληθφηεξε αλαγλψξηζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο 

θαη ηεο αλαγθαηφηεηαο ηεο εηδηθήο εθπαίδεπζεο. 

Σν θαηλνχξην ζηνηρείν ήηαλ φηη νη ξπζκίζεηο γηα ηελ εηδηθή αγσγή ήηαλ 

ελζσκαησκέλεο ζην λφκν γηα ηε πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, γεγνλφο πνπ κπνξνχζε λα εηδσζεί θαη λα αμηνινγεζεί σο 

απαξρή ηεο ελζσκάησζεο ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο 

αλάγθεο ζην φιν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Δπξφθεηην φκσο γηα κηα επηθαλεηαθή 

θαη φρη νπζηαζηηθή αιιαγή, γηα κηα απιή αιιαγή ηνπ πξνεγνχκελνπ Ν.1143. 

Αθνινπζνχλ ην Π.Γ. 149/30-4-199175, κε ην νπνίν ζπγθξνηείηαη Τπεξεζηαθφ θαη 

Πεηζαξρηθφ πκβνχιην Δηδηθνχ Πξνζσπηθνχ, ην Π.Γ. 301/28-8-199676, κε ην νπνίν 

ζεζκνζεηήζεθε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα πνπ ηζρχεη ζήκεξα ζην εηδηθφ δεκνηηθφ 

ζρνιείν, ην Πιαίζην δειαδή Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθήο Αγσγήο (Π.Α.Π.Δ.Α.) 

θαη ην νπνίν θαίλεηαη λα ζπκβάιιεη ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ έληαμεο ησλ παηδηψλ 

κε εηδηθέο αλάγθεο ζηα εηδηθά ζρνιεία. Δπίζεο, ν Ν. 2817/200077 απνζαθήληζε ηνπο 

ζηφρνπο ηεο εηδηθήο αγσγήο θαη ελδηαθέξζεθε γηα ηελ νξγάλσζε ζπγθεθξηκέλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ ηελ αθνξνχλ θαη νη εηδηθέο ηάμεηο κεηνλνκάζηεθαλ ζε 

ηκήκαηα έληαμεο. 

ηελ Διιάδα ηφζν ν λφκνο 2817/2000 γηα ηελ εηδηθή αγσγή φζν θαη γηα φια ηα θξάηε 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πξνζδηνξίδεη φηη Άηνκν κε εηδηθέο αλάγθεο είλαη εθείλν πνπ 

μερσξίδεη, πνπ δηαθέξεη αηζζεηά απφ ηνπο άιινπο, πνπ απνθιίλεη απφ ην 

θαλνληθφ.Γεληθά άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο είλαη φια ηα άηνκα κε κεηνλεθηήκαηα ζην 

ζχλνιν ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο. χκθσλα κε απηφ ην λφκν παξέρεηαηζηα άηνκα  

κεαλαπεξία ην δηθαίσκα δσξεάλ δηάγλσζεο απφ Κέληξν Γηάγλσζεο Αμηνιφγεζεο 

θαη Τπνζηήξημεο (ΚΓΑΤ).   
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Νφκνο 2817/2000 «Δθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο», ΦΔΚ 78 Α‘,  14 Μαξηίνπ 2000 



7.4 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΔ ΑΠΑΛΛΑΓΔ ΚΑΙ ΔΛΑΦΡΤΝΔΙ 

Σα άηνκα κε αλαπεξία έρνπλ απμεκέλν θφζηνο δηαβίσζεο εμαηηίαο ησλ 

ηερληθψλ βνεζεκάησλ πνπ ρξεηάδνληαη, ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, 

ηεο πξνζσπηθήο βνήζεηαο ή θαη γηα νπνηνλδήπνηε  άιιν ζθνπφ.  

Ζ πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο αιιά θαη ε ίζε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 

θνηλσληθννηθνλνκηθή δσή ηνπ ηφπνπ ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλε θαη απηφ έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα αθφκε θαη ην ειάρηζην πνζφ πνπ ρξεηάδεηαη λα δαπαλήζνπλ, λα είλαη 

δπζβάζηαρην. Γηα ην ιφγν απηφ έρεη ζεζπηζηεί ε ζρεηηθή λνκνζεζία φπσο ν Ν. 

2961/200178 ζρεηηθά κε ηελ θχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηαηάμεσλ Φνξνινγίαο 

Κιεξνλνκηψλ, Γσξεψλ, Γνληθψλ Παξνρψλ Πξνηθψλ θαη Κεξδψλ απφ Λαρεία.  

Δπίζεο ζεκαληηθφο είλαη θαη λ. 1798/198879, ζρεηηθά κε ηελ αηειή εηζαγσγή 

επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ.80 

Ο Νφκνο 2691/199981 αθνξά ηελ θχξσζε ηεο πλζήθεο ηνπ Άκζηεξληακ πνπ 

ηξνπνπνηεί ηε πλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ηηο πλζήθεο γηα ηελ  ίδξπζε  ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη θάπνηεο ζρεηηθέο πξάμεηο θαη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια 

θαη ηηο δειψζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηειηθή πξάμε.  

Ο λφκνο 3304/200582 αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο 

αλεμαξηήησο θπιεηηθήο ή εζλνηηθήο θαηαγσγήο, ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ 

πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηήζηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ. 

ην Άξζξν 2 αλαθέξεηαη ε αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, αλαιχνληαο ηνπο ιφγνπο γηα 

ηνπο νπνίνπο απαγνξεχεηαη ε δηάθξηζε, θαζψο θαη ηνλ νξηζκφ ηεο δηάθξηζεο. 

Σν ηξίην θεθάιαην αθνξά ζηελ ίζε κεηαρείξηζε αλεμαξηήησο ζξεζθεπηηθψλ ή άιισλ 

πεπνηζήζεσλ, αλαπεξίαο, ειηθίαο ή γελεηεζίνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ζηνλ ηνκέα ηεο 

εξγαζίαο θαη ηεο απαζρφιεζεο. 

Αλ θαη ε Διιάδα κε ην Νφκν 3304/2005 έρεη κεηαθέξεη ηελ Οδεγία ζηελ 

ειιεληθή λνκνζεζία,  σζηφζν, αλήθεη ζηηο ρψξεο πνπ δελ έρνπλ κεηαθέξεη ζην 

αθέξαην θαη ζσζηά ζην εζληθφ δίθαην ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο. Χο 

απνηέιεζκα, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή απέζηεηιε ζηηο 31 Ηαλνπαξίνπ 2008 ζηελ 

Διιάδα αηηηνινγεκέλε γλψκε κε ηελ νπνία έδηλε ζηε ρψξα καο πεξηζψξην 
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Νφκνο 3304/2005 - ΦΔΚ Α/16/27.1.2005 



δχν κελψλ πξνθεηκέλνπ λα απαληήζεη ζρεηηθά ηε κε ζσζηή κεηαθνξά ηεο 

Οδεγίαο. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε Δπηηξνπή κπνξεί λα απνθαζίζεη λα 

πξνζθχγεη ζην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην. Σα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ εληνπηζηεί 

ζηελ Διιάδα αθνξνχλ :  

 ην πεξηνξηζκέλν πεδίν εθαξκνγήο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο σο πξνο 

ηα ηνπο ηνκείο πνπ θαιχπηεη, ζε ζχγθξηζε κε ηελ νδεγία (ε ειιεληθή 

λνκνζεζία δελ θαιχπηεη ηηο ππξνζβεζηηθέο ππεξεζίεο) 

 ην φηη ν νξηζκφο ησλ δηαθξίζεσλ ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία δηαθέξεη 

απφ απηφλ ηεο νδεγίαο (θαη εηδηθφηεξα ζε φηη αθνξά ηελ 

παξελφριεζε). 

 

 

 

 

 

7.5 Η ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΑκεΑ ΤΝΟΠΣΙΚΑ83 

 

Σν πληαγκαηηθό Πιαίζην Ννκηθήο Πξνζηαζίαο ηωλ ΑκεΑ. 

΄Αξζξν 4 

΄Αξζξν 5Α 

΄Αξζξν 21 

΄Αξζξν 22 

΄Αξζξν 25 

΄Αξζξν 116 

 

Σν Αζηηθό Γίθαην γηα ηα ΑκεΑ. 

α. Γηθαηνπξαμίεο 

Άξζξν 128 - Αλίθαλνη γηα δηθαηνπξαμία. 

Άξζξν 129 - Πεξηνξηζκέλα ηθαλνί. 

Άξζξν 130 - Γήισζε βνχιεζεο απφ αλίθαλν. 

Άξζξν 131 - Άθπξε δήισζε βνχιεζεο. 

Άξζξν 133 - Γηθαηνπξαμίεο ηνπ πεξηνξηζκέλα ηθαλνχ. 

Άξζξν 172 - Γήισζε πξνο πεξηνξηζκέλα ηθαλφ. 
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Οδεγφο ηνπ Πνιίηε κε Αλαπεξία, ΑΘΖΝΑ 2007, Έθδνζε:Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο 
Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, ζειίδα 7 



β. Αδηθνπξαμίεο 

Άξζξα 929 - 931 ΑΚ - Απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε βιάβεο ηνπ ζψκαηνο ή ηεο πγείαο. 

γ. Γηθαζηηθή πκπαξάζηαζε 

Άξζξν 1666 - Πνηνη ππνβάιινληαη ζε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε. 

Άξζξν 1667 - Γηαδηθαζία ππνβνιήο ζε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε. 

Άξζξν 1669 - Πνηνο δηνξίδεηαη δηθαζηηθφο ζπκπαξαζηάηεο. 

Άξζξν 1671 - Αδπλακία δηνξηζκνχ. 

Άξζξν 1674 - Έθζεζε ηεο θνηλσληθήο ππεξεζίαο γηα ηνλ ζπκπαξαζηαηνχκελν. 

Άξζξν 1676 - Απνηειέζκαηα ηεο ππνβνιήο ζε δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε. 

Άξζξν 1678 - Καζεζηψο ζηεξεηηθήο ή επηθνπξηθήο δηθαζηηθήο ζπκπαξάζηαζεο. 

Άξζξν 1679 - Γηθαηψκαηα δηνίθεζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ζπκπαξαζηαηνχκελνπ. 

Άξζξν 1680 - Αξκνδηφηεηεο σο πξνο ηελ επηκέιεηα ηνπ ζπκπαξαζηαηνχκελνπ. 

Άξζξν 1685 - Άξζε ηεο δηθαζηηθήο ζπκπαξάζηαζεο. 

Άξζξν 1687 - Αθνχζηα λνζειεία. 

δ. Σν Κιεξνλνκηθό Γίθαην 

Άξζξν 1719 - Αλίθαλνη γηα ζχληαμε δηαζήθεο. 

Άξζξν 1720 - Αληθαλφηεηα ζχληαμεο δηαζήθεο αηφκσλ ππφ δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε. 

Άξζξα 1735 - 1736 - Γηαζέηεο θνπθφο. 

Άξζξν 1745 - Γηαζέηεο άιαινο ή θσθάιαινο. 

 

Σν Πνηληθό Γίθαην. 

Άξζξν 33 - Κσθάιαινη εγθιεκαηίεο. 

Άξζξν 34 - Γηαηάξαμε ησλ πλεπκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ή ηεο ζπλείδεζεο. 

Άξζξν 36 - Διαηησκέλε ηθαλφηεηα γηα θαηαινγηζκφ. 

Άξζξν 37 - Έθηηζε ηεο πνηλήο ζε ηδηαίηεξα θαηαζηήκαηα. 

Άξζξν 38 - Δπηθίλδπλνη εγθιεκαηίεο κε ειαηησκέλν θαηαινγηζκφ. 

Άξζξν 39 - Γηάξθεηα ηνπ πεξηνξηζκνχ ζηα ςπρηαηξηθά θαηαζηήκαηα. 

Άξζξν 40 - Μεηαηξνπή ηνπ πεξηνξηζκνχ ζε θπιάθηζε ή θάζεηξμε. 

Άξζξν 41 - Δγθιεκαηίεο θαζ΄ έμε κε ειαηησκέλν θαηαινγηζκφ. 

Άξζξν 56 - Σξφπνο εθηέιεζεο πνηλψλ θαη κέηξσλ αζθαιείαο. 

Άξζξν 69 - Φχιαμε αθαηαιφγηζησλ εγθιεκαηηψλ. 

 

Η Πνηληθή Γηθνλνκία 

Άξζξν 80 - Φπρηθή αζζέλεηα ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. 

Άξζξν 200 - Φπρηαηξηθή πξαγκαηνγλσκνζχλε. 

Άξζξν 210 - Μάξηπξεο δηαλνεηηθά αζζελείο. 

Άξζξν 227 - Μάξηπξεο θνπθνί θαη άιαινη. 



 

Ρπζκίζεηο ηνπ Τπαιιειηθνύ Κώδηθα γηα ηα ΑκεΑ. 

Άξζξν 7 - Τγεία. 

Άξζξν 8 - ηεξεηηθή ή επηθνπξηθή δηθαζηηθή ζπκπαξάζηαζε. 

Άξζξν 12 - Σξφπνο πιήξσζεο ζέζεσλ. 

Άξζξν 21 - Αλαδηνξηζκφο. 

Άξζξν 50 - Γηθαίσκα εηδηθήο άδεηαο. 

Άξζξν 53 - Γηεπθνιχλζεηο ππαιιήισλ κε νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο. 

Άξζξν 54 - Γηθαίσκα αλαξξσηηθήο άδεηαο. 

Άξζξν 56 - Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο αλαξξσηηθήο άδεηαο. 

Άξζξν 99 - Θέζε ζε δηαζεζηκφηεηα. 

Άξζξν 100 - Γηαζεζηκφηεηα ιφγσ αζζέλεηαο. 

Άξζξν 102 - Απνδνρέο δηαζεζηκφηεηαο. 

Άξζξν 152 - Λφγνη απφιπζεο. 

Άξζξν 153 - Απφιπζε γηα ζσκαηηθή ή πλεπκαηηθή αληθαλφηεηα. 

Άξζξν 164 - Δίδε πγεηνλνκηθψλ επηηξνπψλ. 

Άξζξν 165 - Πξσηνβάζκηεο θαη δεπηεξνβάζκηεο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο. 

Άξζξν 166 - Δπηηξνπέο πξνζθπγψλ. 

Άξζξν 167 - Δηδηθέο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο. 

 

Ρπζκίζεηο ηνπ Σνκέα Απαζρόιεζεο γηα ηα ΑκεΑ. 

Νφκνο 2643/1998 - Μέξηκλα γηα ηελ απαζρφιεζε πξνζψπσλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ. 

Νφκνο 2956/2001 - Αλαδηνξγάλσζε ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

Νφκνο 2972/2001 - Δθζπγρξνληζκφο ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Ι.Κ.Α. 

Νφκνο 3227/2004 - Μέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο. 

Νφκνο 3304/2005 - Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο γηα ηα ΑκεΑ. 

Νφκνο 3454/2006 - Δλίζρπζε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. 

 

Άιιεο Ννκνζεηηθέο Ρπζκίζεηο γηα ηα ΑκεΑ. 

Νφκνο 2430/1996 - Καζηέξσζε ηεο 3εο Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο σο Ηκέξα ησλ ΑκεΑ – 

Θέζπηζε ηεο Κάξηαο Αλαπεξίαο. 

 

Νόκνο 2831/2000: Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεωλ ηνπ Γεληθνύ Οηθνδνκηθνύ 

Καλνληζκνύ (Ν. 1577/1985). 

 

Κηηξηνδνκηθόο Καλνληζκόο. 

Άξζξν 14 - Κεθιηκέλα επίπεδα θπθινθνξίαο πεδψλ (ξάκπεο). 



Άξζξν 16 - Υεηξνιηζζήξεο (θνππαζηέο). 

Άξζξν 21 - Πξνζπέιαζε πξνο εηζφδνπο - εμφδνπο θηηξίσλ. 

Άξζξν 24 - Πεδνδξφκηα. 

Άξζξν 29 - Αλειθπζηήξεο.. 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Οη άλζξσπνη κε αλαπεξία είλαη πνιίηεο κε ίζα δηθαηψκαηα. Δίλαη εξγαδφκελνη, 

θαηαλαισηέο, θνξνινγνχκελνη, πνιηηηθνί, θνηηεηέο,αιιά δελ αληηκεησπίδνληαη φπσο 

ζα έπξεπε. ρεδφλ84 ηα 2/3 ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία δελ νινθιεξψλνπλ ηε 

δεπηεξνβάζκηα θαη ιηγφηεξν απφ ην 10% ησλ αηφκσλ κε βαξηά αλαπεξία έρνπλ 

πξφζβαζε ζηελ αλψηεξε εθπαίδεπζε.  

Γηα λα κπνξέζνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξία λα ιεηηνπξγήζνπλ σο ηζφηηκνη πνιίηεο, 

απνιακβάλνληαο αλεκπφδηζηε πξφζβαζε ζε φια ηα αγαζά ηεο θνηλσλίαο, ηεο 

νηθνλνκίαο, ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο δσήο, απαηηείηαη ε αλάπηπμε κηαο ζηξαηεγηθήο 

πνπ ζα ζπλδέεη ηηο αξρέο κε ηνπο πνιηηηθνχο ζηφρνπο θαη ζα πεξηιακβάλεη 

κεραληζκνχο γηα ηελ επνπηεία ηεο εθαξκνγήο ηεο. 

Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα βήκαηα είλαη ε απνκπζνπνίεζε ηεο αλαπεξίαο, θάηη πνπ 

κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ απειεπζέξσζε ηεο ζθέςεο ζηα απφ ρξφληα ξηδσκέλα 

ζηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο, ηα νπνία παξεκπνδίδνπλ ηελ δίθαηε θαη νξζή 

εζηίαζε ζηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν θαη φρη ηελ αλαπεξία ηνπ, ζηνλ πνιίηε κε αλαπεξία ν 

νπνίνο έρεη δηθαηψκαηα θαη φρη ζηνλ αλάπεξν πνιίηε πνπ αληηκεησπίδεηαη απφ ηελ 

θνηλσλία σο αληηθείκελν θηιαλζξσπίαο. 

Οη ζρεηηθέο κε ηελ αλαπεξία πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξεφηππα έρνπλ βαζηέο ξίδεο νη 

νπνίεο απέρνπλ πνιχ απφ κηα ζχγρξνλε νπηηθή  πνπ  πξνβάιιεη ηνλ άλζξσπν κε 

αλαπεξία λα δηεθδηθεί κηα θνηλσληθή παξνπζία απαιιαγκέλε απφ ζηεξεφηππα. 

Οη άλζξσπνη κε αλαπεξία πξέπεη λα πξνβάιινληαη κέζσ ησλ θαζεκεξηλψλ 

δηεθδηθήζεψλ ηνπο, κέζσ ηεο θαζεκεξηλήο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ θνηλσληθή δσή, σο 

ελεξγνί, δηεθδηθεηηθνί πνιίηεο  θαη φρη σο παζεηηθνί απνδέθηεο νίθηνπ θαη λα 

αληηκεησπίδνληαη σο ππνθείκελα δηθαησκάησλ θαη‘ αληαλάθιαζε ηνπ ζχγρξνλνπ 

θνηλσληθνχ κνληέινπ  θαη φρη αληηθείκελα θηιαλζξσπίαο, φπσο επηηάζζεη ην 

παξσρεκέλν παηεξλαιηζηηθφ κνληέιν.  
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Δίλαη πξαγκαηηθά αδηαλφεην ζηνλ 21ν αηψλα λα κηιάκε γηα πνιίηεο δεχηεξεο θαη 

ηξίηεο θαηεγνξίαο, εμαηηίαο ηεο θσιπζηεξγίαο ή θαη αδηαθνξίαο ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο 

γηα ηνπο πνιίηεο πνπ αλήθνπλ ζηηο εππαζείο νκάδεο πιεζπζκνχ. 

Οη 10 + 1 ΑΛΖΘΔΗΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΖΡΗΑ πνπ ηζρχνπλ ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία, 

είλαη πσο :  85 

• Σα άηνκα κε αλαπεξία δελ απνηεινχλ κηα κηθξή κεηνλνηηθή νκάδα: Δίλαη πάλσ απφ 

50 εθαηνκκχξηα πνιίηεο κε αλαπεξία ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, αληηπξνζσπεχνληαο 

ην 10% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο. 

• Μία ζηηο ηέζζεξηο νηθνγέλεηεο έρεη έλα κέινο κε αλαπεξία. 

• Έρνπλ δχν θνξέο ιηγφηεξεο πηζαλφηεηεο απφ φηη ν γεληθφο πιεζπζκφο λα 

εηζαρζνχλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

• Αξθεηά παηδηά κε αλαπεξία δελ έρνπλ ίζεο επθαηξίεο πξφζβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε. 

• Πεγή ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο είλαη ηα επηδφκαηα θαη φρη ε ακνηβή ηνπο απφ 

ηελαπαζρφιεζε. Δπηπξφζζεηα, ην εηζφδεκά ηνπο είλαη πνιχ ρακειφηεξν απφ εθείλν 

ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ. 

• Βηψλνπλ ηελ αλεξγία, 2 θνξέο πεξηζζφηεξν απφ φηη ν γεληθφο πιεζπζκφο. 

• Ενχλε ζε έλα κε πξνζβάζηκν πεξηβάιινλ, παξά ην γεγνλφο φηη καδί κε ηα άηνκα 

πνπ παξνπζηάδνπλ πξνζσξηλά θηλεηηθά πξνβιήκαηα απνηεινχλε ην 40% ηνπ 

πιεζπζκνχ. 

• Έλα ζηα δχν άηνκα κε αλαπεξία δελ ζπκκεηείρε πνηέ ζε ςπραγσγηθέο, πνιηηηζηηθέο 

ή αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δελ έρεη πξφζβαζε ζην ζέαηξν, ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, 

ζηηο ζπλαπιίεο, ζηηο βηβιηνζήθεο, θιπ. 

•Βηψλνπλ ηελ απνκφλσζε θαη ηελ πξνθαηάιεςε. 

• Τπάξρνπλ πάλσ απφ 200.000 άηνκα κε αλαπεξία πνπ αλαγθάδνληαη λα δνπλ ζε 

ηδξχκαηα, δίρσο λα έρνπλ ην δηθαίσκα ηεο επηινγήο, απνζηεξεκέλα απφ ηελ άζθεζε 

ησλ πην ζεκειησδψλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ. 

• Ζ ειεχζεξε κεηαθίλεζε ησλ πξνζψπσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη κία νπηνπία, 

δεδνκέλνπ φηη πνιιά εκπφδηα δελ ηνπο επηηξέπνπλ ηελ έμνδφ απφ ηε ρψξα ζηελ 

νπνία δνχλε. 

 

Ο ζεβαζκφο ζηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ε ίζε κεηαρείξηζε πξέπεη λα δηακνξθψλνπλ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ αληαλαθιάηαη ζηελ θαζεκεξηλή δσή φισλ ησλ πνιηηψλ. Δίλαη 

ζεκαληηθή επθαηξία γηα λα απνδεηρζνχλ φια ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αλαπεξία. Πξέπεη λα γίλεη ζπλείδεζε ζε φινπο φηη νη πνιηηηθέο θαη ηα πξνγξάκκαηα 

γηα απηά ηα άηνκα απνηεινχλ δηάζηαζε ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο ηελ νπνία 

                                                           
85

www.disabled.gr 



θαινχληαη φινη, πνιίηεο θαη πνιηηεία, λα ζηεξίμνπλ θαη λα εληζρχζνπλ. Απνηεινχλ 

πνιχηηκε δχλακε ηεο θάζε νξγαλσκέλεο, δεκνθξαηηθήο θαη πνιηηηζκέλε θνηλσλίαο ε 

νπνία νθείιεη λα πξνζθέξεη ζηνπο πνιίηεο ηεο ηελ ηζφηεηα επθαηξηψλ. 

 

Φηάλνληαο ζην ηέινο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, παξακέλεη ν πξνβιεκαηηζκφο αλ ηα 

Άξζξα 2 θαη 4 ηνπ Διιεληθνχ πληάγκαηνο, ζα γίλνπλ θάπνηα ζηηγκή 

πξαγκαηηθφηεηα, ίζσο φρη ζην πνιχ καθξηλφ κέιινλ, γηα ηνπο αλζξψπνπο κε 

αλαπεξία θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Αλαπάληεην κέλεη επίζεο ην εξψηεκα, αλ ππάξρεη 

θάπνην κέξνο ζηνλ πιαλήηε, φπνπ ηα δηθαηψκαηα θαη νη ειεπζεξίεο φισλ ησλ 

αλζξψπσλ θαη εηδηθφηεξα ησλ αλζξψπσλ κε αλαπεξία γίλνληαη ζεβαζηά θαη ε 

αμηνπξέπεηα, ε εηιηθξηλήο αιιειεγγχε θαη ν ζεβαζκφο ζηνπο ζεζκνχο θαη ηνπο 

λφκνπο, είλαη ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θνηλσλίαο. 

Ίζσο νη απαληήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα βξνπλ ζηηο ακέηξεηεο απνξίεο ηνπο, 

φινη φζνη βηψλνπλ ηελ αλαπεξία κέζα ζε κηα αλάπεξε θνηλσλία, λα κελ είλαη 

καθξηά. 

Ίζσο ην αχξην, κέζα απφ ηνπο θαζεκεξηλνχο αγψλεο θαη ηηο δπζθνιίεο κε ηηο 

νπνίεο αλαγθάδνληαη λα έξζνπλ αληηκέησπνη θάζε ζηηγκή, λα είλαη θαιχηεξν. 

Ίζσο ε δηθαηνζχλε θαη ε ηζφηεηα θάπνηα ζηηγκή λα γίλνπλ πξαγκαηηθφηεηα γηα 

φινπο. 

«Έρνπκε έξζεη ηε ζηηγκή πνπ έλα θνκκάηη ειεπζεξίαο δελ είλαη αξθεηφ νχηε γηα καο 

σο αλζξψπηλα φληα νχηε γηα ην έζλνο, ηνπ νπνίνπ είκαζηε κέξνο. 

Μαο έρνπλ δνζεί κεξηθά θνκκάηηα αιιά αληίζεηα κε ην ςσκί, κηα θέηα ηνπ νπνίνπ 

κεηψλεη ηελ πείλα, έλα θνκκάηη ειεπζεξίαο δελ αξθεί πιένλ.  

 

 

Ζ ειεπζεξία είλαη φπσο ε δσή. Γελ κπνξεί λα δνζεί ε δσή ζε δφζεηο.  

Γελ κπνξεί λα ππάξμεη αλαπλνή ρσξίο ζψκα, νχηε θαξδηά ρσξίο αηκνθφξα αγγεία.  

Ζ ειεπζεξία είλαη έλα πξάγκα – ή ην έρεηε φιν, ή δελ είζηε ειεχζεξνη.» 

 

Martin Luther King, 19 Ηνπιίνπ 1962 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 

 Π. Γ. ΓΑΓΓΟΓΛΟΤ, Σν χληαγκα κεηά ηελ Αλαζεψξεζε ηνπ 2001, Δθδφζεηο 

Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα – Κνκνηελή 2003 

 ΣΔΓΟΠΟΤΛΟ – ΦΤΣΡΑΚΖ, Διιεληθφ Λεμηθφ,  Δθδφζεηο Αξκνλία Α. Δ., 

Αζήλα 1993 

 ΑΚΣΗΒΗΣΔ ΚΑΗ ΤΝΖΓΟΡΟΗ ΣΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ 

ΑΝΑΠΖΡΗΑ, ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ, επηέκβξηνο 2005 



 Οδεγφο ηνπ Πνιίηε κε Αλαπεξία, ΑΘΖΝΑ 2007, Έθδνζε:Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο 

 Π. ΝάζθνπΠεξξάθε – Μ. Γάθε, Η λνκνζεζία γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο, 

εθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα Μάξηηνο 2004 

 Αθηηβηζηέο θαη πλήγνξνη ησλ Γηθαησκάησλ ηνλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία, 

Δγρεηξίδην, επηέκβξηνο 2005 

 Κνζκάηνο Κψζηαο, Σν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ζηελ 

Διιάδα, εθδφζεηο άθθνπια, Αζήλα-Θεζζαινλίθε 2002 

 ηαζηλφο Γ.  Η Δηδηθή Δθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα, εθδφζεηοGutenberg, Αζήλα 

1991 

 Βαζηιείνπ Γ.Δ. Σα εθπαηδεχζηκα λνεηηθά θαζπζηεξεκέλα παηδηά θαη έθεβνη, 

εθδφζεηο Διιεληθά Γξάκκαηα, Αζήλα 1998 

 

ΑΡΘΡΑ - ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ 

 Πεξηνδηθφ «Θέκαηα Αλαπεξίαο», ηεχρνο 6 

 Πεξηνδηθφ «Θέκαηα Αλαπεξίαο», ηεχρνο 7 

 Πεξηνδηθφ «Θέκαηα Αλαπεξίαο», ηεχρνο 10 

 Πεξηνδηθφ «Θέκαηα Αλαπεξίαο», ηεχρνο 11 

 Πεξηνδηθφ «Θέκαηα Αλαπεξίαο», ηεχρνο 12 

 Γεληθή Γξακκαηεία Δπηθνηλσλίαο, Γεληθή Γξακκαηεία Δλεκέξσζεο, 

Γεκνζηνγξαθηθφο νδεγφο- ζέκαηα αλαπεξίαο θαη ΜΜΔ, Αζήλα 2006 

 Δζληθή πλνκνζπνλδία Αηφκσλ κε Αλαπεξίεο, «ΟΗ ΠΡΟΣΤΠΟΗ 

ΚΑΝΟΝΔ ΣΟΤ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΖΝΧΜΔΝΧΝ ΔΘΝΧΝ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΔΞΗΧΖ ΣΧΝ ΔΤΚΑΗΡΗΧΝ ΓΗΑ ΣΑ ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΔ», 

ΖΝΧΜΔΝΑ ΔΘΝΖ 1994, άξζξν 17, ζει. 12 

 «Απφ ηε Ρψκε ζηε Νίθαηα κε αλαπεξηθφ ακαμίδην» –ην άξζξν είλαη 

απφζπαζκα ηεο νκηιίαο πνπ έδσζε ε Καζ. LisaWaddington ζηελ ελαξθηήξηα 

δηάιεμή ηεο σο Πξφεδξνο ηεο έδξαο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαίνπ ηεο Αλαπεξίαο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Maastricht, ζηελ Οιιαλδία ζηηο 1 Απξηιίνπ 2005 θαη 

δεκνζηεχηεθε ζην πεξηνδηθφ Θέκαηα Αλαπεξίαο, ηεχρνο 5, ζειίδα 17. 

 18.12.2000 EL Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, C 364/1 

 Πεξηνδηθφ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΧΡΑ, ηεχρνο 62 

 Δθεκεξίδα BioNews Ηνχιηνο 2003 ζει. 6  

 Δθεκεξίδα BioNews Ηαλνπάξηνο 2004 ζει. 7 

 Δθεκεξίδα BioNews Ηαλνπάξηνο 2004 ζει. 6 



 Δζληθφ Παξαηεξεηήξην γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ 

 Πξαθηηθά ηνπ 4νπ  ΣΑΚΣΗΚΟΤ ΔΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΟΤΤΝΔΓΡΗΟΤ ηεο 

ΔΑκεΑ, Αζήλα, 18 - 19 - 20 Φεβξνπαξίνπ 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΣΟΔΛΙΓΔ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

 http://ec.europa.eu/employment_social/fundamental_rights/index_en.ht   

 www.cmi.echr.coe.int 

 www.echr.coe.int 

 www.cmi.skp.echr.coe.int 

 www.interights.org 

 www.hso.se 

 www.unicef.gr 

 www.nchr.gr 

 www.isotita.gr 

http://www.cmi.echr.coe.int/
http://www.echr.coe.int/
http://www.cmi.skp.echr.coe.int/
http://www.interights.org/
http://www.hso.se/
http://www.nchr.gr/


 www.synigoros.gr 

 www.theunion.gr 

 www.hrea.org 

 www.europarl.europa.eu 

 www.anatolikos.net 

 www.stratari.gr 

 

http://www.synigoros.gr/
http://www.theunion.gr/
http://www.hrea.org/
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