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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Η Διπλωματική αυτή εργασία αφορά στη διερεύνηση της κάλυψης των 

αναγκών της κοινωνικής ομάδας των Εμποδιζόμενων Ατόμων από την πλευρά του 

Κράτους. Στην κοινωνική ομάδα Εμποδιζόμενα Άτομα εν δυνάμει ανήκει το 100% 

του πληθυσμού ενώ πάγια στην Ελλάδα ανήκει το 50%, δηλαδή ένας στους δύο 

Έλληνες. Για την αποτελεσματική διερεύνησή της στην παρούσα εργασία 

πραγματοποιείται έρευνα με δομημένα ερωτηματολόγια στα πλαίσια των Νομών 

Θεσσαλονίκης και Ημαθίας σε επιμέρους κοινωνικές ομάδες οι οποίες αποτελούν 

αθροιστικά το 50% του ελλαδικού πληθυσμού που ανήκει πάγια στα Εμποδιζόμενα 

Άτομα. Η έρευνα αυτή έχει σκοπό να μετρήσει την ικανοποίηση των ατόμων αυτών 

από τις υπάρχουσες Κρατικές παροχές και υποδομές οι οποίες στοχεύουν στην 

αποπεριθωριοποίησή τους και την επανένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο. 

Σε επόμενο στάδιο πραγματοποιείται το δεύτερο κομμάτι διερεύνησης το 

οποίο αφορά στην πλευρά των κρατικών φορέων και συγκεκριμένα στις 

δυνατότητες και τα μέσα παροχών και υποδομών που διαθέτουν τα Υπουργεία 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και τέλος το Υπουργείο Τουρισμού με 

κοινό άξονα τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών. Η σύγκριση των παροχών και 

των υποδομών γίνεται με γνώμονα τα πρότυπα που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή 

Ένωση τα οποία περιγράφονται στην Εισαγωγή της παρούσας εργασίας. 

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τις αλληλοσυμπληρούμενες δύο 

έρευνες συνοψίζονται πρώτον, στην επαλήθευση της ανεπάρκειας των κρατικών 

υποδομών να καλύψουν τις ανάγκες των Εμποδιζόμενων ατόμων, γεγονός που 

απορρέει κατά βάση από την έλλειψη χρηματικών πόρων αλλά και την κακή 

διαχείριση των υπαρχόντων και δεύτερον,  στο αυξανόμενο αίσθημα κοινωνικού 

και κρατικού αποκλεισμού το οποίο βιώνουν τα ίδια τα Εμποδιζόμενα άτομα 

γεγονός που οδηγεί σταδιακά σε έντονο πρόβλημα γενικότερης κοινωνικής 

συνοχής. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ-ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Στοχεύοντας στην κατανόηση της παρούσας εργασίας επί ίσοις όροις και με 

στόχο την προώθηση ενιαίας αντίληψης και γλώσσας, παρατίθενται αρχικά βασικοί 

ορισμοί που σχετίζονται με τον τομέα της προσβασιμότητας των υποδομών και 

υπηρεσιών στα εμποδιζόμενα άτομα: 

 

1. Ο όρος «εμποδιζόμενα άτομα», σύμφωνα με τη Διεθνή Κατάταξη του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας,  περιλαμβάνει τα άτομα με αναπηρία καθώς 

επίσης και τους ηλικιωμένους (άτομα τρίτης και τέταρτης ηλικίας), τα μικρά παιδιά 

κάτω των 5 ετών, τις γυναίκες στα τελευταία στάδια της εγκυμοσύνης, τα άτομα 

που πάσχουν από αρθρίτιδα, άσθμα και καρδιακά προβλήματα, τα άτομα που είναι 

εθισμένα στο αλκοόλ ή τις ναρκωτικές ουσίες, τα άτομα που πάσχουν από μερική ή 

ολική απώλεια δυνατότητας επικοινωνίας, τα άτομα σε πανικό κάτω από συνθήκες 

εκτάκτου ανάγκης, τα άτομα που εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες, 

δηλητηριώδεις ή τοξικές συνθήκες, μολυσμένα περιβάλλοντα κ.λπ.1 

2. Ο όρος «άτομο με αναπηρία» περιλαμβάνει κάθε άτομο με κινητική ή / και 

αισθητηριακή ή / και νοητική ή / και ψυχική αναπηρία ή / και χρόνια πάθηση 

(θαλασσαιμία, νεφροπάθεια κ.λπ.). 

3. Ο όρος «άτομο με μειωμένη κινητικότητα», όρος που συναντάται όλο και 

πιο συχνά στα νεότερα ευρωπαϊκά θεσμικά κείμενα, περιλαμβάνει οποιοδήποτε 

πρόσωπο, το οποίο δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τις προσφερόμενες υποδομές ή 

υπηρεσίες (π.χ. μεταφορικά μέσα)  οι οποίες έχουν δημιουργηθεί για το «μέσο 

χρήστη», με αποτέλεσμα τη μειωμένη κινητικότητα του ατόμου αυτού. Είναι όρος 

παρόμοιος με τον όρο «εμποδιζόμενα άτομα». 

4. Ο όρος «εμπόδιο» (ταυτόσημος με τον όρο «φραγμός») περιλαμβάνει κάθε 

τι, που στερεί από ένα άτομο με αναπηρία την δυνατότητα πλήρους συμμετοχής σε 

                                                           
1
 Βλ. World Health Organization, 2001, International Classification of Functioning, Disability and 

Health- FINAL DRAFT- Full Version- WHO/ EIP/ GPE/ CAS/ ICIDH-2 FI/ 01.1 
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κάθε κοινωνική δραστηριότητα λόγω της αναπηρίας του, συμπεριλαμβανομένων 

των φυσικών εμποδίων, των αρχιτεκτονικών εμποδίων, των εμποδίων στην 

πληροφόρηση και επικοινωνία, των τεχνολογικών εμποδίων, των εμποδίων λόγω 

συμπεριφοράς, πολιτικών ή πρακτικών. Η διασφάλιση της πρόσβασης των ατόμων 

με αναπηρία προϋποθέτει τον εντοπισμό των εμποδίων σε όλους τους τομείς και 

την άρση αυτών. 

5. Ο όρος «εύλογη προσαρμογή» σημαίνει τις απαραίτητες και κατάλληλες 

τροποποιήσεις και ρυθμίσεις, οι οποίες όμως δεν επιβάλλουν μια δυσανάλογη ή 

αδικαιολόγητη επιβάρυνση, όπου απαιτείται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, 

προκειμένου να διασφαλιστούν για τα άτομα με αναπηρία, η απόλαυση ή η άσκηση 

σε ίση βάση με τους άλλους, όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών 

ελευθεριών.2 

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία  ως «εύλογες προσαρμογές» νοούνται 

όλα τα ενδεδειγμένα κατά περίπτωση μέτρα που υποχρεούται να λάβει ο 

εργοδότης για την τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης έναντι ατόμων με 

αναπηρία, προκειμένου τα άτομα αυτά να έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε θέση 

εργασίας, να ασκούν αυτήν και να εξελίσσονται, καθώς επίσης να έχουν και 

δυνατότητα συμμετοχής στην επαγγελματική κατάρτιση, με την προϋπόθεση ότι τα 

μέτρα αυτά δεν συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση για τον εργοδότη. Δεν 

θεωρείται δε, δυσανάλογη η επιβάρυνση, όταν αντισταθμίζεται από μέτρα 

προστασίας που λαμβάνονται στο πλαίσιο άσκησης της πολιτικής υπέρ των ατόμων 

με αναπηρία.3 

6. Με τον όρο «περιβάλλον» συνήθως νοείται οτιδήποτε μας περιβάλλει είτε 

αφορά σε φυσικούς είτε σε ανθρωπογενείς παράγοντες και στοιχεία. Είναι ο 

συνδυασμός των φυσικών, γεωγραφικών, βιολογικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και 

πολιτικών συνθηκών που περιβάλλουν ένα άτομο ή οργανισμό καθορίζοντας τη 

μορφή και τη φύση της ζωής του .4 

                                                           
2
 Βλ. ΟΗΕ, 2007, - άρθρο 2. 

 
3
 Βλ. Ν.3304/2005 (Φ.Ε.Κ. 16/Α/27- 01- 2005), Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης - άρθρο 10. 

 
4
 Βλ. Ν. 1650/1986 “ ”-άρθρο 2, όπου ως «περιβάλλον» ορίζεται το σύνολο των φυσικών και 

ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και επηρεάζουν την 
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7. Το «φυσικό περιβάλλον» με την ευρύτερη έννοια, είναι ισοδύναμο με το 

φυσικό κόσμο. Η εξέλιξή του εξαρτάται κυρίως από τη δράση φυσικών παραγόντων 

(π.χ. βροχή, αέρας). Περιλαμβάνει κάθε έμψυχο όν (άνθρωπο, ζώα κ.λπ.), αλλά και 

άψυχα φυσικά στοιχεία και φαινόμενα (βράχους, δάση, παραλίες, κ.λπ.) που δεν 

έχουν μεταβληθεί σημαντικά από την ανθρώπινη παρέμβαση ή που επιμένουν 

παρά την ανθρώπινη παρέμβαση. Από τη στιγμή που το φυσικό περιβάλλον 

υφίσταται σημαντικές παρεμβάσεις από τον άνθρωπο (π.χ. δάση) για να 

χρησιμοποιηθεί από αυτόν τότε μεταπίπτει σε «δομημένο περιβάλλον». 

8. Ως «δομημένο περιβάλλον» νοούνται όλες οι κατασκευές και υποδομές που 

οφείλονται στον άνθρωπο και που μπορεί να περιλαμβάνουν από απλά κτίρια ως 

και σε ολόκληρες πόλεις, μεταφορικά συστήματα, τεχνικά έργα, ηλεκτρονικά 

συστήματα κ.λπ. Το δομημένο περιβάλλον εξασφαλίζει όλες τις βασικές απαιτήσεις 

για την ανθρώπινη ζωή και συνεπώς πρέπει να είναι εύχρηστο, αντιληπτό, άνετο και 

να διασφαλίζει την υγεία όλων των πολιτών χωρίς διακρίσεις σε όλα τα στάδια της 

ζωής τους. 

9. Ως «ηλεκτρονικό ή εικονικό περιβάλλον» νοείται το διαρκώς και ταχύτατα 

εξελισσόμενο σύνολο των επικοινωνιών και τεχνολογιών. 

10. Ο όρος «πρόσβαση» -σε αντίθεση με τον όρο «προσβασιμότητα» που 

αναπτύσσεται παρακάτω και αναφέρεται στο περιβάλλον- χαρακτηρίζει το άτομο 

και τη σχέση του ατόμου με τα περιβάλλοντα. O όρος «πρόσβαση» αναφέρεται στο 

δικαίωμα κάθε πολίτη, με ή χωρίς αναπηρία, για αυτόνομη και ασφαλή προσέγγιση, 

απόλαυση και χρήση των παρεχόμενων υποδομών, υπηρεσιών και αγαθών σε 

όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής. Αναφερόμαστε δηλαδή στην πρόσβαση 

του ατόμου σε εργασία, εκπαίδευση, αναψυχή, αθλητισμό, μεταφορές, 

ενημέρωση/πληροφόρηση, πολιτισμό, κ.λπ. 

11. Με τον όρο «προσβασιμότητα» νοείται το χαρακτηριστικό του 

περιβάλλοντος, που επιτρέπει σε όλα τα άτομα -χωρίς διακρίσεις φύλου, ηλικίας 

και λοιπών χαρακτηριστικών (σωματική διάπλαση, δύναμη, αντίληψη, εθνικότητα 

κ.λπ.)- να έχουν πρόσβαση σε αυτό, δηλαδή να μπορούν αυτόνομα, με ασφάλεια 

                                                                                                                                                                      
οικολογική ισορροπία, την ποιότητα της ζωής, την υγεία των κατοίκων, την ιστορική και πολιτιστική 
παράδοση και τις αισθητικές αξίες. 
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και με άνεση να προσεγγίσουν και να χρησιμοποιήσουν τις υποδομές, αλλά και τις 

υπηρεσίες (συμβατικές και ηλεκτρονικές) και τα αγαθά που διατίθενται στο 

συγκεκριμένο περιβάλλον. Ο όρος «προσβασιμότητα», λοιπόν, αναφέρεται όχι μόνο 

σε υποδομές αλλά και σε υπηρεσίες και σε αγαθά. Παράλληλα δε, εκτός από τη 

φυσική πρόσβαση, αναφέρεται και στη λειτουργικότητα, αλλά και στην δυνατότητα 

για επικοινωνία και πληροφόρηση, καθορίζει δε στην ουσία το βαθμό αυτονομίας 

και ασφάλειας του ατόμου σε σχέση με το περιβάλλον (φυσικό, δομημένο ή/και 

ηλεκτρονικό). Αναφερόμαστε δηλαδή σε προσβάσιμες στο άτομο υποδομές, 

υπηρεσίες, εξοπλισμούς, αγαθά. 

12. Ο όρος «προσβάσιμο περιβάλλον» αναφέρεται σε ένα περιβάλλον (φυσικό, 

δομημένο ή ηλεκτρονικό/ εικονικό) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά το δυνατόν 

αυτόνομα και να εξυπηρετήσει ισότιμα και με ασφάλεια το μεγαλύτερο δυνατό 

αριθμό ανθρώπων χωρίς διακρίσεις φύλου, ηλικίας, αναπηρίας, εθνικότητας και 

λοιπών χαρακτηριστικών. Πρέπει όμως να επισημάνουμε ότι ένα προσβάσιμο 

περιβάλλον δεν αποκλείει την πρόβλεψη και χρήση τεχνικών βοηθημάτων. 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ EUROPEAN CONCEPT OF ACCESSIBILITY5 

Ένα προσβάσιμο περιβάλλον πρέπει να: 

1. Σέβεται: θα πρέπει να σέβεται την ποικιλομορφία των χρηστών. Κανείς δεν 

πρέπει να αισθάνεται περιθωριοποιημένος και όλοι θα πρέπει να είναι σε θέση να 

συμμετέχουν σε αυτό. 

2. Είναι ασφαλές: θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από κινδύνους για όλους τους 

χρήστες. Ως εκ τούτου, όλα τα στοιχεία τα οποία αποτελούν μέρη ενός 

περιβάλλοντος πρέπει να είναι σχεδιασμένα με την ασφάλεια κατά νου (ολισθηρά 

πατώματα, τα μέρη που προεξέχουν, διαστάσεις, κ.λπ.). 

3. Είναι υγιεινό: δεν θα πρέπει να συνιστά κίνδυνο για την υγεία ή να προκαλεί 

προβλήματα σε εκείνους που πάσχουν από ορισμένες ασθένειες ή αλλεργίες. Ακόμη 

περισσότερο, θα πρέπει να προωθεί την υγιή χρήση των χώρων και προϊόντων. 

4. Είναι λειτουργικό: θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να 

μπορεί να εκτελεί τη λειτουργία για την οποία προορίζεται χωρίς προβλήματα ή 

δυσκολίες. Για παράδειγμα, θα ήταν παράλογο να σχεδιάσει κανείς ένα ιατρικό 

κέντρο μη έχοντας κατά νου ότι το πλάτος των διαδρόμων θα πρέπει να επιτρέπει σε 

δύο φορεία να διασταυρωθούν και ότι οι πόρτες πρέπει να είναι αρκετού πλάτους 

ώστε ένα φορείο να περάσει από αυτές. 

5. Είναι κατανοητό: όλοι οι χρήστες θα πρέπει να είναι σε θέση να 

προσανατολιστούν χωρίς δυσκολίες μέσα σε ένα συγκεκριμένο χώρο, και ως εκ 

τούτου τα παρακάτω είναι ουσιώδη: 

5.1 Σαφείς πληροφορίες: χρήση εικονιδίων που είναι κοινά σε διάφορες χώρες, 

αποφεύγοντας τη χρήση λέξεων ή συντομογραφιών από την τοπική γλώσσα, η 

οποία μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας το 

γράμμα “C” στις βρύσες, το οποίο σημαίνει «Cold»- «Ψυχρό» στα αγγλικά, αλλά 

«Caliente» που σημαίνει «Ζεστό» - ακριβώς το αντίθετο- στα ισπανικά. 

5.2 Κατανομή στο χώρο: θα πρέπει να είναι συνεκτικό και λειτουργικό, 

αποφεύγοντας τον αποπροσανατολισμό και τη σύγχυση. 

6. Είναι καλαίσθητο: το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι αισθητικά ευχάριστο, 

καθώς έτσι θα καταστεί πιθανότερο να γίνει αποδεκτό από όλους. 

                                                           
5
 2003, ECA-European concept for accessibility- σελ.20 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΠΟΥ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ6 

[...] Ένα δομημένο περιβάλλον αποτελεί θεμέλιο για μια κοινωνία βασισμένη στην 

ισότητα, παρέχοντας στους πολίτες της την αυτονομία καθώς και τα μέσα να επιδιώξουν 

μία ενεργό κοινωνική και οικονομική ζωή. Προκειμένου ένα άτομο να απολαμβάνει τα 

δικαιώματα του ως πολίτης, πρέπει να έχει πρόσβαση σε κτίρια, χώρους κι άλλες 

εγκαταστάσεις: προσβάσιμο περιβάλλον σημαίνει πως τα άτομα είναι σε θέση να 

αναζητήσουν εργασία, να λάβουν εκπαίδευση και κατάρτιση και να επιδιώξουν μία ενεργό 

κοινωνική και οικονομική ζωή [...] 

[...] Η προσβασιμότητα σε όλους πρέπει εφ’ εξής να αντιμετωπίζεται ως μία διαδικασία 

ένταξης, η οποία ωφελεί ένα μεγάλο αριθμό ατόμων σε όλο το κοινωνικό φάσμα και 

συμβάλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων για οικονομική ανάπτυξη και βιώσιμη 

εξέλιξη. … Μια τέτοια μεταστροφή στην πολιτική, για να είναι αποτελεσματική μέσω των 

δημόσιων διοικήσεων και του ιδιωτικού τομέα, απαιτεί την ανάμιξη πολλών μερών, καθώς 

και τον προσδιορισμό μιας ατζέντας βασισμένης σε πολλά μέσα, που ποικίλουν από την 

νομοθεσία έως την οικονομική στήριξη [...] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 2003, Αναφορά της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων που συγκροτήθηκε από την Ευρωπαϊκή  

Επιτροπή, «2010: ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» 
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Β. ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ (Ε.Ε) – ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

 

  Ιστορική Αναδρομή- Δημιουργία πρώτων Νομοθετικών μορφωμάτων  

Έως τα μέσα της δεκαετίας του ’80 ο σχεδιασμός των υποδομών αλλά και των 

υπηρεσιών βασίστηκε στις ιδανικές αναλογίες του «μέσου χρήστη» έτσι όπως 

αναλύθηκε ο όρος με τη μελέτη του ανθρωπίνου σώματος. 

Ο «μέσος χρήστης» όμως στην πραγματικότητα αντιστοιχεί σε ένα ιδεατό 

κατασκεύασμα το οποίο απέχει κατά πολύ από την υπάρχουσα ανθρώπινη 

ποικιλομορφία. Οι άνθρωποι διαφέρουν τόσο ως προς τα χαρακτηριστικά (π.χ. 

άνδρες/γυναίκες, ύψος, βάρος, ηλικία, χρώμα, εθνικότητα κ.λπ.), όσο και ως προς 

τις ικανότητές τους (δύναμη, αντοχή, ταχύτητα, αντίληψη κ.λπ.). Οι τελευταίες, 

μάλιστα, εκτός του ότι διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο, έχει διαπιστωθεί ότι 

διαφοροποιούνται και σημαντικά στον ίδιο άνθρωπο κατά τη διάρκεια της ζωής 

του, με την πρόοδο του χρόνου και την πάροδο της ηλικίας. Φυσικό επόμενο, 

λοιπόν, οι υποδομές και υπηρεσίες που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν με βάση 

τη θεωρία του «μέσου χρήστη» να μην μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες 

όλων των χρηστών σε όλες τις φάσεις της ζωής τους. 

Παράλληλα, λόγοι πρακτικοί, όπως π.χ. η επιμήκυνση του ορίου διαβίωσης και η 

γήρανση των κοινωνιών, που προέκυψαν σαν φυσικό επακόλουθο της βελτίωσης 

των όρων διαβίωσης, της καταπολέμησης πολλών ασθενειών αλλά και της μείωσης 

των γεννήσεων, καθώς και η αυξανόμενη μετανάστευση που γεννά την ανάγκη 

συνύπαρξης ατόμων με διαφορετική γλώσσα, συνήθειες και πολιτισμούς οδήγησαν 

στην ανάγκη τροποποίησης των υποδομών και υπηρεσιών ώστε όλοι οι άνθρωποι -

ανεξαρτήτως ηλικίας, αναπηρίας, εθνικότητας ή/και λοιπών χαρακτηριστικών- να 

μπορούν να αξιοποιηθούν και να παραμείνουν στην ενεργό παραγωγική ζωή, να 

μπορούν να ζήσουν αυτόνομα και με ασφάλεια επιτρέποντας στο κράτος την επένδυση 

κεφαλαίων σε παραγωγικούς τομείς αντί του τομέα περίθαλψης (οίκοι ευγηρίας, 

ιδρύματα κ.λπ.) και να μπορούν να επικοινωνήσουν και να πληροφορηθούν ώστε 

να αναπτυχθούν κοινωνικοοικονομικά με αξιοπρέπεια. 

Οι πρώτες προσπάθειες διαμόρφωσης καταλλήλων περιβαλλόντων οδήγησαν 

στη λήψη μέτρων, που ουσιαστικά προσπαθούσαν να προσαρμόσουν ήδη 
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υφιστάμενες υποδομές που συνέχιζαν να σχεδιάζονται με βάση το μοντέλο του 

«μέσου χρήστη» στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και των ηλικιωμένων.  

Τα άτομα με αναπηρία όμως δεν αποτελούν μια ομοιογενή ομάδα. Ακόμη και 

μεταξύ αυτών των χρηστών αμαξιδίου υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ως 

προς τις ανάγκες και δυνατότητες. Το ίδιο και μεταξύ των ηλικιωμένων και των 

ατόμων μειωμένης κινητικότητας γενικότερα. Και βεβαίως οι ανάγκες των ατόμων 

με αναπηρία δεν περιορίζονται μόνο στο επίπεδο της κίνησης, αλλά επεκτείνονται 

σε επίπεδο ακοής, όρασης, αντίληψης κ.λπ. Επομένως ούτε το μοντέλο του «χρήστη 

αναπηρικού αμαξιδίου» δε θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες όλων των 

«Εμποδιζόμενων Ατόμων». Αρχίζει πλέον να γίνεται σαφές ότι σε επίπεδο 

σχεδιασμού ή θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες κάθε πολίτη ξεχωριστά 

αναπτύσσοντας ατομικά μοντέλα εξυπηρέτησης, πράγμα αδύνατο, ή ο σχεδιασμός 

θα πρέπει να αποκτήσει καθολικότητα και να ενσωματώσει στοιχεία που θα 

ικανοποιούν το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό πολιτών. 

 

 Θεωρητικό-Νομοθετικό Πλαίσιο Διεθνών Αποφάσεων 

Έτσι φτάνουμε στα μέσα της δεκαετίας του ‘80 οπότε και η Διεθνής Κοινότητα 

καταλήγει στο μοντέλο του «Σχεδιασμού για Όλους ή Καθολικού Σχεδιασμού » που 

προωθείται μέχρι και σήμερα. 

 

 Αρχές του «Καθολικού Σχεδιασμού»7 

1. Ισότιμη χρήση: Ο σχεδιασμός είναι χρήσιμος και εμπορεύσιμος σε άτομα με 

διαφορετικές ικανότητες. 

2. Ευελιξία στη χρήση: Ο σχεδιασμός μπορεί να καλύψει ένα ευρύ φάσμα 

ατομικών προτιμήσεων και ικανοτήτων. 

3. Απλή και διαισθητική χρήση: Η χρήση του σχεδιασμού είναι εύκολα 

αντιληπτή, ανεξάρτητα από την εμπειρία του χρήστη, τις γνώσεις, τις δεξιότητες, ή 

το τρέχον επίπεδο συγκέντρωσης. 

                                                           
7
 Version 2.0 4/1/97. © Copyright 1997 NC State University, The Center for Universal Design, an 

initiative of the College of Design. Compiled by advocates of universal design, listed in alphabetical 
order: Bettye Rose Connell, Mike Jones, Ron Mace, Jim Mueller, Abir Mullick, Elaine Ostroff, Jon 
Sanford, Ed Steinfeld, Molly Story & Gregg Vanderheiden. 
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4. Αντιλήψιμη Πληροφορία: Ο σχεδιασμός επικοινωνεί αποτελεσματικά τις 

αναγκαίες πληροφορίες στον χρήστη, ανεξάρτητα από τις συνθήκες περιβάλλοντος 

ή τις αισθητήριες ικανότητες του χρήστη. 

5. Ανοχή στα σφάλματα: Ο σχεδιασμός ελαχιστοποιεί τους κινδύνους και τις 

αρνητικές συνέπειες των τυχαίων και ακούσιων δράσεων. 

6. Μικρή σωματική καταπόνηση: Ο σχεδιασμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

αποτελεσματικά και άνετα και με την ελάχιστη καταπόνηση. 

7. Διαστάσεις και Χώρος για Προσέγγιση και Χρήση: Κατάλληλες διαστάσεις 

και χώρος προβλέπονται για την προσέγγιση, την πρόσβαση, το χειρισμό και τη 

χρήση ανεξάρτητα από τις διαστάσεις του χρήστη, τη στάση του σώματος ή την 

κινητικότητα. 

Στο Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ResAP (2007) «Η επίτευξη της 

πλήρους συμμετοχής των πολιτών μέσω του “Καθολικού Σχεδιασμού (Universal 

Design)”»,  που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 12 Δεκεμβρίου 2007 

κατά τη 1014η συνεδρίαση των Αναπληρωτών Υπουργών, αναφέρεται ότι: 

«Ο Καθολικός Σχεδιασμός είναι μια στρατηγική που αποσκοπεί να καταστήσει το 

σχεδιασμό και τη σύνθεση των διαφορετικών περιβαλλόντων, τα προϊόντα, την 

επικοινωνία, την τεχνολογία της πληροφορίας και τις υπηρεσίες προσιτά και 

κατανοητά, καθώς και εύχρηστα από τον καθένα, στο μεγαλύτερο βαθμό, με τον πιο 

ανεξάρτητο και φυσικά δυνατό τρόπο, κατά προτίμηση χωρίς την ανάγκη για 

προσαρμογή ή εξειδικευμένες λύσεις. 

Ο στόχος του Καθολικού Σχεδιασμού είναι:   

Προωθεί μια στροφή προς τον επικεντρωμένο στο χρήστη σχεδιασμό, 

ακολουθώντας μια ολιστική προσέγγιση και με στόχο να καλυφθούν οι ανάγκες των 

ατόμων με αναπηρία, ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε αλλαγές που ενδέχεται να 

αντιμετωπίσουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους. 

Κατά συνέπεια, ο Καθολικός Σχεδιασμός είναι μια έννοια που εκτείνεται πέρα 

από τα θέματα της απλής προσβασιμότητας των κτιρίων για τα άτομα με αναπηρία 

και θα πρέπει να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος των πολιτικών και του 

σχεδιασμού όλων των τομέων της κοινωνίας.» 
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 Ειδικές παρεμβάσεις για την προσβασιμότητα- Εισαγωγή «Εύλογων 

Προσαρμογών» 

 Στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (ΟΗΕ, 2007), στο 

άρθρο 2, ορίζεται ότι προκειμένου να προωθήσουν την ισότητα και να εξαλείψουν 

τη διάκριση, τα κράτη-μέλη που επικυρώνουν τη Σύμβαση, πρέπει να λάβουν όλα 

τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν την παροχή «εύλογων προσαρμογών» 

προς τα θύματα παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται 

από τη Σύμβαση. Ο όρος «εύλογη προσαρμογή» αναφέρεται σε ένα πρόσθετο 

μοντέλο προσβασιμότητας και περιλαμβάνει την «αναγκαία και σκόπιμη 

τροποποίηση και προσαρμογή, η οποία δεν επιφέρει δυσανάλογη ή υπέρμετρη 

επιβάρυνση, όπου απαιτείται σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, για να εξασφαλίσει 

στα άτομα με αναπηρία την απόλαυση ή την άσκηση, σε ισότιμη βάση με τους 

άλλους, όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών». 

Η έννοια των «εύλογων προσαρμογών» ποικίλλει από χώρα σε χώρα, ανάλογα 

με την πολιτισμική προσέγγιση, το νομικό σύστημα, τις πολιτικές προστασίας των 

δικαιωμάτων και την ισχύουσα νομοθεσία. Η ερμηνεία της λέξης «εύλογων» 

επηρεάζεται από πολιτιστικούς και υλικούς παράγοντες (π.χ. τι δράσεις θεωρούνται 

εύλογες σε μια συγκεκριμένη χώρα για ένα άτομο με αναπηρία), όπως και η έννοια 

των «δυσανάλογων ή υπέρμετρων επιβαρύνσεων», η οποία εξαρτάται από τον 

πλούτο της χώρας, τους διαθέσιμους και κατά συνέπεια επενδύσιμους πόρους, 

καθώς και το βαθμό αναγνώρισης και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

στην εν λόγω χώρα. Ομοίως, η ερμηνεία της λέξης «προσαρμογή» επίσης μπορεί να 

ποικίλλει, για παράδειγμα, ανάλογα με τη διαθέσιμη τεχνολογία. 

Στη χώρα μας η έννοια των «εύλογων προσαρμογών» για τα άτομα με 

αναπηρία εισάγεται με το Ν.3304/2005 (ΦΕΚ 16Α/27.01.2005) «Εφαρμογή της 

αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 

θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου 

προσανατολισμού» -άρθρο 10. Βάση του νόμου αυτού, οι εύλογες προσαρμογές 

περιλαμβάνουν όλα τα ενδεδειγμένα κατά περίπτωση μέτρα που ένας εργοδότης 

υποχρεώνεται να λάβει για την τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης έναντι των 

ατόμων με αναπηρία, προκειμένου τα άτομα αυτά να έχουν δυνατότητα 
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πρόσβασης σε θέση εργασίας, να ασκούν αυτή και να εξελίσσονται, καθώς και να 

έχουν δυνατότητα συμμετοχής στην επαγγελματική κατάρτιση, εφόσον τα μέτρα 

αυτά δεν συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση για τον εργοδότη. Διευκρινίζεται 

μάλιστα ότι δε θεωρείται δυσανάλογη η επιβάρυνση όταν αντισταθμίζεται από 

μέτρα προστασίας που λαμβάνονται στο πλαίσιο άσκησης της πολιτικής υπέρ των 

ατόμων με αναπηρία. 

Κατά συνέπεια οι «εύλογες προσαρμογές» δεν αφορούν μόνο σε φυσικές 

προσαρμογές του δομημένου περιβάλλοντος (υποδομές, τουαλέτες κ.λπ.) ή στον 

τρόπο επικοινωνίας με άτομα τυφλά, κωφά κ.λπ., αλλά περιλαμβάνουν κάθε μέτρο 

που μπορεί να διευκολύνει ένα άτομο με αναπηρία από το στάδιο αναζήτησης 

εργασίας μέχρι την δυνατότητα εκτέλεσης αυτής ώστε να συμμετέχει ισότιμα σε 

όλες τις σχετικές διαδικασίες. Ως «εύλογες προσαρμογές» λοιπόν μπορούν να 

θεωρηθούν8 : 

2. η διασφάλιση ίσων ευκαιριών κατά τη διαδικασία αιτήσεων εξεύρεσης 

εργασίας, 

3. η διευκόλυνση ατόμου με αναπηρία να εξασκήσει την εργασία του, 

4. η διευκόλυνση ενός εργαζόμενου με αναπηρία να απολαύσει παροχές και 

προνόμια στην εργασία του, 

5. η διασφάλιση της προσβασιμότητας των εγκαταστάσεων, 

6. η προσαρμογή του εξοπλισμού, του ωραρίου, του εκπαιδευτικού υλικού 

κ.λπ., 

7. η αλλαγή συμπεριφοράς των συναδέλφων και εργοδοτών, 

8. η προσαρμογή του ίδιου του αντικειμένου της εργασίας ώστε άτομα με 

διαφορετικούς περιορισμούς να μπορούν να λειτουργήσουν ισότιμα, 

9. η διασφάλιση της πρόσβασης ατόμων με αναπηρία στην επιμόρφωση. 

 

Μπορούμε να συμπεράνουμε βασιζόμενοι στα παραπάνω στοιχεία ότι οι 

έννοιες «εύλογες προσαρμογές» και «ειδικές παρεμβάσεις» 

αλληλοσυμπληρώνονται. Σε καμία ωστόσο περίπτωση δεν πρέπει να θεωρήσουμε 

                                                           
8
 Βλ. Stig Langvad, EDF Newsletter Disability Voice, Σεπτέβριος 2010 

 http://www.edf-feph.org/ Page_Generale. asp? DocID= 13855&thebloc= 25329. 
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ότι η υποχρέωση πρόβλεψης εύλογης προσαρμογής υποκαθιστά την υποχρέωση 

παρεμβάσεων για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας. Και αυτό γιατί ενώ οι 

ειδικές παρεμβάσεις για την διασφάλιση της προσβασιμότητας αφορούν σε όλα τα 

άτομα με αναπηρία, η εύλογη προσαρμογή είναι εξατομικευμένη και αφορά στην 

κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών ενός συγκεκριμένου ατόμου με αναπηρία σε 

συγκεκριμένο περιβάλλον ώστε το άτομο αυτό να καταστεί ικανό να εργαστεί 

ισότιμα με τους άλλους συναδέλφους του. 

Αντίστοιχα αλληλοσυμπληρούμενες είναι οι έννοιες «ειδικές παρεμβάσεις για 

την διασφάλιση της προσβασιμότητας» και «Σχεδιασμός για Όλους ή Καθολικός 

Σχεδιασμός», με τη διαφορά ότι ενώ οι ειδικές παρεμβάσεις για την 

προσβασιμότητα αποτελούν ενίοτε ίσως τη μόνη λύση για υφιστάμενες ήδη 

υποδομές και υπηρεσίες έτσι ώστε να μπορούν τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα 

με μειωμένη κινητικότητα εν γένει να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτές, ο 

Σχεδιασμός για Όλους ή Καθολικός Σχεδιασμός αποτελεί τη δημοκρατικότερη και 

πληρέστερη προσέγγιση διασφάλισης ενιαίας πρόσβασης των ατόμων αυτών και 

του λοιπού πληθυσμού σε νέες υποδομές και υπηρεσίες χωρίς προσαρμογές και 

ειδικά μέτρα. Στην περίπτωση, δηλαδή, του Σχεδιασμού για Όλους ή Καθολικού 

Σχεδιασμού, οι νέες υποδομές σχεδιάζονται απαρχής με τέτοιο τρόπο ώστε να 

διασφαλίζουν αφενός την πρόσβαση όλων σε αυτές και αφετέρου να μηδενίζουν τις 

πιθανότητες διάκρισης και στιγματισμού των χρηστών τους. 

Και τα τρία μοντέλα προσβασιμότητας στοχεύουν τελικά στην αποκατάσταση 

της πρόσβασης στις υποδομές, τις υπηρεσίες και τα αγαθά. Οι μεν εύλογες 

προσαρμογές(1ο μοντέλο), όμως, αφορούν σε ένα συγκεκριμένο άτομο, οι ειδικές 

παρεμβάσεις(2ο μοντέλο) για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας μόνο στα άτομα 

με αναπηρία και συνήθως προϋποθέτουν υποδομές κ.λπ. σχεδιασμένα με τη 

συμβατική προσέγγιση σχεδιασμού, ο δε Σχεδιασμός για Όλους ή Καθολικός 

Σχεδιασμός(3ο μοντέλο) αναφέρεται σε όλους με ή χωρίς αναπηρία. 
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 Νομοθεσία-Κανονισμοί-Αποφάσεις-Ψηφίσματα9 

 

 ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 Σύνταγμα της Ελλάδος του 1975/86, όπως τροποποιήθηκε με την 18/2001 

Απόφαση της Ζ΄ Αναθεωρητικής Βουλής στις 12.04.2001,άρθρο 

21,παράγραφος 2 και 6. 

1.2 Πρότυποι Κανόνες του ΟΗΕ για την Εξίσωση των Ευκαιριών για τα Άτομα με 

Ειδικές Ανάγκες-Κανόνας 5 (Γενική Συνέλευση ΟΗΕ-48Η Συνεδρίαση στις 

20.12.1993-Απόφαση 48/96). 

 ΝΟΜΟΙ 

 2.1. Ν.3731/2008/ΦΕΚ 263Α/23.12.2008 

2.2. Ν.2963/2001/ΦΕΚ 268Α/23.11.2001 

2.3. Ν.2831/2000/ΦΕΚ140Α/13.06.2000 -άρθρο28 

2.4. Ν.2696/1999/ΦΕΚ 57Α/23.03.99 

2.5. Ν.2430/1996 /ΦΕΚ 156Α/10.7.96 

 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

3.1 Π.Δ.16/96/ ΦΕΚ 10Α/18.01.96 

 ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

4.1. Απόφαση ΥΜΕ Α75442/6521/ΦΕΚ 146Β/07.02.2005 

4.2. Απόφαση ΥΜΕ 37492/1795/03/ΦΕΚ 922Β/04.07.2003 

4.3.Απόφαση ΥΜΕ αριθμ. οικ. 53495/2475/02/ΦΕΚ 116Β/05.02.2003-

Παράρτημα VII. 

4.4. Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ αριθμ. οικ. 52487/2001/ΦΕΚ 18Β/15.01.2002 

4.5. Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ αριθμ. οικ. 52488/2001/ΦΕΚ 18Β/15.01.2002 

4.6. Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ αριθμ. 3046/304/89/ΦΕΚ 59Δ/1989 

 ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ 

5.1.Εγκύκλιος ΥΠΕΣ ΔΙΑΔΠ/ Π.ΑμεΑ/ Φ.3/6/ 1537/20.01.09 «Πρόγραμμα  

προσβασιμότητας στους Δήμους». 

                                                           
9
 Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Διϋπουργική Επιτροπή για το έργο «Διαμόρφωση κοινής μεθοδολογίας διαδικασιών ελέγχου από 
τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του κράτους και κατάρτιση ενιαίου ερωτηματολογίου 
Προσβασιμότητας», Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα, Μάρτιος 2009. 
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5.2.Εγκύκλιος 6 ΥΠΕΣΔΔΑ/ ΓΔΤΑ με αρ.πρωτ.8303/08.02.08 «Δίκτυο 

προσβασιμότητας ΑμεΑ-Αφαίρεση εμποδίων από κοινόχρηστους 

χώρους που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών και ΑμεΑ». 

5.3. Εγκύκλιος 31 ΥΠΕΣΔΔΑ/ΓΔΤΑ με αρ.πρωτ.21826/19.04.07 «Παραλίες». 

 ΟΔΗΓΙΕΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

6.1 Οδηγίες σχεδιασμού του Γραφείου μελετών για ΑμεΑ ΥΠΕΧΩΔΕ 

«Σχεδιάζοντας για όλους»10. 

 

I. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

1) Κανονισμός (ΕΚ) 1371/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου11. 

2) Κανονισμός (ΕΚ) 1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου12. 

3) Κανονισμός Οργάνωσης, Λειτουργίας και Εξυπηρέτησης των 

μεταφερόμενων ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) με τα ειδικά 

λεωφορεία της ΕΘΕΛ ΑΕ. 

II. ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

1) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2008/164/ΕΚ 

2) Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 

Αναπηρία13-άρθρο 9 (61η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης 

ΟΗΕ), Δεκέμβριος 2006. 

Η «Διεθνής Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία» 

καθώς επίσης και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο14 υιοθετήθηκαν στις 13 Δεκέμβριου 

2006 ενώ τέθηκαν σε εφαρμογή στις 3 Μαΐου 2008. Είναι απαραίτητο να 

                                                           
10

 βλ. http://www.minenv.gr/1/16/162/16203/g1620300.html 
 
11

 βλ. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:315:0014:0041:EN:PDF 
 
12

βλ. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:204:0001:0009:EN:PDF  
 
13

Βλ http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx 
 
14

Βλ.http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/OptionalProtocolRightsPersonsWithDisabilitie
s.aspx 
 

http://www.minenv.gr/1/16/162/16203/g1620300.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:315:0014:0041:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:204:0001:0009:EN:PDF
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightsPersonsWithDisabilities.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/OptionalProtocolRightsPersonsWithDisabilities.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRPD/Pages/OptionalProtocolRightsPersonsWithDisabilities.aspx
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αναφέρουμε ότι το συγκεκριμένο κείμενο αποτυπώνει για πρώτη φορά διεθνώς με 

νομικά δεσμευτικό τρόπο τη μετάβαση από την προσέγγιση της αναπηρίας υπό την 

οπτική του ιατρικού μοντέλου στη δικαιωματική προσέγγιση των ΑμεΑ ως 

υποκειμένων. Η Σύμβαση αυτή καλύπτει ΟΛΑ τα πεδία Δημόσιας Πολιτικής καθώς 

επίσης και το σύνολο των θεμελιωδών δικαιωμάτων, δηλαδή τα Αστικά, Πολιτικά, 

Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα των ΑμεΑ. Τονίζουμε, τέλος, 

πως η εφαρμογή των μέτρων που ορίζονται στη Σύμβαση διαθέτει οριζόντιο 

χαρακτήρα και αφορά σε όλα τα Κράτη-Μέλη ανεξαιρέτως με ενιαίο τρόπο. Στην 

Ελλάδα η Σύμβαση αυτή κυρώθηκε στις 10 Απριλίου 2012 με το Νόμο 4074 και 

αποτελεί το βασικό κείμενο σύγκρισης για την παρούσα εργασία και τα ευρήματά 

της. 

Τη Σύμβαση (έως την 1η Ιουνίου 2012) έχουν υπογράψει 153 και την έχουν 

κυρώσει 112 κράτη, ενώ το Προαιρετικό Πρωτόκολλο το έχουν υπογράψει, 90 και το 

έχουν κυρώσει 67 κράτη15. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κύρωσε τη Σύμβαση στις 23 

Δεκεμβρίου 2010, ενώ η διαδικασία ολοκληρώθηκε τυπικά τον Ιανουάριο του 2011. 

Η Σύμβαση αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για τη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής για την Αναπηρία 2010-2020. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευθεί να 

στηρίξει τις εθνικές πρωτοβουλίες για την εφαρμογή των απαιτήσεων της Σύμβασης 

μέσω συγκεκριμένης στρατηγικής. Πρέπει να σημειωθεί, ότι και σε παλαιότερα 

ευρωπαϊκά κείμενα υπάρχουν σαφείς ομοιότητες με τις κατευθύνσεις της 

Σύμβασης. Ενδεικτικώς αναφέρεται η Σύσταση της Επιτροπής των Υπουργών, 

Σύσταση Rec (2006) προς τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, σχετικά με 

ένα Σχέδιο Δράσης (2006-2015) για την προώθηση των δικαιωμάτων και της 

πλήρους συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία.16 

                                                           
15

Βλ. http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATYκαιmtdsg_no=IV-15-
aκαιchapter=4καιlang=en 
 
16

 Βλ. «Συγκριτική Μελέτη Θεσμικού Πλαισίου για την «Προσβασιμότητα και τα άτομα με αναπηρία». 
Αποτελεί ενότητα εργασίας του Έργου «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ - ACCESSIBILITY FOR ALL» με 
διακριτικό τίτλο A4ALL, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013, Άξονας Προτεραιότητας 1: Ποιότητα Ζωής, Θεματική 
Προτεραιότητα 1.3: Συνεργασία και Δικτύωση για την Υγεία και των θεμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας. 
 
 

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATYκαιmtdsg_no=IV-15-aκαιchapter=4καιlang=en
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATYκαιmtdsg_no=IV-15-aκαιchapter=4καιlang=en


21 

 

Η Σύμβαση είναι δεσμευτική για τα κράτη που έχουν προσχωρήσει σε αυτή 

βάσει της αρχής του διεθνούς δικαίου pacta sunt servanda17. Τα κράτη δεσμεύονται 

πλήρως στην εφαρμογή της Σύμβασης από τη στιγμή της κύρωσής της, εκτός αν 

έχουν διατυπώσει ρητές επιφυλάξεις. Κράτη που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση και 

δεν την έχουν κυρώσει δεσμεύονται να σέβονται το σκοπό της Σύμβασης και δεν 

μπορούν να υιοθετούν νομοθεσία η οποία αντιβαίνει το σκοπό της και προωθεί η 

διαιωνίζει διακρίσεις έναντι των ατόμων με αναπηρία. Στη ΣΔΑΑ έχει προσχωρήσει 

η Ευρωπαϊκή Ένωση και κράτη μέλη της και αποτελεί κατά τούτο μια μεικτή 

συμφωνία (mixed agreement). Η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ΣΔΑΑ 

την κατέστησε μέρος του ευρωπαϊκού δικαίου που είναι δεσμευτικό για τα κράτη 

μέλη και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς σύμφωνα με το άρθρο 300 παρ. 7 ΣυνθΕΕ. 

Η δομή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 

παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με άλλες διεθνείς συμβάσεις αλλά και 

σημαντικές καινοτομίες. Με βάση τη θεματική της διάρθρωση, η Σύμβαση μπορεί 

να χωριστεί σε τρία διακριτά μέρη: 

1) το προοίμιο και τα γενικά άρθρα τα οποία έχουν οριζόντια και γενική 

εφαρμογή. Αυτά περιλαμβάνουν το σκοπό της Σύμβασης (άρθρο 1), τους ορισμούς 

και τις βασικές έννοιες που αναφέρονται στο άρθρο 2 και τα άρθρα 3-9 που έχουν 

οριζόντια εφαρμογή σε όλο το κείμενο της σύμβασης, ειδικά ουσιαστικά 

δικαιώματα που καλύπτουν ατομικά, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και 

πολιτιστικά δικαιώματα (άρθρα 10-30),  

3) το σύστημα παρακολούθησης και εφαρμογής της Σύμβασης (άρθρα 31-

40) με καινοτόμες διατάξεις που αφορούν την ενεργητική εμπλοκή και συνεργασία 

των οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία, τη δημιουργία εθνικών μηχανισμών 

παρακολούθησης καθώς και τη δημιουργία νέων οργάνων παρακολούθησης,  

4) τις τελικές διατάξεις (άρθρα 41-50).  

 

                                                           
17

   Άρθρο 26 Vienna Convention on the Law of Treaties, UN Doc A/CONF 39/38; UNTS 1155, 331, 
διαθέσιμο στον ιστότοπο: 
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf 
 

http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf
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Το Προαιρετικό Πρωτόκολλο διαρθρώνεται σε 18 άρθρα και δίνει 

αρμοδιότητα στην Επιτροπή να εξετάζει ατομικές προσφυγές για παραβιάσεις της 

Σύμβασης και επιτρέπει στα κράτη μέλη να μετέχουν σε ένα μηχανισμό παραπόνων 

(complaints mechanism) και διαδικασία εξέτασης παραπόνων (inquiry) υπό την 

εποπτεία της Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία που αποτελεί 

το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της Σύμβασης. 

 

Γ. Ισχύον Πλαίσιο Ελληνικών Δημόσιων Υπηρεσιών 

 Εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο 

Στο Σύνταγμα της Ελλάδας (αναθεώρηση 2001), όπως αναφέρθηκε 

επιγραμματικά στην υποενότητα Β(2), γίνεται μνεία στο άρθρο 21 -πιο 

συγκεκριμένα στην παράγραφο 6- ότι: «Τα άτομα με αναπηρία έχουν δικαίωμα να 

απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική 

ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της 

Χώρας».  

Κατά συνέπεια οποιαδήποτε πράξη ή κατάσταση στρέφεται κατά της 

αυτονομίας και της δυνατότητας συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στα 

κοινωνικά δρώμενα παραβιάζει συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα και 

θεμελιώνει δικαίωμα προσφυγής στην ελληνική δικαιοσύνη. Είναι λοιπόν 

αυτονόητο ότι με βάση το παραπάνω άρθρο του Συντάγματος η έλλειψη 

προσβασιμότητας υποδομών, υπηρεσιών και αγαθών, δεδομένου ότι συνεπάγεται 

εμποδισμό -άρα παρακώλυση της αυτονομίας- και αδυναμία συμμετοχής, είναι 

αντισυνταγματική πράξη και γεννά αγώγιμο δικαίωμα. 

Πρόσφατα με το Ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88Α/11.04.2012) «Κύρωση της 

Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού 

Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες» 

επικυρώθηκε η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών και το Πρωτόκολλο που τη 

συνοδεύει, με αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, να θεσμοθετείται και το άρθρο 9 αυτής 

που αναφέρεται στην Προσβασιμότητα, θέτοντας με ιδιαίτερα σαφή και καθολικό 

τρόπο τις υποχρεώσεις του κράτους στον τομέα αυτό. 
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Ως προς το βασικό θεσμικό πλαίσιο που αφορά στο δομημένο περιβάλλον 

ενδεικτικά θα αναφέρουμε ορισμένους Κανονισμούς, Νόμους και Αποφάσεις των 

εκάστοτε ιθυνόντων έτσι ώστε να μπορέσουμε σε επόμενο κεφάλαιο αυτής της 

εργασίας να συγκρίνουμε το τι ισχύει στην πραγματικότητα με αυτό που θα έπρεπε 

ήδη να έχει υλοποιηθεί. 

 

 Βασικό Εθνικό Θεσμικό Πλαίσιο Δομημένου Περιβάλλοντος18 

 

Στο υποκεφάλαιο αυτό αρχικά θα πρέπει να τονιστεί ότι ο εντοπισμός και η 

επεξεργασία-κατηγοριοποίηση της νομοθεσίας για την αναπηρία και ειδικότερα για 

την προσβασιμότητα στην Ελλάδα, αποτέλεσε μια πολύ δύσκολη διαδικασία καθώς 

αφενός οι σχετικές διατάξεις είναι πολυάριθμες και αφετέρου διότι βρίσκονται 

διασκορπισμένες σε διάφορα νομοθετήματα. Επιπρόσθετα, πρέπει να ληφθεί 

υπόψην ότι η σχετική νομοθεσία ανανεώνεται διαρκώς και αυτό προκύπτει ως 

αναγκαιότητα λόγω της απαιτούμενης προσαρμογής στις σύγχρονες αντιλήψεις για 

την αναπηρία. 

Ωστόσο, παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν στη διαδικασία, το βασικό 

θεσμικό πλαίσιο που προκύπτει και ισχύει σήμερα στη χώρα μπορεί συνοπτικά να 

περιγραφεί με τις παρακάτω κυρώσεις Διεθνών Συμβάσεων. Η Ελλάδα έχει κυρώσει 

τις περισσότερες κύριες διεθνείς συμβάσεις που αφορούν τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και ειδικότερα τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Έχει 

προσυπογράψει το Διεθνές Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα 

(ICCPR), το Προαιρετικό Πρωτόκολλο του Συμφώνου (Op Prot CCPR), στις 5 

Αυγούστου 1997, καθώς και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και 

Πολιτιστικά Δικαιώματα (CESCR) στις 16 Αυγούστου 1985. Επίσης, έχει κυρώσει τη 

Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (CRC), την 1η Μαΐου 1993. 

Η Ελλάδα κύρωσε την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ) στις 28 

Νοεμβρίου 1953, και έχει υπογράψει, χωρίς όμως να έχει ακόμα κυρώσει, το 

                                                           
18

 Μιζαμτσή Σ. (2006), «Οι διαστάσεις του ζητήματος της αναπηρίας και ο ρόλος της πρωτοβάθμιας 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 
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Πρωτόκολλο Αρ. 12 της Σύμβασης (ΣΕΣ αριθ. 177, τέθηκε σε ισχύ την 1η Απριλίου 

2005), έχει κυρώσει επίσης τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη (ΕΚΧ) 

συμπεριλαμβανομένου του Άρθρου 15 τον Ιούνιο του 1984 και υπέγραψε τον 

Αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη στις 3 Μαΐου 1996, αλλά δεν τον έχει 

ακόμη κυρώσει. Επίσης η Ελλάδα έχει υιοθετήσει τους Πρότυπους Κανόνες για την 

Εξίσωση των Ευκαιριών για τα Άτομα με Αναπηρία με τον ν. 2430/96 (Άρθρο 3 του 

ν. 2430/1996, ΦΕΚ 156Α/10.7.96). 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

i. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΖΩΝ 

ii. ΡΑΜΠΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ 

iii. ΚΛΙΜΑΚΕΣ Ή ΣΚΑΛΕΣ 

iv. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

v. ΣΗΜΑΝΣΗ 

vi. ΕΙΣΟΔΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 

vii. ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

viii. ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΚΟΙΝΟ 

ix. ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

Η εφαρμογή των παραπάνω Βασικών Αρχών στο σχεδιασμό του δομημένου 

περιβάλλοντος έχει πλέον θεσμοθετηθεί ως υποχρεωτική με τον Νέο Οικοδομικό 

Κανονισμό. 

 

 

 

Δ. Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο 

 

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί την αναπηρία ένα κατασκεύασμα της ίδιας της 

κοινωνίας και κατ’ επέκταση αναγνωρίζει τους περιβαλλοντικούς φραγμούς ως το 

κύριο εμπόδιο για τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία και  

θεωρεί ότι αυτοί πρέπει να εξαλειφθούν. Η Ε.Ε. αντιμετωπίζει τα θέματα 

πρόσβασης και κινητικότητας με βάση τις ίσες ευκαιρίες και το δικαίωμα 
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συμμετοχής. Αναγνωρίζει την κινητικότητα σαν δικαίωμα που ανήκει σε κάθε 

άνθρωπο, με την επιφύλαξη εύλογων οικονομικών και τεχνικών περιορισμών. 

Επισημαίνει την κρισιμότητα της προσβασιμότητας του περιβάλλοντος, την οποία 

και θεωρεί, όπως και η διεθνής κοινότητα, ως το κλειδί για την ισότητα των 

ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρία.   

 Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων συνέταξε αρχικά ένα ευρωπαϊκό 

σχέδιο δράσης με χρονικό ορίζοντα το 201019  και με στόχο την ένταξη των θεμάτων 

αναπηρίας στις σχετικές κοινοτικές πολιτικές και την ανάπτυξη συγκεκριμένων 

ενεργειών σε καίριους τομείς για την προώθηση της άρσης του αποκλεισμού των 

ατόμων με αναπηρία. Ένας από τους τρεις στρατηγικούς στόχους που έθετε για το 

μέλλον είναι η βελτίωση της «προσβασιμότητας για όλους» σε αγαθά, υπηρεσίες 

και το δομημένο περιβάλλον βάσει της αρχής του Σχεδιασμού για Όλους ή 

Καθολικού Σχεδιασμού. 

 Σήμερα η νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία 2010-202020  

επικεντρώνεται στην εξάλειψη των εμποδίων, επισημαίνει οκτώ βασικούς τομείς 

δράσης (προσβασιμότητα, συμμετοχή, ισότητα, απασχόληση, εκπαίδευση και 

κατάρτιση, κοινωνική προστασία, υγεία και εξωτερική δράση), προσδιορίζοντας για 

κάθε τομέα βασικές ενέργειες και επισημαίνοντας τον προεξέχοντα στόχο. 

Αναγνωρίζει ότι αν και η προσβασιμότητα αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη 

συμμετοχή στην κοινωνία και στην οικονομία, η Ε.Ε. απέχει ακόμη πολύ από την 

επίτευξη του στόχου αυτού. 

  Η επικύρωση από την Ε.Ε. της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 

δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και η ενσωμάτωσή της στο ευρωπαϊκό 

θεσμικό πλαίσιο καθώς επίσης και μια σειρά Κανονισμών και Ψηφισμάτων, όπως 

ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω, έχουν υποχρεωτική ισχύ σε όλα τα κράτη-μέλη, 

χωρίς να απαιτείται προηγούμενη προσαρμογή του εθνικού θεσμικού πλαισίου, 

εμμέσως αποτελούν σαφή εντολή για τη βελτίωση της προσβασιμότητας υποδομών 

                                                           
19

 Βλ. Έκθεση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, (2003), «2010: Μια Ευρώπη 
προσβάσιμη για όλους». 
 
20

 Βλ. Ε.Ε., Νοέμβριος 2012, COM (2010) 636 τελικό Ανακοίνωση της Επιτροπής, Ευρωπαϊκή 
Στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020: Ανανέωση της δέσμευσης για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια. 
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και υπηρεσιών και την προώθηση των αρχών του Σχεδιασμού για Όλους ή 

Καθολικού Σχεδιασμού. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ Ε.Ε. 

1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 181/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

3. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

4.  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΚ) ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ αριθ. 1107/2006 

5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΚ) ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ αριθ. 1083/2006 

6. ΨΗΦΙΣΜΑ της Επιτροπής των Υπουργών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ResAP 

(2007), «Επιτυγχάνοντας την πλήρη συμμετοχή μέσω του Καθολικού 

Σχεδιασμού». Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 12 Δεκεμβρίου 

2007 κατά τη 1014η συνεδρίαση των Αναπληρωτών Υπουργών 

7. ΨΗΦΙΣΜΑ της Επιτροπής των Υπουργών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ResAP 

(2001) σχετικά με την εφαρμογή των αρχών του Καθολικού Σχεδιασμού στα 

προγράμματα σπουδών όλων των επαγγελμάτων που αφορούν στο 

δομημένο περιβάλλον. Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 15 

Φεβρουαρίου 2001, κατά την 742α σύνοδο των αναπληρωτών Υπουργών 

 

 

Ε. Διεθνές Θεσμικό Πλαίσιο-ΟΗΕ 

 

1. Πρότυποι Κανόνες για την εξίσωση των ευκαιριών για τα άτομα με 

αναπηρία 

Η θεσμική αρχή έγινε το 1993, όταν η Διεθνής Κοινότητα αναγνώρισε τη 

σημασία της προσβασιμότητας. Στους Πρότυπους Κανόνες του ΟΗΕ για την εξίσωση 

των ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρία συμπεριέλαβε ειδικό άρθρο-Κανόνα για 
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την προσβασιμότητα, με τον οποίο ουσιαστικά αναγνωρίζει ότι εστιάζοντας στην 

προσβασιμότητα, στην οποία αποδίδει πρωταρχική σημασία, οι κοινωνίες μπορούν 

να εξασφαλίσουν το κλειδί για την άρση του αποκλεισμού και την προώθηση της 

εξίσωσης των ευκαιριών συμμετοχής για όλα τα μέλη τους. Αναγνωρίζει επίσης ότι 

οι ανάγκες όλων των πολιτών χωρίς διακρίσεις είναι της αυτής σπουδαιότητας και 

πρέπει να αποτελούν τη βάση οποιουδήποτε σχεδιασμού, τονίζοντας ιδιαίτερα την 

ανάγκη πρόσβασης στο περιβάλλον, την πληροφόρηση και την επικοινωνία, ώστε 

όλοι οι τομείς της κοινωνίας να γίνουν προσιτοί σε όλους, εξασφαλίζοντας ίσες 

ευκαιρίες συμμετοχής στα δρώμενα και για τα άτομα με αναπηρία. 

 Οι Κανόνες αυτοί έχουν υιοθετηθεί από την Ελληνική Πολιτεία με το άρθρο 3 

του Ν. 2430/1996 (ΦΕΚ 156Α/10.7.96), η οποία κατ΄ αυτό τον τρόπο ανέλαβε –

μεταξύ άλλων- όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους παραπάνω Κανόνες 

για την προσβασιμότητα. 

 

2. Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 

Δεκατέσσερα χρόνια μετά τους «Πρότυπους Κανόνες», η Διεθνής Κοινότητα 

οριοθετεί με ακόμη πιο σαφή τρόπο τις υποχρεώσεις των Κρατών για την 

προσβασιμότητα.  

Πιο συγκεκριμένα, σε ειδικό Άρθρο (άρθρο 9) της νέας Διεθνούς Σύμβασης 

για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ΟΗΕ, 2007) που αφιερώνει στην 

προσβασιμότητα, τονίζει ακόμη περισσότερο τη σημασία της κατατάσσοντάς τη 

μεταξύ των οκτώ γενικών αρχών που διαπνέουν το σύνολο της Σύμβασης, ενώ 

περιλαμβάνοντας - άμεσες ή έμμεσες - αναφορές σε αυτήν και σε άλλα Άρθρα της 

Σύμβασης (π.χ. άρθρο 4, 14, 19, 21, 24, 25, 27, 29, 30 κ.λπ.) αναδεικνύει με 

σαφήνεια και τον οριζόντιο χαρακτήρα της. Τη Σύμβαση αυτή όσο και το 

Πρωτόκολλο που τη συνοδεύει, όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω στην παρούσα 

εργασία, έχει υπογράψει και επικυρώσει και η χώρα μας (βλ.Ν.4074/2012/ΦΕΚ 

88Α/11.04.2012) αναλαμβάνοντας έτσι τις αντίστοιχες υποχρεώσεις. 
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3. Κοινωνικά Δικαιώματα που απορρέουν από τη Διεθνή Σύμβαση για τα 

Άτομα με Αναπηρία και άπτονται στις πολιτικές της Γενικής Κυβέρνησης 

 

1. Εργασία και Απασχόληση 

Το άρθρο 27 της Διεθνούς Σύμβασης κατοχυρώνει το δικαίωμα στα άτομα με 

αναπηρία να επιλέγουν ελεύθερα και σε ίση βάση με τους υπόλοιπους πολίτες την 

εργασία που θα ασκήσουν, τη δυνατότητά τους να συμμετέχουν σε ένα εργασιακό 

περιβάλλον ανοιχτό, χωρίς περιορισμούς και προσβάσιμο. Η μέριμνα αυτή ισχύει 

και για τα άτομα που αποκτούν κάποια αναπηρία κατά τη διάρκεια της 

απασχόλησης καθώς και στη δυνατότητα να μπορούν να εξασφαλίζουν από την 

εργασία τους τα απαραίτητα για το βιοπορισμό τους. Επιπλέον, στο ίδιο άρθρο, 

καθίσταται σαφής η υποχρέωση των κρατών να προστατεύουν και να διασφαλίζουν 

την άσκηση του δικαιώματος στην εργασία21. Eπιπλέον, καλούνται να 

κατοχυρώσουν ότι τα άτομα με αναπηρίες δεν υφίστανται συνθήκες δουλείας ή 

υποτέλειας και ότι προστατεύονται από την καταναγκαστική ή υποχρεωτική 

εργασία22. 

 Όσον αφορά στην ελληνική έννομη τάξη, στο άρθρο 22 παρ.1 του 

Συντάγματος κατοχυρώνεται η εργασία ως κοινωνικό δικαίωμα και γίνονται σαφείς 

απαγορεύσεις κάθε μορφής διάκρισης. Ωστόσο, τόσο τα κριτήρια υπαγωγής στο 

νόμο όσο και η διαδικασία εφαρμογής του αποδεικνύονται προσκολλημένες στην 

ιατρική θεώρηση της αναπηρίας, αγνοώντας άλλα χαρακτηριστικά και δεξιότητες 

του ατόμου.  

Προστατευόμενη απασχόληση 

Με τον όρο προστατευμένη εργασία νοείται κάθε μορφή εργασίας που 

παρέχεται σε άτομα με αναπηρία, τα οποία, λόγω της σοβαρότητας της αναπηρίας 

τους, είναι δύσκολο να απορροφηθούν στην ελεύθερη αγορά εργασίας. Σε μερικές 

περιπτώσεις οι απασχολούμενοι θεωρούνται ως εργαζόμενοι και απολαμβάνουν 

ακριβώς τα ίδια δικαιώματα, έχουν συμβόλαιο εργασίας και πληρώνονται, ενώ σε 

άλλες δεν λαμβάνουν αμοιβή. Η προστατευόμενη απασχόληση μπορεί να λάβει 

                                                           
21

 Βλ. άρθρο 27 παρ.1 
 
22

 Βλ. άρθρο 27 παρ.2 
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διαφορετικές μορφές, όπως εργασία σε εργαστήρια σχεδιασμένα για άτομα με 

αναπηρία, εργασία σε προστατευμένες συνθήκες σε κανονικές επιχειρήσεις 

(enclave), τοποθέτηση στην ελεύθερη αγορά, εργασία στο σπίτι κ.λπ. 

Η προστατευόμενη εργασία στην Ελλάδα πραγματοποιείται κυρίως με τη 

μορφή των προστατευόμενων εργαστηρίων, ενώ ειδική μέριμνα για την 

προστατευόμενη απασχόληση των ψυχικά αναπήρων προβλέπεται στο πρόγραμμα 

«Ψυχαργώς». Ειδική περίπτωση προστατευόμενης απασχόλησης είναι η σύσταση 

και λειτουργία Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.).  

 Εύλογη προσαρμογή στα άτομα με αναπηρίες στον εργασιακό χώρο 

Η έννοια της εύλογης προσαρμογής αποτελεί μια από τις πλέον ασαφείς 

έννοιες των δράσεων καταπολέμησης των διακρίσεων καθώς είναι αρκετά ρευστή 

και τα όρια της δυσανάλογης επιβάρυνσης είναι συχνά δυσδιάκριτα και δύσκολα 

προσδιορίσιμα με ακρίβεια στη νομοθεσία.  

Στην Ελλάδα παρέχονται προγράμματα επιχορήγησης εργονομικής 

διευθέτησης του χώρου εργασίας για άτομα με αναπηρίες, παραπληγία, 

τετραπληγία, ημιπληγία καθώς και πρόγραμμα επιχορήγησης θέσεων εργονομικής 

διευθέτησης του χώρου εργασίας για ΑμεΑ, που στοχεύει στη βελτίωση των 

συνθηκών εργασίας τους, στη στήριξή τους στον εργασιακό χώρο και στην εξάλειψη 

των εμποδίων ένταξης στην αγορά εργασίας.  

Η εφαρμογή της νομοθεσίας στην πράξη και η συμβατότητά της με το 

άρθρο 27 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 

Σύμφωνα με στοιχεία που καταγράφονται στην έκθεση του Ακαδημαϊκού 

Δικτύου εμπειρογνωμόνων για την αναπηρία (ANED) για το 200923 , το 84% των 

ατόμων με αναπηρία ή προβλήματα υγείας στην Ελλάδα είναι οικονομικά ανενεργό. 

Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικά μεγαλύτερο σε σύγκριση με τα ποσοστά του 

γενικού πληθυσμού. Το 40% των ατόμων με αναπηρία που είναι οικονομικά 

                                                           
23

 Greece – ANED country profile, http://www.disability-
europe.net/content/aned/media/Greece%20-%20ANED%20country%20profile.pdf 

http://www.disability-europe.net/content/aned/media/Greece%20-%20ANED%20country%20profile.pdf
http://www.disability-europe.net/content/aned/media/Greece%20-%20ANED%20country%20profile.pdf
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ανενεργό θεωρεί πως αντιμετωπίζει κοινωνικό αποκλεισμό που εντείνεται από την 

ανεπάρκεια των παροχών, των κοινωνικών υπηρεσιών και την ανεργία24. 

Περισσότερα από το ήμισυ των ατόμων με αναπηρία που είναι οικονομικά 

ανενεργά υποστήριξαν πως θα αντιμετώπιζαν ή έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα 

στο χώρο εργασίας, ενώ το ένα τρίτο περίπου υποστήριξε πως θα χρειάζονταν 

βοήθεια προκειμένου να μπορέσει να εργαστεί. Η μορφή βοήθειας που 

αναφέρθηκε συχνότερα ως απαραίτητη ήταν η υποστήριξη και η κατανόηση από 

συναδέλφους και προϊσταμένους. Επιπλέον, καταγράφηκαν οι ακόλουθες μορφές 

βοήθειας που λαμβάνουν άτομα με αναπηρία στο χώρο εργασίας: 27,9% λαμβάνει 

βοήθεια σχετικά με τη φύση της εργασίας του, 18% σχετικά με τον όγκο εργασίας, 

1,5% σχετικά με την πρόσβαση στον τόπο εργασίας, 13,2% σχετικά με την 

κινητικότητά του εντός του χώρου εργασίας, 20,2% αναφέρθηκε σε υποστήριξη και 

κατανόηση. Σε άλλες μορφές βοήθειας αναφέρθηκε το 16,4% των ερωτώμενων, ενώ 

το 2,8% δεν έδωσε απαντήσεις. 

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών, το Σεπτέμβριο του 2006, 

284 φορείς του δημοσίου τομέα (δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α’ και β’ 

βαθμού) απασχολούσαν συνολικά 2.232 υπαλλήλους με αναπηρία (Αρ. Πρωτ. 

ΔΙΑΔΠ/Π.ΑμεΑ/Φ.3/7/19534, Αθήνα 5 Σεπτεμβρίου 2006). Εγκύκλιος με αίτημα την 

παροχή στοιχείων είχε σταλεί στο σύνολο των φορέων του δημοσίου τομέα και 

συνολικά απάντησαν 885 (η μη ανταπόκριση εκτιμάται ότι αφορά κυρίως σε 

υπηρεσίες που δεν απασχολούν υπαλλήλους με αναπηρία). Όπως προέκυψε από τη 

συγκεκριμένη έρευνα, τα προβλήματα των υπαλλήλων με αναπηρία 

επικεντρώνονται σε διευκολύνσεις που έχουν να κάνουν κυρίως με την 

προσβασιμότητα στο χώρο εργασίας (για παράδειγμα, έλλειψη χώρων στάθμευσης 

οχημάτων αναπήρων, ανεπαρκής προσπέλαση πεζοδρομίου ή κεντρικής εισόδου, 

ανεπαρκής ράμπα ή έλλειψή της, ανεπαρκής ανελκυστήρας) και τις συνθήκες 

εργασίας (υπολογιστές με ηλεκτρονικό λογογράφο για υπαλλήλους με προβλήματα 

όρασης, μη καταλληλότητα χώρων – επίπλων γραφείου για παράδειγμα, για 

αναπηρικά αμαξίδια, έλλειψη μεταφραστή νοηματικής γλώσσας, έλλειψη κονσόλας 

                                                           
24

 Report on the employment of disabled people in European countries, Greece, Academic Network of 
European Disability experts (ANED), 2009, http://www.disability-
europe.net/content/aned/media/EL%20-%20ANED%202009%20Employment%20Report%20Final.pdf 

http://www.disability-europe.net/content/aned/media/EL%20-%20ANED%202009%20Employment%20Report%20Final.pdf
http://www.disability-europe.net/content/aned/media/EL%20-%20ANED%202009%20Employment%20Report%20Final.pdf
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τηλεφωνικού κέντρου για άτομα με προβλήματα όρασης). Επιπλέον, υπήρξαν 

φορείς που αναφέρθηκαν στην ανάγκη ελαστικού ωραρίου ή μειωμένου ωραρίου 

αλλά και στην ανάγκη χορήγησης ειδικών αδειών. 

Σύμφωνα με την ΕΣΑμεΑ, τα βασικότερα προβλήματα αφορούσαν την 

έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού στις αρμόδιες υπηρεσίες, την καθυστέρηση 

έκδοσης των προκηρύξεων, την αδυναμία των Υγειονομικών Επιτροπών να 

εξυπηρετήσουν μεγάλο αριθμό ατόμων ή τη μη λειτουργία τους σε κάποιες 

περιοχές, την πολυπλοκότητα και γραφειοκρατία του νόμου, την μειωμένη 

προσβασιμότητα στο χώρο κατάθεσης των αιτήσεων. Στην τροποποίηση που 

επήλθε με το άρθρο 31 του Νόμου 2956/2001 καταγράφονται αντίστοιχα 

προβλήματα εφαρμογής με αιχμή την ελλιπή υποστήριξη από τον ΟΑΕΔ λόγω 

έλλειψης καταρτισμένου και μόνιμου προσωπικού, την έλλειψη μόνιμων και 

προσβάσιμων γραφείων και αιθουσών για τις συνεδριάσεις των επιτροπών, την 

έλλειψη καταρτισμένου προσωπικού για τον έλεγχο και τη μηχανογραφική 

επεξεργασία των στοιχείων και των δικαιολογητικών καθώς και τη μη εκπροσώπηση 

της ΕΣΑΜΕΑ, ως επίσημου κοινωνικού εταίρου της πολιτείας σε θέματα ατόμων με 

αναπηρία, στην κεντρική επιτροπή του νόμου. 

Οι διαδικασίες πρόσληψης συντονίζονταν από τον ΟΑΕΔ μέχρι την ψήφιση 

του νόμου 3852/2010 που σύμφωνα με την παράγραφο 38 του άρθρου 280 

μεταφέρονται στις αποκεντρωμένες περιφερειακές διοικήσεις από 1/1/2011. 

Ωστόσο, δεν θεωρείται ότι τα προβλήματα εφαρμογής μπορεί να εξαλειφθούν με τη 

μεταφορά αρμοδιοτήτων. Η ασυνέπεια στη συχνότητα των προκηρύξεων για 

προσλήψεις καταγράφεται ως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα εφαρμογής 

τους νόμου. Όπως αναφέρεται σε Ειδική Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το 

νόμο 2643/1998 (που εκπονήθηκε το 2005), από την έναρξη ισχύος του νόμου ως 

και τα τέλη του 2004 διενεργήθηκαν μόλις δύο προκηρύξεις (το έτος 2000 και το 

έτος 2002) αντί για έξι συνολικά, καθώς ο νόμος προβλέπει τη διεξαγωγή μιας 

προκήρυξης ανά έτος και ορίζει ακριβές χρονοδιάγραμμα. Επιπλέον, στο Συνήγορο 

κατατέθηκαν συνολικά 204 σχετικές με την εφαρμογή του νόμου αναφορές 

πολιτών. 
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2. Eκπαίδευση  

Η εκπαίδευση αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που τα άτομα με αναπηρία 

πρέπει να απολαμβάνουν σε ίση βάση με τους άλλους. Στην κατεύθυνση αυτή τα 

κράτη έχουν την υποχρέωση να θεσπίσουν ένα σύστημα ανοικτής εκπαίδευσης 

(inclusive education) σε όλα τα επίπεδα συμπεριλαμβανομένης και της διά βίου 

μάθησης, το οποίο να διέπεται από τις ακόλουθες αρχές25 : την πλήρη ανάπτυξη 

των ανθρωπίνων δυνατοτήτων και της αίσθησης αξιοπρέπειας και αυτοεκτίμησης, 

την ενίσχυση του σεβασμού για τα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και την 

ανθρώπινη ποικιλομορφία, την ανάπτυξη της προσωπικότητας, των ταλέντων, της 

δημιουργικότητας των ατόμων με αναπηρία, καθώς και των διανοητικών και 

σωματικών ικανοτήτων τους στο μέγιστο βαθμό και τη διευκόλυνση των ατόμων με 

αναπηρία να συμμετέχουν αποτελεσματικά σε μία ελεύθερη κοινωνία.  

Το δικαίωμα στην εκπαίδευση αφορά το σύνολο των ατόμων με αναπηρία, 

χωρίς οποιαδήποτε διάκριση. Το πεδίο που καλύπτει το άρθρο 24 είναι ευρύτατο 

καθώς δεν περιορίζεται μόνο στη δημόσια δωρεάν παιδεία, αλλά καλύπτει όλη την 

υποχρεωτική εκπαίδευση, την τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και την 

επαγγελματική κατάρτιση, τη διά βίου μάθηση και την εκπαίδευση ενηλίκων. 

 Τι προβλέπει η ελληνική νομοθεσία 

Η παροχή παιδείας σε όλους τους Έλληνες πολίτες αποτελεί βασική 

αποστολή του κράτους, ενώ η δωρεάν δημόσια εκπαίδευση είναι δικαίωμα όλων 

των Ελλήνων πολιτών και η πολιτεία πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα 

προκειμένου να απολαμβάνουν αυτό το δικαίωμα και άτομα με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Τα δικαιώματα αυτά κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα και, 

συγκεκριμένα, στις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 16. Ακόμη, το δικαίωμα στην 

εκπαίδευση κατοχυρώνεται και σε πλήθος διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η 

Ελλάδα. 

Στη ελληνική νομοθεσία, η προσέγγιση που διαχρονικά χαρακτήριζε την 

εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία βασιζόταν στη λογική της διαχωρισμένης 

εκπαίδευσης ή όπως συνήθως αναφέρεται την ειδική αγωγή. 

                                                           
25

 Study on Challenges and Good Practices in the Implementation of the UN Convention on the Rights 
of Persons with Disabilities, European Foundation Centre - 
http://study.efc.be/en/documents/show/&tid=51.html 

http://study.efc.be/en/documents/show/&tid=51.html
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Ο Ν.3699/2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» αποτελεί την πλέον πρόσφατη νομοθετική 

παρέμβαση στα θέματα. Κατοχυρώνει τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της ειδικής 

αγωγής και εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρία «ως αναπόσπαστο μέρος της 

υποχρεωτικής και δωρεάν δημόσιας παιδείας», ενώ αναφέρεται επίσης η δέσμευση 

της πολιτείας να διασφαλίζει σε όλους τους πολίτες με αναπηρία και διαπιστωμένες 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες «ίσες ευκαιρίες για πλήρη συμμετοχή και 

συνεισφορά στην κοινωνία, ανεξάρτητη διαβίωση, οικονομική αυτάρκεια και 

αυτονομία, με πλήρη κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους στη μόρφωση και στην 

κοινωνική και επαγγελματική ένταξη». 

Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και κατά τη 

συνεκπαίδευση στα γενικά σχολεία, εφαρμόζονται ειδικά εκπαιδευτικά 

προγράμματα, ανάλογα με τις αναπηρίες και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των 

μαθητών, για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο ή και για ολόκληρη τη διάρκεια 

της σχολικής ζωής τους. Προγράμματα συστηματικής παρέμβασης όπως 

εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, φυσιοθεραπεία και κάθε άλλη υπηρεσία που 

στηρίζει την ισότιμη μεταχείριση των μαθητών, αξιολόγηση και παιδαγωγική και 

ψυχολογική υποστήριξη, παρέχονται κατά κύριο λόγο μέσα από τις ΣΜΕΑΕ και 

επικουρικά από τα ΚΕΔΔΥ (Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης Υποστήριξης 

Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών). 

Η εφαρμογή του δικαιώματος στην εκπαίδευση στην πράξη και η 

συμβατότητά του με το άρθρο 24 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των 

Ατόμων με Αναπηρία 

Πρέπει να τονιστεί ότι σε νομοθετικό επίπεδο καταγράφεται επαρκής 

κατοχύρωση του δικαιώματος των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση στην 

Ελλάδα. Ωστόσο, από την παρακολούθηση και την πρακτική εφαρμογή της 

νομοθεσίας προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα: Σύμφωνα με την εθνική 

έκθεση για την Ελλάδα στο πλαίσιο του Προγράμματος «Δικαιώματα για όλα τα 

παιδιά: Παρακολούθηση της εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα 
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του Παιδιού για τα Παιδιά με νοητικές αναπηρίες»26  η νομοθεσία προωθεί τον 

αποκλεισμό παιδιών από το γενικό σχολείο και το διαχωρισμό τους σε ΣΜΕΑΕ και 

μέσα σε χώρους ιδρυμάτων ή σε φορείς ΝΠΙΔ επαγγελματικής κατάρτισης οι οποίοι 

επιχορηγούνται από το Υπουργείο Υγείας και βρίσκονται εκτός εκπαιδευτικού 

συστήματος.  

Παρατηρούνται σοβαρές χρόνιες ελλείψεις αναφορικά με τη διάθεση πόρων 

και ανθρωπίνου δυναμικού, η παράλληλη στήριξη στο γενικό σχολείο δεν 

εφαρμόζεται ή εφαρμόζεται χωρίς κατάλληλο για τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

του μαθητή εκπαιδευτικό προσωπικό, δεν λειτουργούν τμήματα ένταξης στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι ΣΜΕΑΕ δεν έχουν επαρκές μόνιμο, εξειδικευμένο ή 

βοηθητικό προσωπικό, δεν διαθέτουν εξατομικευμένη υποστήριξη, δεν έχουν 

προσαρμοσμένα βιβλία. Επιπλέον, οι γονείς υφίστανται διακρίσεις και 

αντιμετωπίζουν σημαντικές και ανυπέρβλητες δυσκολίες για να εντάξουν το παιδί 

τους σε σχολείο, πολλά παιδιά δεν είχαν πρόσβαση σε δημόσια προσχολική 

εκπαίδευση ή δεν έγιναν δεκτά σε γενικό σχολείο, ενώ οι γονείς δεν είχαν 

ελευθερία επιλογής γενικού ή ειδικού σχολείου ή αντιμετώπισαν απροθυμία από 

την πλευρά των αρμοδίων.  

Οι γονείς δεν θεωρούν τις ΣΜΕΑΕ υπηρεσία εκπαίδευσης ή επαγγελματικής 

κατάρτισης, αλλά πάροχο υπηρεσιών φύλαξης. Όπως αναφέρεται, δεν υπάρχει 

ενημέρωση των γονέων για τις μεθόδους και την πρόοδο του παιδιού, αλλά απλά 

μια «ιδιότυπη συμφωνία» να περνούν τα παιδιά τις τάξεις. Σε πολλές περιπτώσεις, 

τα παιδιά χρειάζονται υποστήριξη με ιδιωτικά μαθήματα και δαπάνη των γονέων. 

Για τους μαθητές στην ειδική εκπαίδευση ζητούμενο επίσης αποτελεί ο 

βαθμός στον οποίο διασφαλίζεται η παροχή εκπαίδευσης στις κοινότητες στις 

οποίες ζουν τα άτομα με αναπηρία, καθώς, για παράδειγμα, σύμφωνα με στοιχεία 

του Υπουργείου Παιδείας για το 2010 ειδικά σχολεία κωφών στη χώρα δεν 

λειτουργούν περισσότερα από τρία νηπιαγωγεία, οκτώ δημοτικά και τρία γυμνάσια 

και λύκεια. 

                                                           
26

   Ιωάννα Κουβαριτάκη, «Δικαιώματα για όλα τα παιδιά: Παρακολούθηση της εφαρμογής της 
Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού για τα Παιδιά με νοητικές αναπηρίες», Inclusion 
Europe, Ιανουάριος 2011. 
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Όπως επισημαίνει η Επιτροπή για τα δικαιώματα του παιδιού, η 

αποτελεσματική εκπαίδευση δεν επιτυγχάνεται με την ενσωμάτωση απλώς των 

ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σύστημα 

παιδείας, αλλά απαιτεί το σχεδιασμό και τη δημιουργία των κατάλληλων δομών για 

την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προβλημάτων και αναγκών των παιδιών. 

  Σημαντικό πρόβλημα που εμποδίζει το σχεδιασμό αποτελεί η έλλειψη 

στατιστικών στοιχείων σχετικά με τα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη 

χώρα μας. Η Εθνική Στατιστική Αρχή καταγράφει δεδομένα μέχρι και το 2008. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Επετηρίδας του 2009, κατά το σχολικό έτος 

2007-2008, 6.992 μαθητές φοίτησαν σε 314 δημόσιες σχολικές μονάδες ειδικής 

αγωγής, το διδακτικό προσωπικό των οποίων ήταν 2.514 άτομα. Αναφορικά με την 

ιδιωτική ειδική εκπαίδευση (που δεν αφορά στην πρωτοβάθμια υποχρεωτική 

εκπαίδευση, καθώς δεν υπάρχουν αντίστοιχες μονάδες) την ακολούθησαν 2.642 

μαθητές, σε 53 μονάδες με το συνολικό εκπαιδευτικό προσωπικό να αριθμεί 251 

άτομα. Στα στοιχεία αυτά, όπως διευκρινίζεται, δεν έχουν συμπεριληφθεί οι 

μαθητές των ειδικών τάξεων δημοτικών σχολείων (1.313 στο σύνολό τους), οι 

οποίοι ανέρχονται σε 14.651, για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ο αντίστοιχος 

πληθυσμός των «τυπικών» μαθητών, που φοιτούσε σε δημόσια σχολεία την ίδια 

περίοδο ανέρχεται σε 1.317.853 άτομα σε 14.466 σχολικές μονάδες. Επιπλέον, τα 

συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία δείχνουν πως ο αριθμός των μαθητών της ειδικής 

εκπαίδευσης μειώνεται αισθητά από το δημοτικό στο γυμνάσιο και, αντιστοίχως, 

στο λύκειο. Οι μαθητές των δημόσιων ειδικών δημοτικών σχολείων (137 στο σύνολό 

τους) ανέρχονταν σε 2.509, ενώ των ειδικών γυμνασίων (μόλις 8 στο σύνολό τους) 

σε 296 και των ειδικών λυκείων (μόλις 5) σε 119.  

Μετά την εφαρμογή του νόμου 3699/2008, σύμφωνα με στοιχεία του 

Υπουργείου Παιδείας, για το Σεπτέμβριο του 2010 στη χώρα λειτουργούσαν το 

συγκεκριμένο διάστημα 100 ειδικά νηπιαγωγεία και 245 τμήματα ένταξης σε 

νηπιαγωγεία, 173 ειδικά δημοτικά σχολεία και 1.563 τμήματα ένταξης σε δημοτικά 

σχολεία, 12 ειδικά γυμνάσια και 5 ειδικά λύκεια. Επιπλέον, λειτουργούν 25 ΤΕΕ-

ΕΠΑΛ ειδικής αγωγής, και 77 Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.). 
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Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της ΕΣΑμεΑ για το 2009, με θέμα «Η 

Πρόταση της ΕΣΑμεΑ για ένα “Εθνικό Πρόγραμμα Δημόσιων Πολιτικών για την 

Αναπηρία”» η εκπαίδευση που παρέχεται στα ΑμεΑ στη χώρα μας είναι «χαμηλής 

ποιότητας», γεγονός που συνιστά μια «καίριας σημασίας διάκριση». Όπως 

αναφέρεται «η παροχή χαμηλότερης ποιότητας εκπαίδευσης συνδέεται και με το 

γεγονός ότι τα ειδικά σχολεία και τα τμήματα ένταξης δεν είναι εξοπλισμένα 

επαρκώς με την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή, δεν υποστηρίζονται με τα 

απαιτούμενα ειδικά αναλυτικά προγράμματα, και δεν είναι επαρκώς στελεχωμένα 

με εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό σε κάθε κατηγορία αναπηρίας. 

 Επίσης, βασική διάκριση σε βάρος των ατόμων με αναπηρία στην 

πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια γενική και τεχνική εκπαίδευση είναι 

το διαπιστωμένο γεγονός της έλλειψης υποστήριξης, και το έλλειμμα τεχνολογικών 

βοηθημάτων, διασφάλισης της ψηφιακής προσβασιμότητας, προσαρμοσμένου 

εκπαιδευτικού υλικού σε κάθε κατηγορία αναπηρίας κ.λπ. Οι ανωτέρω διακρίσεις 

συμπληρώνονται με σοβαρές ελλείψεις στην προσβασιμότητα των σχολικών 

κτιρίων γενικής και τεχνικής εκπαίδευσης και την ακαταλληλότητα των κτιρίων όπου 

στεγάζονται οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και τα Τμήματα Ένταξης». 

Σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα που παρουσιάζονται στη συγκεκριμένη 

έκθεση της ΕΣΑμεΑ, από τα 510 τμήματα ένταξης που λειτουργούσαν (τη 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή) στη χώρα, μόνο τα 98 (19,22%) στεγάζονται σε 

αίθουσες κατάλληλες που μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες μαθητών με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με τον απαραίτητο εξοπλισμό και παιδαγωγικό 

υλικό, ενώ τα υπόλοιπα (που αποτελούν το 80,78%) στεγάζονται σε ανεπαρκείς και 

ακατάλληλες αίθουσες. Αναφορικά με τα ειδικά σχολεία, από 50 ειδικά σχολεία που 

αποτέλεσαν αντικείμενο της έρευνας, μόνο τα 10 (ποσοστό 20%), στεγάζονται σε 

κατάλληλα κτίρια χωρίς αυτό να συνεπάγεται ότι τα προβλήματα ασφάλειας και 

υγιεινής των μαθητών με αναπηρία είναι λυμένα, ενώ τα υπόλοιπα 40 στεγάζονται 

σε ακατάλληλα κτίρια με ανεπαρκείς αίθουσες και αυλές περιορισμένης 

χωρητικότητας. 
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3. Υγεία 

Η υγεία αποτελεί αδιαπραγμάτευτο κοινωνικό αγαθό το οποίο αφορά σε 

όλους τους πολίτες. Όπως ορίζεται στη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ τα Κράτη έχουν 

την υποχρέωση να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να 

διασφαλίζεται η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας στα άτομα με αναπηρίες. Οι 

υπηρεσίες υγείας πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στο φύλο αλλά και στις ανάγκες 

της αποκατάστασης της υγείας.  

Οι υποχρεώσεις αφορούν την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία, 

πρωτίστως στο γενικό σύστημα υγείας, πέρα από τα ειδικά μέτρα που είναι 

απαραίτητα λόγω της αναπηρίας τους. 

  

 

Τί προβλέπει η ελληνική νομοθεσία 

Στο άρθρο 21 παρ. 3 γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στα άτομα με αναπηρία 

για τα οποία, πέρα από τις γενικές υποχρεώσεις του συστήματος υγείας, θα πρέπει 

να λαμβάνονται και ειδικά μέτρα προστασίας27. 

Στην Ελλάδα οι συνταγματικές δεσμεύσεις για την υγεία υλοποιούνται μέσω 

του Εθνικού Συστήματος Υγείας το οποίο θεσπίστηκε για την παροχή υπηρεσιών 

υγείας σε όλους. Οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας που απασχολούνται στο 

Εθνικό Σύστημα Υγείας έχουν την υποχρέωση να παρέχουν φροντίδα ίσης 

ποιότητας στο σύνολο των πολιτών.  

Στο πλαίσιο της προσπάθειας εξορθολογισμού του συστήματος ασφάλισης 

υγείας και περικοπής των δαπανών εντάσσεται και η σύσταση του Εθνικού 

Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (με το Νόμο 3918/2011). 

Στον τομέα της υγείας εντάσσεται και η φαρμακευτική αγωγή, η οποία 

καλύπτεται από την ασφάλιση υγείας. Η νομοθεσία που αφορά την παραγωγή και 

κυκλοφορία φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση προβλέπει στη 

συσκευασία των φαρμάκων να αναγράφεται η ονομασία του και στη γλώσσα 

Braille, για τα άτομα που είναι τυφλά ή με μειωμένη όραση.  

                                                           
27

 Βλ. Κώστας Χ. Χρυσόγονος, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, Νομική Βιβλιοθήκη, 2006 
 



38 

 

Η δημόσια υγεία αποτελεί «επένδυση για τη διατήρηση και τη βελτίωση του 

ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας» (νόμος 3370/2005). Ανάμεσα στις βασικές 

λειτουργίες και δράσεις της δημόσιας υγείας περιλαμβάνεται και η προάσπιση των 

αναγκών υγείας των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Με τον Νόμο 4025/2011 

εντάσσεται στο Ε.Σ.Υ. δίκτυο φορέων φυσικής και κοινωνικής αποκατάστασης.  

 

Η εφαρμογή της νομοθεσίας στην πράξη και η συμβατότητά της με το 

άρθρο 25 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 

Η πρόσβαση του πληθυσμού στις υπηρεσίες υγείας είναι ελεύθερη. Ωστόσο, 

οι παθογένειες του ελληνικού υγειονομικού συστήματος είναι χρόνιες και την 

τελευταία 20ετία παρατηρείται μία συνεχής προσπάθεια, μέσω νομοθετικών 

πρωτοβουλιών αναδιοργάνωσης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 

δυσλειτουργίες και να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το 

σύστημα υγείας χαρακτηρίζεται επίσης και από οριζόντιες ανισότητες στο βαθμό 

που, παρά τον αποκεντρωμένο χαρακτήρα του, η πρόσβαση σε υπηρεσίες διαφέρει 

σημαντικά μεταξύ των αστικών και των αγροτικών περιοχών.  

Όπως επισημαίνει η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή28, παρατηρείται 

χαμηλή ποιότητα παροχών πρωτοβάθμιας φροντίδας, περιφερειακές ανισότητες 

στην προσφορά υπηρεσιών υγείας, απουσία άσκησης κλινικής οικογενειακής 

ιατρικής, ανυπαρξία αξιολόγησης της ποιότητας των νοσοκομειακών υπηρεσιών 

υγείας και των λειτουργών υγείας. Τα φαινόμενα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα μια 

ιδιαίτερη αίσθηση ανασφάλειας στους πολίτες, και ιδίως στους πιο ευάλωτους από 

αυτούς.  

Ειδικά θέματα πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας φαίνεται να 

αντιμετωπίζουν τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας. Όπως αναφέρει έκθεση 

(Μάρτιος 2008) για την Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την «Ποιότητα και 

ισότιμη πρόσβαση στις Υπηρεσίες Υγείας», οι ψυχικά ασθενείς έρχονται 

αντιμέτωποι με σοβαρά οργανωτικά εμπόδια κατά την προσπάθεια πρόσβασής 

τους σε υπηρεσίες υγείας, καθώς τα νοσοκομεία επιμένουν να συνιστούν 

ψυχιατρική νοσηλεία ακόμη και όταν η ψυχική διαταραχή είναι υπό έλεγχο. 

                                                           
28

 Γνώμη Πρωτοβουλίας της ΟΚΕ, «Υγεία» Ιανουάριος 2009 
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Επιπλέον, σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας οι ψυχικά πάσχοντες είναι 

συχνά θύματα άνισης και διακριτικής μεταχείρισης όταν επισκέπτονται γενικά 

νοσοκομεία.  

Όπως εκτιμά η ΟΚΕ το ελληνικό υγειονομικό σύστημα βρίσκεται σε συνεχή 

και επιταχυνόμενη πορεία «ιδιωτικοποίησής» του, με την έννοια πως ο πληθυσμός 

υποχρεώνεται σε άμεσες πληρωμές για την κάλυψη των αναγκών του, αν και ήδη 

έχει προπληρώσει για αυτές τις παροχές μέσω του συστήματος κοινωνικής 

ασφάλισης. 

Αναφορικά με τον ιατροκοινωνικό τομέα υγείας, που αφορά σε μεγάλο 

βαθμό τα άτομα με αναπηρία, και εκεί παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα. 

Όπως επισημαίνεται από την ΟΚΕ, στην Ελλάδα παρατηρείται σοβαρότατη 

υστέρηση στους τομείς της «μετά» και εξω-νοσοκομειακής περίθαλψης. Στον τομέα 

της αποθεραπείας και αποκατάστασης υγείας, η συμβολή του δημόσιου τομέα είναι 

ιδιαίτερα υποτονική και οι ανάγκες καλύπτονται κυρίως από ιδιωτικές μονάδες. 

 

4. Ανεκτό βιοτικό επίπεδο και κοινωνική προστασία 

Σημαντικός είναι ο αριθμός των ατόμων με αναπηρία που ζουν σε συνθήκες 

φτώχειας. Το γεγονός αυτό αποτελεί σημαντική πρόκληση την οποία καλούνται να 

αντιμετωπίσουν τα συμβαλλόμενα κράτη, που είναι υποχρεωμένα από τη Σύμβαση 

να καλύψουν τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, να διασφαλίσουν πως τα άτομα 

με αναπηρία θα έχουν ίση πρόσβαση με όλους τους υπόλοιπους πολίτες σε 

υπηρεσίες και προγράμματα κοινωνικής προστασίας, μείωσης της φτώχειας και, 

επιπλέον, θα τους παρέχεται η απαιτούμενη κρατική βοήθεια προκειμένου να 

καλύψουν επιπλέον ανάγκες τους, οι οποίες δημιουργούνται λόγω της αναπηρίας 

τους. Ανάγκες που αν δεν καλυφθούν σε βαθμό ικανοποιητικό οδηγούν τα άτομα με 

αναπηρία και τις οικογένειές τους στη φτώχεια και στον κοινωνικό αποκλεισμό. 

 

 Τί προβλέπει η ελληνική νομοθεσία 

Το ελληνικό Σύνταγμα κατοχυρώνει ειδικά την κοινωνική προστασία των 

ατόμων με αναπηρία τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 έχουν δικαίωμα να 

απολαμβάνουν ειδική φροντίδα από το Κράτος. 
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Η κοινωνική προστασία των ατόμων με αναπηρία συνδέεται με το δικαίωμα 

ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας του ατόμου (Άρθρο 5 παρ.1), ώστε ο 

νομοθέτης πέρα από τις γενικές προνοιακές παροχές, είναι υποχρεωμένος να 

θεσμοθετήσει και σύνθετες παροχές κοινωνικής προστασίας. Οι προνοιακές 

παροχές διακρίνονται σε χρηματικές παροχές, παροχές σε είδος, υπηρεσίες 

ανοιχτής και κλειστής φροντίδας, προγράμματα εκπαίδευσης και απασχόλησης και 

έμμεσες οικονομικές ενισχύσεις, όπως απαλλαγές από οικονομικά βάρη. 

Αναφορικά με τις υπηρεσίες για τα άτομα με αναπηρία, στο θεσμικό πλαίσιο 

προβλέπεται η δημιουργία δομών και προγραμμάτων. 

Το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην καταβολή 

προνοιακών επιδομάτων για: Άτομα με βαριές αναπηρίες, άτομα τυφλά, κωφά-

κωφάλαλα, με σπαστική εγκεφαλοπάθεια ή εγκεφαλική παράλυση, πάσχοντες από 

μεσογειακή αναιμία, συγγενή αιμορραγική διάθεση ή σύνδρομο επίκτητης 

ανοσοποιητικής ανεπάρκειας (AIDS), χανσενικούς, άτομα με βαριά νοητική 

υστέρηση, νεφροπαθείς, τετραπληγικούς-παραπληγικούς και ακρωτηριασμένους 

ανασφάλιστους. Ακόμη, στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο ρυθμίζεται και η καταβολή 

και άλλων επιδομάτων αναπηρίας, ανταποδοτικής φύσεως, που αφορούν άτομα 

αναπηρίας που καλύπτονται από ασφαλιστικούς οργανισμούς. Άλλες παροχές 

κοινωνικής φύσεως προς τα άτομα με αναπηρία είναι και: Επίδομα καυσίμων, 

καταβολή αντιτίμου βενζίνης και ελαιολιπαντικών, επίδομα αεροθεραπείας, 

κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο ΔΕΗ, κάρτες μετακίνησης. 

Τέλος, σημαντικό ρόλο για την κοινωνική προστασία και τη διασφάλιση ενός 

ανεκτού βιοτικού επιπέδου σε άτομα με αναπηρία διαδραματίζουν και οι συντάξεις 

αναπηρίας. Οι συντάξεις αναπηρίας χορηγούνται από τους επιμέρους 

ασφαλιστικούς οργανισμούς και διαφέρουν σε ό,τι αφορά τις ειδικές προϋποθέσεις 

τους. 

 

Η εφαρμογή της νομοθεσίας στην πράξη και η συμβατότητά της με το 

άρθρο 28 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 

Η παροχή εισοδηματικών ενισχύσεων, με την καταβολή προνοιακών 

επιδομάτων είναι ο βασικός τρόπος με τον οποίο το Κράτος «προστατεύει» τα 
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άτομα με αναπηρία, παρέχοντάς τους οικονομικά μέσα απαραίτητα για τη 

διαβίωση. Ωστόσο, δεν είναι θεσμοθετημένο ένα ενιαίο σύστημα επιδοματικής 

προστασίας για τα άτομα με αναπηρία, αλλά εφαρμόζονται διαφορετικά 

προγράμματα για επιμέρους κατηγορίες, που παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις και 

ως προς τις προϋποθέσεις χορήγησης και ως προς το ύψος του παρεχόμενου 

επιδόματος. Επιπλέον, το ύψος των επιδομάτων είναι εξαιρετικά χαμηλό και οι 

προνοιακές παροχές δύσκολα επαρκούν για τη διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς 

επιπέδου διαβίωσης για τα άτομα με αναπηρία, ειδικά σε περιπτώσεις που δεν 

διαθέτουν άλλους οικονομικούς πόρους.  

Σύμφωνα με την έκθεση για την εφαρμογή των πολιτικών που προάγουν την 

ανεξάρτητη διαβίωση στην Ελλάδα, του ακαδημαϊκού δικτύου Ευρωπαίων 

εμπειρογνωμόνων για την αναπηρία, τα στοιχεία για την αναπηρία στην Ελλάδα 

είναι εξαιρετικά ελλιπή29. Όπως επισημαίνει και το δίκτυο στην Έκθεση για την 

Ελλάδα που αφορά την κοινωνική ενσωμάτωση και την κοινωνική προστασία των 

ατόμων με αναπηρία30, στην Έκθεση Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική 

Προστασία και την Κοινωνική Ένταξη, η αναπηρία αποτελεί από μόνη της την 

τέταρτη κύρια προτεραιότητα της εθνικής στρατηγικής. Αντιμετωπίζεται ως ένα 

θέμα που απαιτεί την ενίσχυση των μέτρων σε όλους τους κύριους στρατηγικούς 

άξονες παρέμβασης για την κοινωνική ένταξη, οι οποίοι είναι καλύτερη, 

εκσυγχρονισμένη διακυβέρνηση, καταπολέμηση της ανεργίας και προώθηση της 

απασχόλησης μέσω της αύξησης δεξιοτήτων και ικανοτήτων και εξασφάλιση 

αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης και υψηλής ποιότητας κοινωνικές υπηρεσίες για 

όλους, ιδιαίτερα όσον αφορά την εκπαίδευση, την υγεία, την κοινωνική ασφάλιση 

και κοινωνική προστασία. 

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, μια σημαντική ανεπάρκεια σε σχέση με την 

εφαρμογή των εθνικών σχεδίων δράσης για την κοινωνική ένταξη είναι η έλλειψη 

                                                           
29

 ANED country report on the implementation of policies supporting independent living for disabled 
people, Greece - http://www.disability-europe.net/content/aned/media/EL-8-
ANED_2009_Task_5_request-07_template_-
%20approved%20final%2003%20july_to%20publish_in%20layout_to%20EC.pdf 
 
30

 Report on the social inclusion and social protection of disabled people in European countries, 
Greece- http://www.disability-
europe.net/content/aned/media/EL%20social%20inclusion%20report.pdf 

http://www.disability-europe.net/content/aned/media/EL-8-ANED_2009_Task_5_request-07_template_-%20approved%20final%2003%20july_to%20publish_in%20layout_to%20EC.pdf
http://www.disability-europe.net/content/aned/media/EL-8-ANED_2009_Task_5_request-07_template_-%20approved%20final%2003%20july_to%20publish_in%20layout_to%20EC.pdf
http://www.disability-europe.net/content/aned/media/EL-8-ANED_2009_Task_5_request-07_template_-%20approved%20final%2003%20july_to%20publish_in%20layout_to%20EC.pdf
http://www.disability-europe.net/content/aned/media/EL%20social%20inclusion%20report.pdf
http://www.disability-europe.net/content/aned/media/EL%20social%20inclusion%20report.pdf
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καταγραφής, παρακολούθησης και αξιολόγησης των αναγκών και καταστάσεων, 

των δράσεων και της προόδου. Το ζήτημα της ανισότητας της εισοδηματικής 

στήριξης μεταξύ ασφαλισμένων και ανασφάλιστων, αλλά και μεταξύ των ομάδων 

των ατόμων με αναπηρία είναι ένα αναγνωρισμένο πρόβλημα. Ο ορισμός της 

αναπηρίας που χρησιμοποιείται με βάση κριτήρια ιατρικά, καθώς και η έλλειψη 

στοχευμένων μέτρων και εξατομικευμένης αξιολόγησης συστημάτων υποστήριξης 

είναι κύρια προβλήματα.  

Παράλληλα, δημιουργούνται ανισότητες μεταξύ των ομάδων των ατόμων με 

αναπηρίες και διαιωνίζονται τα όρια μεταξύ των ατόμων με αναπηρία και των 

υπολοίπων, καθώς παρατηρείται έλλειψη κατανόησης της κοινωνικής διάστασης 

της αναπηρίας και των συνεπειών της αναφορικά και με τους οικονομικούς πόρους 

και με την ύπαρξη ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος, που εμποδίζει την εφαρμογή 

ριζικών παρεμβάσεων για την οικονομική και κοινωνική ένταξη.  

Οι οικονομικές πολιτικές στήριξης βασίζονται στην έννοια της ανικανότητας 

και ορίζουν, εκ των προτέρων, την αναπηρία ως ανικανότητα για εργασία και 

κοινωνική συμμετοχή. Αν και η οικονομική υποστήριξη είναι απαραίτητη για την 

αντιμετώπιση πρόσθετων δαπανών και αναγκών που σχετίζονται άμεσα με την 

αναπηρία (οι οποίες στην πραγματικότητα μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερες από 

αυτό που προβλέπουν και καλύπτουν οι παροχές), η προβληματική φύση της 

πολιτικής αυτής έγκειται στο ότι δικαιολογεί την έλλειψη ολοκληρωμένων μέτρων 

ποιότητας για την κοινωνική και οικονομική ανεξαρτησία των ατόμων με αναπηρία, 

και ως εκ τούτου, διατηρεί την αντίληψη των ατόμων με αναπηρία ως κοινωνικά 

αποκλεισμένων εξ ορισμού. 

Ακόμη, οι παροχές κοινωνικής ασφάλισης και πρόνοιας δεν διαθέτουν ένα 

εξατομικευμένο σύστημα αξιολόγησης προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη οι 

ειδικές ανάγκες και οι πόροι διαβίωσης του κάθε ατόμου, ώστε να λειτουργούν με 

ένα ορθολογικό και αποτελεσματικό σύστημα που μπορεί να καλύψει επαρκώς τα 

διαφορετικά επίπεδα αναγκών. Η εγγύηση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης 

είναι, συνεπώς, σε κίνδυνο για τους ανθρώπους που δεν διαθέτουν άλλα μέσα 

διαβίωσης, όπως η απασχόληση ή μέσα στήριξης. 
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Η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στην Ελλάδα φαίνεται να 

παραμένει σχετικά υποβαθμισμένη σε σύγκριση με τη χορήγηση εισοδηματικών 

ενισχύσεων. Δεν φαίνεται να έχει επιτευχθεί, σε επαρκή τουλάχιστον έκταση, η 

μεταφορά της ευθύνης για τη φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων, των ατόμων 

με αναπηρία από την οικογένεια και τον ιδιωτικό τομέα σε εξειδικευμένες 

κοινωνικές υπηρεσίες, έστω και αν κατά διαστήματα ελήφθησαν πρωτοβουλίες 

προς αυτή την κατεύθυνση.  

Υπηρεσίες που παρέχονταν στο σπίτι ή στην κοινότητα χρηματοδοτούνταν 

από κοινοτικά κονδύλια αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα οικονομικής 

φύσεως, αλλά και επιπλέον δυσλειτουργίες στην πράξη.  

Ακόμη, σύμφωνα με το Πόρισμα της Επιτροπής Ειδικών για το Ασφαλιστικό 

το ποσοστό των συντάξεων αναπηρίας στην Ελλάδα είναι από τα υψηλότερα μεταξύ 

των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χαρακτηρίζεται ως «ένα παθητικό σύστημα 

“παραγωγής” αναπήρων οι οποίοι σε αρκετές των περιπτώσεων προσποιούνται ή 

υπερτονίζουν την πάθησή τους». 

 

5. Προσβασιμότητα 

Όπως έγινε σαφές από το κεφάλαιο στο οποίο παρατίθενται οι ορισμοί που 

αφορούν στην κατανόηση του αντικειμένου της παρούσας εργασίας, ο όρος 

«προσβασιμότητα» διαφέρει ως προς τον όρο «πρόσβαση». Ο τελευταίος 

χαρακτηρίζει το ίδιο το άτομο και τη σχέση με ο,τιδήποτε το περιβάλλει ενώ ο όρος 

«προσβασιμότητα» χαρακτηρίζει και αναφέρεται αποκλειστικά στο περιβάλλον και 

ο,τιδήποτε περιλαμβάνει αυτό (άψυχα και έμψυχα, υπηρεσίες, κτίρια κ.ά.).   

Η αποσαφήνιση και ο διαχωρισμός των παραπάνω όρων αποτελεί αναγκαία 

συνθήκη για την πλήρη κατανόηση της εργασίας αυτής. Το δικαίωμα στην 

προσβασιμότητα αποτελεί έναν από τους κεντρικούς άξονες του κοινωνικού 

μοντέλου της αναπηρίας, σύμφωνα με το οποίο «η αναπηρία προκύπτει από την 

αλληλεπίδραση μεταξύ των εμποδιζόμενων προσώπων, των περιβαλλοντικών 

εμποδίων και των εμποδίων συμπεριφοράς». Η αναπηρία είναι το αποτέλεσμα της 

αλληλεπίδρασης των τριών αυτών παραγόντων που παρακωλύουν την «πλήρη και 
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αποτελεσματική συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία σε ίση βάση με 

το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο». 

 

Τί προβλέπει η ελληνική νομοθεσία 

Η έννοια της προσβασιμότητας δεν αποτυπώνεται με συγκεκριμένο ορισμό 

στην ελληνική έννομη τάξη. Σύμφωνα με έκθεση της ΕΣΑμεΑ31, «η προσβασιμότητα, 

εκτός από τη διάσταση της φυσικής πρόσβασης (μπορεί ένα άτομο να πάει εκεί που 

θέλει;), περικλείει και τη διάσταση της λειτουργικότητας (μπορεί να χρησιμοποιήσει 

την υπηρεσία ή το αγαθό που θέλει;), της επικοινωνίας (μπορεί να επικοινωνήσει 

και να πληροφορηθεί όπως όλοι;) και σχετίζεται άμεσα με την αυτονομία και την 

ασφάλεια, οι οποίες εντέλει είναι οι καθοριστικές παράμετροι που διασφαλίζουν σε 

κάθε άτομο την ελευθερία επιλογών σε κάθε στιγμή της ζωής του». 

Η έννοια της προσβασιμότητας συναντάται για πρώτη φορά στην ελληνική 

έννομη τάξη με το Νόμο 2430/1999 (ΦΕΚ 156/Α/10-07-1996) που κύρωσε τους 

Πρότυπους Κανόνες του ΟΗΕ και ειδικότερα τον Κανόνα 5 που αφορά την 

προσβασιμότητα. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία ρητή αναφορά στο δικαίωμα στην 

προσβασιμότητα. Σε νομοθετικό επίπεδο, μια πληθώρα διάσπαρτων, 

κατακερματισμένων και ασυντόνιστων διατάξεων έχει αναπτυχθεί τις δυο 

τελευταίες δεκαετίες αντιμετωπίζοντας εκ των υστέρων και μεμονωμένα ορισμένες 

πτυχές της προσβασιμότητας. 

 

Η εφαρμογή της νομοθεσίας στην πράξη και η συμβατότητά της με το 

άρθρο 9 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 

Σε επίπεδο σχεδιασμού, η ελληνική νομοθεσία απέχει σημαντικά από το να 

διασφαλίζει το δικαίωμα στην απρόσκοπτη πρόσβαση σε εγκαταστάσεις, 

υπηρεσίες, μεταφορές, πληροφορίες. 

 Σε πρώτο επίπεδο, είναι εμφανές ότι τα νομοθετικά κείμενα που θέτουν τις 

προδιαγραφές για το δομημένο περιβάλλον δεν έχουν σχεδιαστεί λαμβάνοντας 

                                                           
31

 Βλ. Προσβασιμότητα: το κλειδί για την εξάλειψη των διακρίσεων. 2005, 
http://www.esaea.gr/index.php?module=announce&ANN_id=147&ANN_user_op=view&ns_news=1
&MMN_position=38:38 
 

http://www.esaea.gr/index.php?module=announce&ANN_id=147&ANN_user_op=view&ns_news=1&MMN_position=38:38
http://www.esaea.gr/index.php?module=announce&ANN_id=147&ANN_user_op=view&ns_news=1&MMN_position=38:38
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υπόψη τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες, πολλώ δε μάλλον των ατόμων με 

διαφορετικές μορφές αναπηρίας. Και αυτό αποτελεί μια πρώτη, βασική όμως, 

απόκλιση από τη ratio της Σύμβασης που αφορά ένα προσβάσιμο σε όλους 

περιβάλλον.  

Με δεδομένη την παραπάνω διαπίστωση, οι ανάγκες προσβασιμότητας των 

ατόμων με αναπηρία, αντιμετωπίστηκαν εκ των υστέρων, με μεμονωμένες και 

αποσπασματικές παρεμβάσεις, που αποσκοπούσαν να προσαρμόσουν το φυσικό 

κυρίως περιβάλλον ή τις μεταφορές στις ανάγκες, κυρίως των ατόμων με κινητικές 

αναπηρίες. Οι παρεμβάσεις αυτές, δεν έχουν ούτε οριζόντιο χαρακτήρα (δηλαδή 

δεν αφορούν σε όλα τα κτίρια ή σε όλες τις μορφές αναπηρίας) ούτε καθολικό 

χαρακτήρα (δεν αφορούν για παράδειγμα στο σύνολο των λεωφορείων ή των 

σταθμών τραίνων ή μετρό), αλλά αντίθετα περιορίζονται σε συγκεκριμένες 

κατηγορίες κτιρίων και συγκεκριμένες μορφές αναπηρίας.  

Στο σημείο αυτό εντοπίζεται ένα δεύτερο επίπεδο απόκλισης από τις 

διατάξεις της Σύμβασης, το οποίο αφορά το μη οριζόντιο χαρακτήρα και επιλεκτικό 

χαρακτήρα των ισχυουσών νομοθετικών διατάξεων που αφορούν τη διασφάλιση 

της προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία. 

Ένα τρίτο επίπεδο αποκλίσεων αφορά την εφαρμογή των νομοθετικών 

προβλέψεων στην πράξη. Ακόμη και οι προδιαγραφές που έχουν νομοθετηθεί δεν 

εφαρμόζονται στην πράξη, οδηγώντας σε μια επιλεκτική και αποσπασματική, εν 

τέλει, διασφάλιση του δικαιώματος στην προσβασιμότητα.  

Στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο δεν υπάρχει κατοχύρωση ενός γενικού 

δικαιώματος στην προσβασιμότητα. Η διατύπωση του άρθρου 21 παρ. 6 του 

Συντάγματος, που αφορά ειδικά τα άτομα με αναπηρίες, αναφέρεται στην 

«αυτονομία», έννοια σημαντικά ευρύτερη από την προσβασιμότητα και καλύπτει 

σημαντικό αριθμό πτυχών της ζωής. Η έννοια της προσβασιμότητας, ενώ μπορεί να 

υποστηριχθεί ότι περιλαμβάνεται στην έννοια της αυτονομίας, μέχρι στιγμής δεν 

έχει συνδεθεί ερμηνευτικά με την εν λόγω συνταγματική διάταξη. Η έλλειψη ρητής 

οριοθέτησης και κατοχύρωσης της έννοιας της προσβασιμότητας καθιστά δυσχερή 

τη συνολική αντίληψη του όρου.  
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Επιπλέον, οι ισχύουσες διατάξεις κατά κύριο λόγο στοχεύουν στην εκ των 

υστέρων αφαίρεση εμποδίων και δευτερευόντως στο σχεδιασμό ή στην οριοθέτηση 

κανόνων που θα διασφαλίζουν την προσβασιμότητα στο μέλλον. Η πληθώρα των 

κατακερματισμένων διατάξεων που αφορά την προσβασιμότητα των ατόμων με 

αναπηρία είναι αποσπασματική και ως προς την προσέγγισή της στην αναπηρία: 

συγκεκριμένα, σε αρκετές περιπτώσεις η αναφορά στην αναπηρία αφορά σχεδόν 

αποκλειστικά την κινητική αναπηρία και σε κάθε περίπτωση δεν φαίνεται να 

λαμβάνει υπόψη με ομοιόμορφο τρόπο τις ανάγκες όλων των ατόμων με αναπηρία, 

ανεξάρτητα με το είδος ή το βαθμό της αναπηρίας τους. 

 Οι οδηγίες που αφορούν ένα νέο μοντέλο σχεδιασμού όπου θα 

λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των ατόμων με αναπηρία δεν είναι νομικά 

δεσμευτικές. Σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα στο φυσικό περιβάλλον, οι 

τροποποιήσεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και ο μεγάλος αριθμός 

υπουργικών αποφάσεων που τον συνοδεύουν καλύπτουν σε αρκετά μεγάλο βαθμό 

την απαίτηση της σύμβασης για (νομοθετική) πρόβλεψη μέτρων που να 

διασφαλίζουν ίση πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον και ιδίως των κτιρίων 

δημόσιας χρήσης ή κτιρίων που είναι ανοικτά στο κοινό. Η πρόβλεψη αυτή ωστόσο 

στις περισσότερες περιπτώσεις αφορά προσβασιμότητα για άτομα με κινητική 

αναπηρία και όχι απαραίτητα άλλες μορφές αναπηρίας. 

Το ουσιαστικό έλλειμμα ωστόσο καταγράφεται ωστόσο πρωτίστως σε 

επίπεδο εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας. Όπως προκύπτει από τις εκθέσεις 

και τα πορίσματα αρμοδίων αρχών (Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας 

Διοίκησης, Συνήγορος του Πολίτη) πολλές από τις διατάξεις αυτές στην πράξη δεν 

εφαρμόζονται, ενώ δεν υφίσταται φορέας που να ασκεί συστηματική 

παρακολούθηση της εφαρμογής τους. Στοιχεία που συγκεντρώθηκαν σχετικά με την 

εφαρμογή της νομοθεσίας αναδεικνύουν ανάγλυφα το πρόβλημα αυτό.  

Σύμφωνα με στοιχεία του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας 

Διοίκησης από ελέγχους που διενήργησε μέσω ερωτηματολογίων και επιτόπιας 

έρευνας σε κτίρια δημοσίων υπηρεσιών, τα ποσοστά προσβασιμότητας είναι 

εξαιρετικά χαμηλά. Παρουσιάζουν επίσης διαχρονικότητα. Σε Έκθεση του 2007, 

μετά από επιθεώρηση και έλεγχο στο νομό Λαρίσης, σε 40 κτίρια που στεγάζουν 
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δημόσιες υπηρεσίες (ενδεικτικά, Περιφέρεια, Δήμο, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

διεύθυνση Υγείας-Πρόνοιας, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, ΕΚΑΒ), 

διαπιστώθηκαν σημαντικές ελλείψεις. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στα 

συμπεράσματα της έκθεσης, εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων, τα κτίρια που στεγάζουν 

δημόσιες υπηρεσίες δεν εξασφαλίζουν το σύνολο των βασικών προδιαγραφών 

προσβασιμότητας στα ΑμεΑ.  

Ανάλογες διαπιστώσεις καταγράφηκαν και σε ελέγχους έγιναν το 2009 στην 

Πελοπόννησο και, συγκεκριμένα, στην Καλαμάτα, στη Σπάρτη, στην Τρίπολη και στο 

Ναύπλιο.  

Σημαντικά προβλήματα στο θέμα της προσβασιμότητας διαπιστώνονται και 

σε παλαιότερη Έκθεση Επιθεώρησης-Έρευνας του Σώματος Επιθεωρητών – 

Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, σε Υπηρεσίες Υπουργείων, Περιφερειών, 

Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, Δήμων και σε ΝΠΔΔ που παρέχουν υπηρεσίες 

πρόνοιας και κοινωνικής ασφάλισης, που διενεργήθηκε το 2003. 

Σε ό,τι αφορά στην προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στην 

πληροφορία και στις επικοινωνίες, καταγράφονται εντονότερα προβλήματα 

συμβατότητας με τις απαιτήσεις της Σύμβασης. Η νομοθεσία σε ισχύ αναφέρεται α) 

σε «ειδικά μέτρα» για άτομα με αναπηρία β) στο σχεδιασμό και στη συντήρηση 

κρατικών δικτυακών τόπων και στο προσβάσιμο περιεχόμενο ιστοσελίδων και γ) 

στη γενική υποχρέωση των φορέων του δημοσίου τομέα για παροχή προσβάσιμης 

πληροφόρησης στα άτομα με αναπηρίες και σχεδιασμού της επικοινωνίας και της 

πληροφόρησης με τρόπο ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των ατόμων με 

αναπηρία. 

 Οι δυο τελευταίες νομοθετικές διατάξεις είναι σχετικά πρόσφατες (2010 και 

2011) και δεν φαίνεται να έχουν ακόμη εφαρμοστεί. Σε κάθε περίπτωση πάντως οι 

δημόσιες πληροφορίες (νόμοι, Υπουργικές αποφάσεις, έντυπα, αιτήσεις κ.λπ.) δεν 

είναι διαθέσιμες με τρόπο προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρία, ενώ δεν υφίσταται 

νομοθετημένος θεσμός βοήθειας για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία στις 

συναλλαγές τους με το δημόσιο τομέα. Επιπλέον, οι υφιστάμενες διατάξεις 

αναφέρονται σε «διευκολύνσεις» των ατόμων με αναπηρία και δεν θέτουν κανόνες 
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που να αφαιρούν τα «εμπόδια» και να καθιστούν την πρόσβαση στην πληροφορία 

και στις επικοινωνίες εφικτή.  

Αντίθετα, οι «διευκολύνσεις» αποσκοπούν στην διευκόλυνση μεμονωμένων 

ατόμων, χωρίς όμως να αντιμετωπίζεται το ζήτημα της προσβασιμότητας στο 

σύνολό του. Επιπλέον, η νεότερη νομοθεσία θέτει κανόνες γενικής φύσης που δεν 

έχουν εφαρμοστεί. Επομένως, η εφαρμογή στην πράξη της νομοθεσίας και η 

παρακολούθησή της παραμένουν ένα εξίσου σημαντικό πρόβλημα. 

Στην Ελλάδα η προσβασιμότητα των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του 

διαδικτύου στα άτομα με αναπηρία αξιολογείται σχετικά χαμηλά και, σε κάθε 

περίπτωση, σημαντικά χαμηλότερα από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ποσοτικής έρευνας που διεξήχθη το 2008, το 71,3% 

των ατόμων με αναπηρία δε χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή. Το ιδιαίτερα 

υψηλό αυτό ποσοστό είναι ακόμα υψηλότερο σε πολλές περιοχές της ελληνικής 

υπαίθρου32.  

Σε Μελέτη από το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας33 με 

τίτλο «Εκτίμηση Ψηφιακού Χάσματος για ΑμεΑ, μετανάστες και άτομα 3ης ηλικίας 

στην Ελλάδα: Αποτελέσματα, συμπεράσματα και προτάσεις» διαπιστώνονται 

σημαντικά προβλήματα στην πράξη. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32

 Βλ. 
32

 Έκθεση Ε.Σ.Α.μεΑ. για την 3η Δεκέμβρη 2008 με θέμα: «Η Κοινωνία τοποθετείται για την 
αναπηρία και απαιτεί τη λήψη μέτρων για την προστασία των ατόμων με αναπηρία από τις 
διακρίσεις και τον αποκλεισμό» http://www.esaea.gr/files/documents/3rdDec_2008.pdf 
 
33

 Βλ. Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας, Εκτίμηση Ψηφιακού Χάσματος 
http://www.observatory.gr/files/meletes/AMEA_ap.pdf, Οκτώβριος 2007 

http://www.esaea.gr/files/documents/3rdDec_2008.pdf
http://www.observatory.gr/files/meletes/AMEA_ap.pdf
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ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ 

 

 Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του 

Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στο τρίτο μέρος (άρθρα 31-40), ρυθμίζει τα βασικά 

μέτρα που πρέπει να ληφθούν προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή της 

και η παρακολούθησή της. Οι διατάξεις των άρθρων 31 έως 33 αναφέρονται 

αναλυτικά στα μέτρα που πρέπει να λάβουν τα Συμβαλλόμενα Κράτη προκειμένου 

να παρακολουθήσουν την εφαρμογή της Σύμβασης σε εθνικό επίπεδο και αφορούν 

τη συλλογή και την ανάλυση στατιστικών δεδομένων σχετικά με την αναπηρία 

(άρθρο 31), τη διεθνή συνεργασία (άρθρο 32) και τον ορισμό και το ρόλο εθνικών 

οργάνων παρακολούθησης, σημείων επαφής στην κυβέρνηση για θέματα σχετικά 

με την εφαρμογή της Σύμβασης, την ανάπτυξη ανεξάρτητων μηχανισμών και τη 

συνεχή διαβούλευση με τα άτομα με αναπηρία και τις αντιπροσωπευτικές 

οργανώσεις τους. 

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στη συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και  

δεδομένων που αφορούν στα άτομα με αναπηρία, η Σύμβαση βάσει του άρθρου 

31, απαιτεί από τα Συμβαλλόμενα Κράτη να συγκεντρώνουν ειδικά στατιστικά 

στοιχεία και δεδομένα προκειμένου τα Κράτη να μπορέσουν να σχεδιάσουν και να 

εφαρμόσουν τις αναγκαίες δράσεις και πολιτικές και να καταστήσουν την 

εφαρμογή της Σύμβασης αποτελεσματική. Ως εκ τούτου προκύπτει το συμπέρασμα 

ότι ο ΟΗΕ προσδίδει στη στατιστική το χαρακτήρα εργαλείου χάραξης πολιτικών 

δράσεων και διαμόρφωσης νομοθετικού πλαισίου. 

 Η Σύμβαση προσδιορίζει το σκοπό της συγκέντρωσης των δεδομένων και 

των στατιστικών στοιχείων (Άρθρο 31 παρ.1) και καθιστά σαφές ότι τα στατιστικά 

στοιχεία θεωρούνται εργαλεία σχεδιασμού, παρακολούθησης αλλά και μέτρησης 

της αποτελεσματικότητας των μέτρων και πολιτικών που αφορούν στην εφαρμογή 

της Σύμβασης. Επομένως, τα στατιστικά στοιχεία δεν μπορεί να περιορίζονται σε 

γενικά στοιχεία ή μεμονωμένα στοιχεία αλλά πρέπει να αποτελούν ένα σύστημα 



50 

 

στατιστικών στοιχείων για την παρακολούθηση όλου του εύρους των πολιτικών για 

την αναπηρία και όλου του κύκλου ζωής τους (σχεδιασμό, εφαρμογή, αξιολόγηση).  

 Επιπλέον ορίζονται οι εγγυήσεις που θα πρέπει να τηρούνται κατά τη 

συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των παραπάνω στοιχείων. Η διαδικασία 

συγκέντρωσης, τήρησης και χρήσης των στοιχείων θα πρέπει να είναι σύμφωνη με 

τη νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων, να διασφαλίζει το 

απόρρητο και το σεβασμό της προσωπικής ζωής των ατόμων με αναπηρία, και να 

γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι θεμελιώδεις ελευθερίες και οι 

ηθικές αρχές. Επίσης, τα μέσα συγκέντρωσης των πληροφοριών θα πρέπει να είναι 

σύμφωνα με τις γενικές αρχές της Σύμβασης και να εξυπηρετούν τους σκοπούς της. 

Επιπλέον, το εύρος των στοιχείων θα πρέπει να είναι τέτοιο, ώστε να επιτρέπει την 

εξαγωγή στατιστικά έγκυρων, αξιόπιστων και αξιοποιήσιμων συμπερασμάτων και 

αποτελεσμάτων που θα καλύπτουν επιμέρους θεματικούς τομείς, κατηγορίες 

αναπηρίες, ομάδες ατόμων, δείκτες κ.λπ. (όπως για παράδειγμα η ηλικία, ή το 

φύλο).  

 Η συλλογή δεδομένων και στατιστικών στοιχείων σχετικά με την αναπηρία 

είναι γενικά περιορισμένη σε αρκετά κράτη. Στις περισσότερες περιπτώσεις που 

τηρούνται στοιχεία, αυτά αφορούν την αναπηρία καθ’ εαυτή και στο είδος της και 

όχι άλλους σημαντικούς παράγοντες που συμβάλλουν στη διαμόρφωση της 

αναπηρίας όπως αυτή οριοθετείται στη Σύμβαση (άρθρο 1), δηλαδή ως αποτέλεσμα 

των αλληλεπιδράσεων μεταξύ του περιβάλλοντος και του εμποδιζόμενου ατόμου.  

 Στην Ελλάδα, τα διαθέσιμα στοιχεία για την αναπηρία είναι εξαιρετικά 

ελλιπή. Εθνικό μητρώο ατόμων με αναπηρία δεν υπάρχει, ενώ είναι ελάχιστα τα 

στοιχεία που τηρούνται σε σχέση με την παροχή επιδομάτων και υπηρεσιών. Με το 

Νόμο 3863/2010 θεσμοθετήθηκε το μητρώο ατόμων με αναπηρία. Κάποια στοιχεία 

τηρούνται από μη κυβερνητικούς οργανισμούς, οργανισμούς και ενώσεις ατόμων 

με αναπηρία και των οικογενειών τους, αλλά συνήθως αφορούν περιορισμένο 

φάσμα ατόμων ή συγκεκριμένες υπηρεσίες που παρέχονται σε άτομα με αναπηρία 

και δεν αποτυπώνουν τη συνολική κατάσταση ούτε παρέχουν την απαραίτητη 

αξιοπιστία. Επιπλέον, ούτε επιμέρους φορείς, όπως για παράδειγμα ο ΟΑΕΔ, 
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τηρούν αναλυτικά στοιχεία αναφορικά με τους δικαιούχους διάφορων 

προνομιακών ρυθμίσεων ή παροχών. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αποτυπώσει την πραγματικότητα ως 

προς την προσβασιμότητα στην καθημερινή ζωή των εμποδιζόμενων ατόμων, να 

δώσει έμφαση στην ελλιπή τήρηση των προαπαιτούμενων - βάσει Σύμβασης του 

ΟΗΕ - από πλευράς κρατικών παροχών αλλά και να καταστήσει απαραίτητη την 

ανάγκη συστηματικής συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης στατιστικών 

δεδομένων ως εργαλείο χάραξης πολιτικών που θα οδηγήσουν στην επίλυση του 

χρόνιου αυτού προβλήματος. Χρησιμοποιώντας τη στατιστική έρευνα για την 

αποτύπωση και ανάλυση των παραπάνω, προωθείται η επαλήθευση της 

χρησιμότητας της Στατιστικής Επιστήμης και των συμπερασμάτων που μέσω αυτής 

μπορούν να εξαχθούν. 
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 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ 

 

Αρχικά, στο πρώτο στάδιο της εργασίας αυτής, έπρεπε να ορίσω το προς 

έρευνα αντικείμενο και τη στατιστική φύση του αντικειμένου. Πιο συγκεκριμένα, η 

ιδέα της έρευνας στον τομέα των «Εμποδιζόμενων ατόμων», προέκυψε από 

προσωπική βιωματική παρατήρηση. Στο στενό οικογενειακό μου περιβάλλον 

υπάρχουν άνθρωποι που ανήκουν σε κοινωνικές ομάδες λιγότερο προνομιούχες 

χωρίς να το έχουν επιλέξει οι ίδιοι αλλά επειδή η φύση εκ γεννετής τους χάρισε, θα 

πω, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ωστόσο ζώντας στη χώρα μας, βίωναν στην 

καθημερινότητά τους εμπόδια τόσο εξαιτίας των συνανθρώπων τους όσο και της 

ίδιας της πολιτείας. Ορμώμενη εξ αυτού, ανακάλυψα την άγνωστη έως τότε σε μένα 

κοινωνική ομάδα των «Εμποδιζόμενων ατόμων» και έτσι γεννήθηκε σταδιακά μέσα 

μου η ανάγκη για διερεύνηση των χαρακτηριστικών αυτής της ομάδας αλλά και της 

γενικότερης αλληλεπίδρασης των ατόμων που ανήκουν σε αυτήν με το υλικό και μη 

υλικό περιβάλλον. 

Ψάχνοντας για αυτήν την ομάδα στην ελληνική αλλά και διεθνή 

πραγματικότητα, με έκπληξη ανακάλυψα ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει καμία 

απολύτως επίσημη καταγραφή του πληθυσμού αυτού, τόσο αριθμητικά όσο και 

ονομαστικά, αλλά επίσης και καμία καταγραφή των υπο-ομάδων που αποτελούν 

αυτόν τον πληθυσμό. Έτσι, λοιπόν, ανακαλύπτοντας αυτό το κενό και συναντώντας 

πολλές αντίστοιχες μελέτες στα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

θεώρησα ότι θα μπορούσα, αν και με μεγάλη δυσκολία ως προς την εύρεση των  

δεδομένων, να αποτυπώσω την πραγματικότητα που βιώνουν τα άτομα αυτά στον 

ελλαδικό χώρο. 

Ωστόσο, πρέπει να καταγράψω το γεγονός ότι συνάντησα μεγάλες 

δυσκολίες τόσο στη δημιουργία των ερωτηματολογίων, καθώς δεν υπήρχε πλήθος 

επίσημων ερευνών στις οποίες θα μπορούσα να βασιστώ ως δείγμα για την 

στατιστική έρευνα, αλλά επιπλέον και στο θεωρητικό κομμάτι το οποίο αφορά στην 

υπάρχουσα νομοθεσία και η οποία δυστυχώς είναι διάσπαρτη σε ένα δαιδαλώδες 
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σύνολο νόμων και στο οποίο κανείς συναντά, τουλάχιστον ως προς το συγκεκριμένο 

θέμα, αντικρουόμενες διατάξεις, ελλιπείς διατυπώσεις και ένα νομοθετικό πλαίσιο 

το οποίο δεν έχει καμιά οριοθέτηση έτσι ώστε να καθίσταται σαφές ως ενιαίο 

σύνολο στον αναγνώστη. 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

Στην παρούσα εργασία το προς μελέτη αντικείμενο αποτελείται από δύο 

έννοιες: 1) την ικανοποίηση, (από την πλευρά των εμποδιζόμενων ατόμων) και 2) 

την αφομοίωση (από την πλευρά των δημόσιων φορέων). Ουσιαστικά πρόκειται 

για δύο εντελώς διαφορετικές έρευνες με δομημένα ερωτηματολόγια οι οποίες 

διεξήχθησαν σε διαφορετικό πληθυσμό και με διαφορετικό ερωτηματολόγιο η 

καθεμιά. Ωστόσο, ο συνδυασμός των δύο ερευνών είναι απόλυτα απαραίτητος 

ούτως ώστε τα τελικά συμπεράσματα, όπως φαίνεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο, να 

αποτυπώνουν όσο το δυνατόν πιο πλήρη εικόνα για να χαρακτηριστούν αξιόπιστα 

και αληθή. Αυτός άλλωστε είναι και ο αντικειμενικός σκοπός κάθε στατιστικής 

έρευνας που προσπαθεί να καταγράψει τη συμπεριφορά ενός πληθυσμού ως προς 

κάποιο χαρακτηριστικό.  

 ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΩΤΗ 

  Όπως και σε πολλές ακόμη πρακτικές εφαρμογές, έτσι και στην πρώτη προς 

έρευνα έννοια που αφορά στην ικανοποίηση, ο πληθυσμός των εμποδιζόμενων 

ατόμων τον οποίο επιθυμούμε να γνωρίσουμε είναι θεωρητικός.34 Αυτό ειδικότερα 

σημαίνει ότι τα όριά του είναι ασαφή και άρα το μέγεθός του δεν μπορεί να 

προσδιοριστεί επακριβώς (βλ. ορισμό εμποδιζόμενων ατόμων στο αντίστοιχο 

κεφάλαιο ”ΕΙΣΑΓΩΓΗ”). Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έχουμε ένα συγκεκριμένο, 

πεπερασμένο και αμετάβλητο πληθυσμό από τον οποίο επιλέγεται το δείγμα. Έτσι η 

αξιοπιστία των συμπερασμάτων είναι συνυφασμένη με το κατά πόσο 

                                                           
34

  Deming W.F. (1953, 1975), “On the Distinction Between Enumerative and Analytic Surveys”, JASA 
48, 244-255. 
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προσομοιάζουν οι συνθήκες της δειγματοληψίας με τις συνθήκες της διαδικασίας 

για την οποία επιθυμούμε να εξάγουμε συμπεράσματα.35  

Στη κάθε δειγματοληψία το επιθυμητό είναι να πάρουμε ένα δείγμα το 

οποίο να αποτελεί μικρογραφία του πληθυσμού, να είναι δηλαδή 

αντιπροσωπευτικό.  Καθώς βάσει ορισμού τα εμποδιζόμενα άτομα αποτελούνται 

εν δυνάμει από το αριθμητικό σύνολο του πληθυσμού, για να διαλέξω ένα 

αντιπροσωπευτικό δείγμα αλλά και πρακτικά να προκύψει μια εφαρμόσιμη 

οικονομικά έρευνα, έπρεπε να περιορίσω το στατιστικό μου πληθυσμό και από 

θεωρητικό μέγεθος να το κάνω πραγματικό. 

 Έτσι, η διαδικασία ξεκίνησε με μια επιλογή των γεωγραφικών τόπων επί του 

πανελλαδικού συνόλου η οποία θεώρησα σκόπιμο, τόσο για την αξιοπιστία του 

δείγματος όσο και για να έχω διαφορετικά συμπεράσματα προς σύγκριση στο 

τέλος, να περιλαμβάνει μία μεγάλη πληθυσμιακά αστική περιοχή και μία με μέσο 

αριθμό πληθυσμού. Επελέγησαν ο Νομός Θεσσαλονίκης και ο Νομός Ημαθίας τόσο 

λόγω κάλυψης των προαναφερθέντων χαρακτηριστικών όσο και λόγω εγγύτητας 

στον τόπο διαμονής μου για την ευκολία διεξαγωγής της έρευνας. 

Εξαρχής, ακόμη, αποφάσισα να προχωρήσω στην έρευνα χωρίς τον 

πληθυσμό που δυνητικά θα ανήκε στον στατιστικό μου πληθυσμό αλλά με τον 

επίσημα καταγεγραμμένο, δηλαδή τα επίσημα σωματεία των υπο-ομάδων που 

ανήκουν στα εμποδιζόμενα άτομα, ώστε να περιορίσω τον στατιστικό μου 

πληθυσμό. Διάλεξα από τους Νομούς Θεσσαλονίκης και Ημαθίας τους δύο 

μεγαλύτερους σε πληθυσμό Δήμους-δηλαδή το Δήμο Θεσσαλονίκης και το Δήμο 

Βέροιας- και στη συνέχεια, αφού κατάφερα να έχω στα χέρια μου μια πλήρη λίστα 

με τα υπάρχοντα σωματεία σε κάθε έναν από αυτούς τους Δήμους, επέλεξα τα 

μεγαλύτερα σε πληθυσμό μελών σωματεία από κάθε Δήμο. Βάσει λογικής καθαρά, 

για την εξυπηρέτηση της συγκριτικής μελέτης στα αποτελέσματα της έρευνας, 

προσπάθησα να επιλέξω σωματεία αντίστοιχων κοινωνικών ομάδων στους δύο 

Δήμους. Ωστόσο, εδώ πρέπει να αναφέρω ότι τα επίσημα αναγνωρισμένα από το 

Κράτος σωματεία είναι ελάχιστα και αυτό από μόνο του περιόρισε το δείγμα μου 

                                                           
35

 Hahn G.- Mecker W. (1993), “Assumptions for Statistical Inference”, The American Statistician, Vol. 
47, 1-11. 
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αλλά ταυτόχρονα επέφερε και μεγάλες δυσκολίες. Για πολλές μάλιστα περιπτώσεις 

υπο-ομάδων των εμποδιζόμενων ατόμων δεν υπάρχει κανένα επίσημο 

αντιπροσωπευτικό σωματείο, γεγονός το οποίο αποκλείει την καταγραφή της 

άποψης των ατόμων αυτών. 

Σε συνέχεια της διαδικασίας και εφόσον είχα ορίσει τον στατιστικό μου 

πληθυσμό, ζήτησα από τα επιλεγμένα σωματεία καταλόγους-λίστες που 

περιελάμβαναν όλα τους τα εγγεγραμμένα  μέλη (αριθμό μέλους-χωρίς 

ονοματεπώνυμο-, ηλικία και ακριβή περιγραφή ασθένειας) και ουσιαστικά 

αποτέλεσαν το δειγματοληπτικό μου πλαίσιο. Οι κατάλογοι αυτοί ήταν απαραίτητο 

εργαλείο ούτως ώστε να εφαρμόσω απλή τυχαία δειγματοληψία για κάθε 

σωματείο, η οποία βασίζεται ακριβώς στο δεδομένο ότι κάθε στοιχείο του 

δειγματοληπτικού πλαισίου πρέπει να έχει ακριβώς την ίδια πιθανότητα με τα 

υπόλοιπα να επιλεγεί ως μέρος του δείγματος. Σε αντίθετη περίπτωση το δείγμα 

μου θα ήταν δείγμα ευχέρειας ή ευκολίας και όχι «τυχαίο».36 Στην πραγματικότητα, 

η απλή τυχαία δειγματοληψία δεν είναι καθόλου τυχαία και ο όρος έγκειται μόνο 

στο γεγονός της τυχαιότητας του επιλεγμένου στοιχείου και όχι στη διαδικασία 

εύρεσής του.  

 Η χρήση απλής τυχαίας δειγματοληψίας δεν οδηγεί στη δημιουργία 

αντιπροσωπευτικών δειγμάτων. Το δείγμα μπορεί να αφήνει περιοχές του 

πληθυσμού ακάλυπτες και τίποτε δεν εξασφαλίζει ότι υπάρχει 

αντιπροσωπευτικότητα ως προς τα χαρακτηριστικά που μας ενδιαφέρουν. Η χρήση 

απλής τυχαίας δειγματοληψίας παρουσιάζει ευκολία, ενώ τα περισσότερα 

προγράμματα στατιστικής στον Η/Υ προϋποθέτουν ότι τα προς επεξεργασία 

δεδομένα προέρχονται από α.τ.δ. (απλή τυχαία δειγματοληψία) και με αυτήν την 

προϋπόθεση υπολογίζονται τα σφάλματα εκτίμησης τα οποία ορίζουν την ακρίβεια 

των προβλέψεων.37 

Στο στάδιο αυτό έπρεπε να οριστεί το τελικό μέγεθος του δείγματος από 

κάθε σωματείο. Από τη σχέση n= 1/e2, , μπορούμε να υπολογίσουμε το μέγεθος του 

δείγματος που απαιτείται έτσι ώστε να έχουμε το αντίστοιχο σφάλμα εκτίμησης που 

                                                           
36

  https://static.eudoxus.gr/books/65/chapter-11765.pdf 
37

  Ψαρρού- Ζαφειρόπουλος, 2001/ Πασχαλούδης- Ζαφειρόπουλος, 2002. 
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έχουμε προκαθορίσει. Προκύπτει από την παραπάνω ισότητα ότι όσο μικρότερο 

θέλουμε να είναι το σφάλμα εκτίμησης τόσο μεγαλύτερο πρέπει να είναι το 

μέγεθος του δείγματός μας, με αποτέλεσμα να έχουμε πιο ακριβείς εκτιμήσεις. 

 Στην περίπτωση αυτή, όπως τη συγκεκριμένη, όπου διαθέτουμε ένα 

δειγματοληπτικό πλαίσιο σε μορφή καταλόγου-λίστας, μπορούμε να εφαρμόσουμε 

Συστηματική Δειγματοληψία η οποία προσομοιάζει στην α.τ.δ. ακολουθώντας τα 

παρακάτω βήματα: 

  Πιο συγκεκριμένα, για κάθε σωματείο ξεχωριστά, το επόμενο βήμα ήταν να 

υπολογίσω το βήμα επιλογής των υποκειμένων της έρευνας τα οποία θα 

αποτελούσαν το τελικό μου δείγμα από κάθε σωματείο. Έτσι, διαίρεσα το συνολικό 

αριθμό των μελών από κάθε κατάλογο, έστω Ν, με τον αριθμό των ατόμων (δείγμα) 

που ήθελα να έχω από το συγκεκριμένο σωματείο, έστω n. Στρογγυλοποιώντας το 

αποτέλεσμα βρήκα το βήμα επιλογής των υποκειμένων για το κάθε σωματείο. 

Ξεκινώντας, επέλεξα έναν τυχαίο αριθμό από τη λίστα ανάμεσα στο 1 και το Ν/n, 

έστω x, ως το πρώτο στοιχείο του δείγματος. Το επόμενο στοιχείο επιλέγεται το 

άτομο με αύξοντα αριθμό x+ N/n , μετά το άτομο με αριθμό x + 2N/n και ούτω καθ΄ 

εξής μέχρι το τελευταίο άτομο που ανήκει στον αριθμό x + (n-1)N/n.  

 Στη συνέχεια και αφού ακολούθησα την ίδια διαδικασία με όλα τα σωματεία 

προχώρησα με το δεύτερο κομμάτι της έρευνας το οποίο αφορά στους δημόσιους 

φορείς. 

 ΕΡΕΥΝΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

Έχοντας επιλέξει για το πρώτο κομμάτι της έρευνας τους Νομούς 

Θεσσαλονίκης και Ημαθίας και τους δύο μεγαλύτερους πληθυσμιακά Δήμους από 

αυτούς τους νομούς, ήταν φυσικό επόμενο να επιλέξω τους ίδιους Δήμους και για 

τη δεύτερη έρευνα ούτως ώστε στο τέλος να έχω συγκριτικά συμπεράσματα. 

 Περιόρισα το στατιστικό μου πληθυσμό επιλέγοντας δημόσιους φορείς που 

αντιπροσώπευαν τα Υπουργεία Υγείας, Παιδείας-Έρευνας & Θρησκευμάτων, 

Υποδομών-Μεταφορών & Δικτύων, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Εργασίας-

Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 Πιο συγκεκριμένα επέλεξα από το Δήμο Θεσσαλονίκης να αποστείλω το 

ερωτηματολόγιο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, το ΚΕΠ της οδού 
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Αγγελάκη, την εταιρία ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε. (της οποίας προΐσταται ο εκάστοτε 

Υπουργός Υποδομών-Μεταφορών & Δικτύων), τη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπαίδευσης 

και τέλος, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. 

 Από το Δήμο Βέροιας αντιστοίχως επέλεξα το Γ.Ν.Β., το ΚΕΠ της οδού 

Μητροπόλεως, την  εταιρία ΚΤΕΛ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε., τη Διεύθυνση Β/θμιας 

Εκπαίδευσης και το Χώρο Τεχνών Δήμου Βέροιας. 

 Στο Δήμο Βέροιας είχα τον περιορισμό του αριθμού των επιλογών μου απ' 

την αρχή καθώς για κάθε Υπουργείο υπήρχε ένας και μοναδικός φορέας προς 

επιλογή. Στο Δήμο Θεσσαλονίκης, για κάποια Υπουργεία, οι επιλογές ήταν 

περισσότερες από μία. Έτσι, περιόρισα το δείγμα μου με βάση το φορέα που 

υπήρχε στο Δήμο Βέροιας επιλέγοντας τον ίδιο ακριβώς αντίστοιχα και στο Δήμο 

Θεσσαλονίκης. Για παράδειγμα, ενώ στο Δήμο Βέροιας υπάρχει ένα και μοναδικό 

Νοσοκομείο (φορέας που εκπροσωπεί το Υπουργείο Υγείας), στο Δήμο 

Θεσσαλονίκης υπάρχουν πολλά περισσότερα. Ωστόσο, επέλεξα το Νοσοκομείο 

ΑΧΕΠΑ και βασίστηκα στο κοινό στοιχείο των ετών ύπαρξης του φορέα καθώς και 

της γενίκευσης των περιστατικών (αντίθετα με τα Νοσοκομεία π.χ. Θεαγένειο και 

Λοιμωδών όπου υπάρχει το στοιχείο της εξειδίκευσης). 

  

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ 

 

 Εφόσον πλέον διέθετα το τελικό δειγματοληπτικό μου πλαίσιο μπορούσα να 

προχωρήσω στο επόμενο στάδιο, αυτό της δημιουργίας των ερωτηματολογίων. 

 Το στάδιο αυτό ήταν από τα πιο δύσκολα και χρονοβόρα της εργασίας αυτής 

καθώς έπρεπε να δημιουργήσω ερωτηματολόγια κατά βάση εκ του μη όντος, 

δηλαδή χωρίς να έχω κάποια αντίστοιχη υπάρχουσα έρευνα στην οποία θα 

μπορούσα να βασιστώ.  

 Για κάθε Δήμο το ερωτηματολόγιο έπρεπε να περιέχει ερωτήματα που 

αφορούσαν στην καθημερινή λειτουργία των εμποδιζόμενων ατόμων στο 

περιβάλλον του αντίστοιχου Δήμου. Έτσι τελικά έπρεπε να δημιουργήσω δύο 
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διαφορετικά ερωτηματολόγια για τα Εμποδιζόμενα άτομα -ένα για κάθε Δήμο- και 

ένα τρίτο ερωτηματολόγιο που θα απευθυνόταν στους δημόσιους φορείς38.  

 Ξεκινώντας από τα πρώτα δύο ερωτηματολόγια, η στόχευσή μου ήταν το 

ερευνητικό μου αντικείμενο ( βλ. Ικανοποίηση από την πλευρά των Εμποδιζόμενων 

ατόμων) ούτως ώστε τα ερωτήματα που θα απηύθυνα στο ερωτηματολόγιο να 

επιδέχονται περιορισμένες απαντήσεις οι οποίες στο τελικό στάδιο θα διευκόλυναν 

την εξαγωγή συγκριτικών συμπερασμάτων. Βέβαια, τα ερωτήματα που θα 

απευθυνόντουσαν στα Σωματεία των Εμποδιζόμενων ατόμων θα έπρεπε να είναι 

συνδεδεμένα και με τα ερωτήματα του τρίτου ερωτηματολογίου,  δηλαδή αυτό που 

αφορούσε στους φορείς των Υπουργείων που είχα επιλέξει να απευθυνθώ. 

 Επομένως,  στη δημιουργία των ερωτημάτων για τα Εμποδιζόμενα άτομα, 

έπρεπε να έχω ως περιοριστικό πλαίσιο αλλά και ως κατευθυντήρια γραμμή θέματα 

που να άπτονται κατά βάση στα Υπουργεία τα οποία είχα επιλέξει και να μην 

ξεφύγω από αυτό το πλαίσιο. Ο λόγος γι' αυτό είναι πολύ συγκεκριμένος και 

ειδικότερα έχει να κάνει τόσο με το μέγεθος του ερωτηματολογίου, το οποίο πρέπει 

να είναι ΑΚΡΙΒΩΣ τόσο όσο είναι απαραίτητο ώστε να εξετάζονται οι προς έρευνα 

έννοιες αλλά επιπλέον, πρέπει να αποφεύγεται ο πλατειασμός και τα περιττά 

ερωτήματα έτσι ώστε να μην είναι κουραστικό το ερωτηματολόγιο και για τον 

ερωτώμενο. 

 Επιπλέον, πάντα έχοντας στο νου μου να μην εκθέσω τα ίδια τα πάσχοντα 

άτομα, πήρα την απόφαση να μην ζητήσω ονομαστικά στοιχεία αλλά καθαρά να 

περιοριστώ στο κομμάτι που αφορά στο είδος της ασθένειας και την ικανοποίηση 

του ατόμου από τις δημόσιες υπηρεσίες αποκλειστικά και μόνο ως προς τον 

παράγοντα της ασθένειάς του. 

 Ξεκινώντας τη δημιουργία του πρώτου ερωτηματολόγιου, αποφάσισα να το 

εντάξω στο ευρύτερο πλαίσιο μιας πιο αναλυτικής συνέντευξης με το άτομο που θα 

συμπλήρωνε το ερωτηματολόγιο αλλά και γενικότερα παρακολουθώντας και 

συνομιλώντας με όσο περισσότερα άτομα του σωματείου είχα τη δυνατότητα. Έτσι, 

αρχικά έκανα μια πρώτη επίσκεψη στα Σωματεία τα οποία είχα επιλέξει (στη 

Θεσσαλονίκη πρώτα) και έκλεισα ένα ραντεβού, αφού πρώτα εξήγησα στην/στην 

                                                           
38

  Παράθεση ερωτηματολογίων στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
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διευθύντρια του Σωματείου το θέμα της εργασίας μου καθώς και τους λόγους για 

τους οποίους ήθελα να παρακολουθήσω και να μιλήσω από κοντά με τα ίδια τα 

πάσχοντα άτομα. Την ημέρα του ραντεβού, ήταν έτσι συμφωνημένο ώστε βρέθηκα 

σε μια καθολική συνάντηση των ατόμων τα οποία είχαν ήδη ενημερωθεί από τους 

υπεύθυνους του Σωματείου για την παρουσία μου εκεί και είχαν έρθει με μεγάλη 

τους χαρά για να συμμετάσχουν στην έρευνα.  

 Το πρώτο στάδιο ήταν αυτό της γνωριμίας και της ανάπτυξης εμπιστοσύνης  

μεταξύ εμού, των κηδεμόνων-οι οποίοι ήταν παρόντες στη συνάντηση- και των 

μελών του Σωματείου. Να σημειώσω εδώ ότι, κατά βάση, τα άτομα που πάσχουν 

από ιδιαίτερου τύπου ασθένειες, όπως αυτό του συνδρόμου Down ή κάποιου 

συγκεκριμένου τύπου αυτισμού, δεν έχουν πάντα φιλική συμπεριφορά απέναντι σε 

άτομα που δε γνωρίζουν ή δεν αντιλαμβάνονται τις προθέσεις τους. Επρόκειτο για 

ένα δύσκολο στάδιο, το οποίο δεν είχε 100%  επιτυχία, αλλά τελικά, μέσα 

τουλάχιστον στο χρονικό περιθώριο που διέθετα, κατέστη εφικτό να καταγράψω τις 

απόψεις και την οπτική γωνία των περισσότερων από αυτά τα άτομα ούτως ώστε τα 

ερωτήματα που θα περιελάμβανα στο ερωτηματολόγιο να αφορούσαν όσο το 

δυνατόν περισσότερο στην πραγματικότητα που βίωναν οι ίδιοι και όχι σε αυτήν 

που βίωνα εγώ. Θεώρησα ότι κατά κάποιον τρόπο έπρεπε να μπω για λίγο στη δική 

τους θέση για να αντιληφθώ το δικό τους περιβάλλον και την ψυχολογία τους 

καθώς σε αντίθετη περίπτωση τα ερωτήματά μου δεν θα αφορούσαν ουσιαστικά 

στα άτομα αυτά και ολόκληρη η έρευνα θα αποτύγχανε. 

 Όταν επέστρεψα από τις συναντήσεις που είχα στα Σωματεία κι έχοντας τις 

σημειώσεις- που απαραιτήτως κρατούσα κατά την παρουσία μου στις συναντήσεις 

τους- μπροστά μου, μπορούσα να ξεκινήσω τη δημιουργία των ερωτηματολογίων. 

Διάβασα επανειλημμένες φορές όλες τις σημειώσεις που είχα απ΄ την αρχή ως το 

τέλος των συναντήσεων με τα Σωματεία και ξεκίνησα δημιουργώντας ένα 

υποτυπώδες πλαίσιο των ερωτημάτων.  

 Ουσιαστικά χώρισα το ερωτηματολόγιο σε θεματικές ενότητες και  έβαλα 

τίτλους σε κάθε μία. Στην αρχή του ερωτηματολογίου έβαλα τα “ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ” 

όπου ζητούνταν γενικά στοιχεία για το κάθε Σωματείο. Πιο συγκεκριμένα ζητούνταν 

η πλήρης Επωνυμία του σωματείου, η Πόλη στην οποία εδρεύει, το έτος ιδρύσεως 
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αλλά και το ποιές κατηγορίες εμποδιζόμενων ατόμων καλύπτει η ύπαρξη του 

Σωματείου. Η ενότητα αυτή κλείνει με το “Εάν υπάρχει καταγραφή των πολιτών με 

αναπηρία στην πόλη έδρας του Σωματείου”. Ουσιαστικά αυτό το ερώτημα εισάγει 

το κύριο σώμα του ερωτηματολογίου το οποίο έπεται. 

 Στη συνέχεια, ακολουθεί η δεύτερη ενότητα η οποία αφορά στην 

“ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ”. Αυτό το κομμάτι στοχεύει στη 

μέτρηση της ευθύνης τόσο των ίδιων των Εμποδιζόμενων ατόμων για την 

ενημέρωσή τους αλλά ταυτόχρονα και της ίδιας τής Πολιτείας  και περιλαμβάνει 

ερωτήματα ως προς τη γνώση της αντίστοιχης Νομοθεσίας. Η ενότητα αυτή κλείνει 

με το ερώτημα 'Εάν το ίδιο το Σωματείο αναπτύσσει δράσεις για την προώθηση της 

προσβασιμότητας”. 

 Ακολουθεί η τρίτη ενότητα με τίτλο “ Η ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΑΣ”. 

Αυτή περιλαμβάνει πέντε (5) ερωτήματα σε 5βάθμιες κλίμακες τύπου Likert.  

 Τα ερωτηματολόγια συνήθως αποτελούνται από “κλειστές” και “ανοικτές” 

ερωτήσεις. Οι “ανοικτές” δεν έχουν προκαθορισμένες απαντήσεις αλλά επιτρέπουν 

στους ερωτώμενους να απαντήσουν ο,τιδήποτε επιθυμούν. Στις “κλειστές” 

ερωτήσεις ο ερευνητής προκαθορίζει τις απαντήσεις ούτως ώστε οι ερωτώμενοι 

καλούνται να επιλέξουν μία από τις προκαθορισμένες απαντήσεις. Οι κατηγορίες 

στις οποίες είναι χωρισμένες οι απαντήσεις καλούνται να είναι αμοιβαία 

αποκλειόμενες ούτως ώστε η μία απάντηση να μην υπερκαλύπτει την άλλη και να 

είναι μοναδική. Επιπλέον, ο ερευνητής πρέπει να έχει εντάξει στον περιορισμένο 

αριθμό των απαντήσεων (αν πρόκειται για 5βάθμια κλίμακα τύπου Likert οι 

απαντήσεις είναι πέντε (5) και αντίστοιχα για τις 7βάθμιες ή 9βάθμιες) όσο το 

δυνατόν ευρύτερο φάσμα από τις πιθανές απαντήσεις. Οι απαντήσεις στις 

“κλειστές” ερωτήσεις αντιστοιχίζονται σε αριθμητικές τιμές οπότε διευκολύνεται 

έτσι η στατιστική ανάλυση των αντίστοιχων δεδομένων. Επιπλέον διευκολύνεται η 

σύγκριση των απαντήσεων των ερωτηθέντων και η εξαγωγή ασφαλέστερων 

συμπερασμάτων σε σχέση με “ανοικτού” τύπου ερωτήματα στα οποία οι 

ερωτώμενοι μπορεί να χρησιμοποιήσουν δικές τους εκφράσεις οι οποίες είναι 

δύσκολα επεξεργάσιμες και συγκρίσιμες. 
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 Στη συγκεκριμένη έρευνα, οι ιδιαιτερότητες του πληθυσμού που επέλεξα για 

την έρευνά μου καθιστούν αδύνατη την εξαγωγή συμπερασμάτων μέσα από 

«ανοιχτού» τύπου ερωτήματα. Τα Εμποδιζόμενα άτομα, όπως και κάθε άλλη 

μονάδα του πληθυσμού, έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά επικοινωνίας τα 

οποία πολλές φορές είναι απρόβλεπτα ή και εντελώς άγνωστα. Οπότε η 

κατεύθυνση των περιορισμένων απαντήσεων ήταν μονόδρομος. 

 Οι κλίμακες τύπου Likert χρησιμοποιούνται ευρύτατα στα ερωτηματολόγια 

και αφορούν σε διατάξιμες μεταβλητές στις οποίες η σειρά, ή αλλιώς η διάταξη, των 

διαφόρων κατηγοριών έχει σημασία, έτσι ώστε οι μεγαλύτερες αριθμητικές τιμές να 

αντιπροσωπεύουν την παρουσία του ερευνώμενου χαρακτηριστικού σε μεγαλύτερο 

βαθμό και οι μικρότερες την παρουσία του ίδιου χαρακτηριστικού σε  μικρότερο 

βαθμό39. Η χρήση των 5βάθμιων κλιμάκων τύπου Likert, όπου ο αριθμός 1 είναι η 

χαμηλότερη τιμή αξιολόγησης και ο αριθμός 5 η υψηλότερη, βοηθάει στο γεγονός 

της ύπαρξης της μέσης τιμής (τιμή 3). Οι ερωτώμενοι έχουν τη δυνατότητα να 

απαντήσουν με μετριοπάθεια επιλέγοντας τον αριθμό 3 ή να επιλέξουν πιο 

ξεκάθαρη κατεύθυνση με τους υπόλοιπους βαθμούς αξιολόγησης. Επιπλέον, με την 

ύπαρξη 2 βαθμών εκατέρωθεν του αριθμού 3, υπάρχει διαβάθμιση τόσο της 

αρνητικής αξιολόγησης όσο και της θετικής. 

 Στη συγκεκριμένη περίπτωση των κλιμάκων τύπου Likert, τα αντικείμενα 

κάθε μεταβλητής όχι μόνο “διασπώνται” και εντάσσονται σε διάφορες κατηγορίες ή 

τάξεις, αλλά είναι δυνατή και η διάταξη των τάξεων αυτών με τρόπο που να 

επιτρέπει τις μεταξύ τους συγκρίσεις. Τα δεδομένα που αφορούν στις διατάξιμες 

μεταβλητές δεν έχουν μονάδα μέτρησης. Η διάταξη των τάξεων πραγματοποιείται 

καθαρά βάση λογικής και το μειονέκτημα που προκύπτει είναι η αδυναμία 

ποσοτικοποίησης της διαφοράς μεταξύ των κατηγοριών404142 . 
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 Η ενότητα με τις 5βάθμιες κλίμακες τύπου Likert κλείνει με δύο ερωτήματα 

“κλειστού” τύπου τα οποία αφορούν στη συνύπαρξη των Σωματείων και των 

δημόσιων φορέων.  

 Η ενότητα που ακολουθεί ορίζεται ως “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ-

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ”  και αποτελείται από δύο ερωτήματα τύπου “ΝΑΙ/ΟΧΙ”. Στο τέλος 

αυτής της ενότητας υπάρχει ένα τρίτο «ανοιχτού» τύπου  ερώτημα-Υποσημείωση το 

οποίο ωστόσο, από τη μορφή του ερωτήματος, περιορίζει τον ερωτώμενο να δώσει 

μονολεκτική απάντηση. 

 Η επόμενη ενότητα του ερωτηματολογίου αποτελείται από 

επαναλαμβανόμενες 5βάθμιες κλίμακες τύπου Likert οι οποίες αφορούν στη 

μέτρηση της “ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”. Αναφέρονται, 

δηλαδή, ξεχωριστά διαφορετικές υποδομές και υπηρεσίες του δημόσιου και 

δημοτικού τομέα και σε κάθε μία αντιστοιχεί μία 5βάθμια κλίμακα τύπου Likert για 

τη βαθμολόγηση της επισκεψιμότητας  στοχευμένα. Δηλαδή, τα Εμποδιζόμενα 

άτομα καλούνται να αξιολογήσουν την προσβασιμότητα κάθε κτιρίου και 

υπηρεσίας της πόλης τους ξεχωριστά, με γνώμονα τη συχνότητα των επισκέψεών 

τους στο κάθε ένα. 

 Τελευταία ενότητα του ερωτηματολογίου είναι ένας ανοιχτού τύπου 

γενικότερος σχολιασμός ο οποίος αφορά στα ζητήματα Προσβασιμότητας των 

δημόσιων υπηρεσιών αλλά και Συμπεριφοράς τόσο των δημόσιων υπαλλήλων όσο 

όμως και των υπόλοιπων συμπολιτών οι οποίοι δεν ανήκουν ενδεχομένως στην 

ομάδα των Εμποδιζόμενων ατόμων. Η ενότητα αυτή θεώρησα απαραίτητο να 

συμπεριληφθεί στο ερωτηματολόγιο καθώς με αυτόν τον τρόπο οι ερωτώμενοι 

νιώθουν ελεύθεροι να εκφράσουν με όποια λόγια οι ίδιοι επιλέξουν την άποψή 

τους και αυτή η διαδικασία δημιουργεί αίσθημα εμπιστοσύνης μεταξύ ερευνητή και 

ερωτώμενου. 

 Στη συνέχεια, έφερα σε μια πρώτη τελική μορφή τα ερωτήματα του πρώτου 

αυτού ερωτηματολογίου για τα Σωματεία των Εμποδιζόμενων ατόμων της 

Θεσσαλονίκης και δημιούργησα ένα πανομοιότυπο για τα Σωματεία των 

Εμποδιζόμενων ατόμων της Ημαθίας τα οποία ουσιαστικά διέφεραν μόνο στην 

τελευταία ενότητα του ερωτηματολογίου, δηλαδή στα διαφορετικά σημεία 
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αξιολόγησης Προσβασιμότητας της πόλης εφόσον επρόκειτο για διαφορετική 

περιοχή έρευνας. Η πρακτική αυτή είναι απαραίτητη καθώς πρέπει τα ερωτήματα 

να είναι παρόμοια για όλα τα Σωματεία, ανεξαρτήτως περιοχής, ούτως ώστε να 

μπορούν τα συμπεράσματα να είναι συγκρίσιμα χρησιμοποιώντας ουσιαστικά ίδια 

στοιχεία σύγκρισης. 

 Το επόμενο στάδιο της εργασίας ήταν η δημιουργία του ερωτηματολογίου 

που θα απευθυνόταν στους δημόσιους φορείς της κάθε πόλης. Επειδή όμως ο ίδιος 

φορέας, αν και σε διαφορετική περιοχή (Θεσσαλονίκη-Ημαθία) ανήκε στο ίδιο 

αντίστοιχα Υπουργείο και επομένως ακολουθούσε τις ίδιες οδηγίες-εγκυκλίους, το 

ερωτηματολόγιο αυτό έπρεπε να είναι ακριβώς ίδιο για όλους ανεξαιρέτως τους 

φορείς. Επιπλέον, όσον αφορά τους δύο Δήμους που επέλεξα, Βέροιας και 

Θεσσαλονίκης, ωσαύτως οι αντιδημαρχίες Κοινωνικής Πρόνοιας των δύο Δήμων 

ακολουθούσαν τα ίδια θεσπισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα. Το ερωτηματολόγιο που 

έπρεπε να φτιάξω ήταν ένα και μοναδικό χωρίς να δημιουργεί συγκεκριμένες 

εντυπώσεις για κάποιον από τους δύο δήμους ούτε και να συμπεριλαμβάνει 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός εκ των δύο. 

 Επομένως όφειλα να ακολουθήσω τις γενικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και τα βασικά πρότυπα που αυτή ορίζει. Τα ερωτήματά μου έπρεπε να 

βασίζονται καθαρά σε αυτά τα πρότυπα προσαρμοσμένα, ωστόσο, στην ελληνική 

πραγματικότητα. Ξεκίνησα, λοιπόν, προσπαθώντας αρχικά να έρθω σε τηλεφωνική 

επαφή με τους αρμόδιους επί κοινωνικών θεμάτων των δημόσιων φορέων που είχα 

επιλέξει ούτως ώστε να κλείσω ένα ραντεβού μαζί τους με σκοπό να τους εξηγήσω 

το θέμα της εργασίας, το δικό τους ρόλο σε αυτήν αλλά και για να κάνουμε μία 

συνολικότερη συνέντευξη επί του θέματος. Αντιλήφθηκα ότι κάτι τέτοιο δεν 

επρόκειτο να συμβεί στα χρονικά περιθώρια που διέθετα. Ακόμη και η τηλεφωνική 

επικοινωνία με πολλούς από τους ιθύνοντες ήταν ανέφικτη για μεγάλο διάστημα- 

πόσο μάλλον να κλείσω κάποιο ραντεβού μαζί τους- με αποτέλεσμα να αλλάξω στο 

μυαλό μου τον τύπο του ερωτηματολογίου και να ξεκινήσω εντελώς διαφορετικά. 
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Έτσι, λοιπόν, σκέφτηκα να δημιουργήσω αρχικά μία συνοδευτική επιστολή43 

στην οποία επεξηγούσα αναλυτικά και με λεπτομέρειες το θέμα της εργασίας μου 

και τον σκοπό της, την έννοια Εμποδιζόμενα άτομα καθώς και το τί ακριβώς 

ζητούσα από τους δημόσιους φορείς. Αυτή η συνοδευτική επιστολή αποτελούσε τη 

γενική εισαγωγή του ερωτηματολογίου όμως ήταν ξεχωριστό σώμα από το 

ερωτηματολόγιο. Ωστόσο, στην πρώτη σελίδα του ερωτηματολογίου, υπήρχε μια 

πιο ειδική εισαγωγή και πιο στοχευμένη στο σκοπό του ερωτηματολογίου. 

 Αφού πρώτα μελέτησα την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και προσπαθώντας να 

συλλέξω όση περισσότερη πληροφόρηση μπορούσα γι' αυτήν44, έβαλα κάποιους 

περιορισμούς ως προς το ποιά πρότυπα θα επέλεγα να κρατήσω ως βάση για το 

ερωτηματολόγιο. Κατέληξα σε αυτήν την τακτική σκεπτόμενη την ελληνική 

πραγματικότητα, όπως τονίστηκε σχετικά σε προηγούμενη παράγραφο. Θεώρησα 

ως δεδομένα τους περιορισμένους χρηματικούς πόρους αλλά και τον μικρό βαθμό 

εξοικείωσης των πολιτών τόσο με την έννοια όσο και με την πρόνοια για τα 

Εμποδιζόμενα άτομα. Έτσι, επέλεξα τα πρότυπα που αφορούσαν σε πρωτοβάθμια 

πρόνοια δηλαδή τα πολύ βασικά μέτρα που θα έπρεπε να πληροί ο εκάστοτε 

δημόσιος φορέας μιας χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Ξεκίνησα το ερωτηματολόγιο ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως με τα 

προηγούμενα δύο. Χώρισα, δηλαδή, σε θεματικές ενότητες τα ερωτήματα που είχα 

σε γενικές γραμμές στο νου μου. Σε αυτό το στάδιο πρέπει να αναφέρω την έρευνα 

του Δήμου Αλεξανδρούπολης η οποία εκπονήθηκε στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-

201345 και- τουλάχιστον δομικά- μου παρείχε ένα πρότυπο για τη δημιουργία του 

ερωτηματολογίου. Η συγκεκριμένη έρευνα, στην οποία επίσης χρησιμοποιήθηκε 

δομημένο ερωτηματολόγιο, χωρίζει τα ερωτήματα σε κατηγορίες βάσει της πορείας 

που ακολουθεί ένας οποιοσδήποτε πολίτης για να πάει σε μια οποιαδήποτε 

δημόσια υπηρεσία. Ξεκινώντας από τη διαδρομή στο εξωτερικό περιβάλλον μέχρι 

την επαφή με τον υπάλληλο σε κάθε υπηρεσία και-εάν υπάρχουν όροφοι-σε κάθε 

όροφο της υπηρεσίας. 

                                                           
43

βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ. 
44

 ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ Κα ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΑΚΗ για τις πολύτιμες πληροφορίες που 
μου παρείχε. 
45

 www.a4all.gr 
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 Ωστόσο, πριν από το διαχωρισμό αυτόν, αποφάσισα να ξεκινήσω το 

ερωτηματολόγιο με δύο ερωτήματα τα οποία αφορούν καθαρά στο εάν ο εκάστοτε 

φορέας ακολουθεί κάποια διαδικασία μέτρησης του βαθμού προσβασιμότητας τού 

οποιουδήποτε χρήστη στις υπηρεσίες του και -εάν ναι- με ποιόν τρόπο 

επεξεργάζεται τα δεδομένα που προκύπτουν από αυτήν την μέτρηση. Ήθελα με 

αυτά τα ερωτήματα να τονίσω τη χρησιμότητα της έρευνάς μου και την καινοτομία 

που αυτή εισάγει μετρώντας ουσιαστικά για πρώτη φορά το βαθμό κάλυψης της 

προσβασιμότητας των δημόσιων υπηρεσιών. 

 Έπειτα, προχώρησα στην επιλογή των επόμενων ενοτήτων, χρησιμοποιώντας 

το διαχωρισμό της πορείας του χρήστη όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Πρώτη από 

αυτές τις ενότητες ήταν η “ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ”, ενότητα που ουσιαστικά 

περιλαμβάνει ερωτήματα για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου της 

υπηρεσίας. Ενδεικτικά αναφέρω το χώρο στάθμευσης, τα πεζοδρόμια και το εάν η 

υπηρεσία είναι προσβάσιμη με αστική συγκοινωνία. 

 Επόμενη ενότητα είναι η “ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Η 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ”. Η συγκεκριμένη ενότητα αφορά καθαρά στη διαμόρφωση της εισόδου 

και περιλαμβάνει τη διαδρομή από τη γενική είσοδο της υπηρεσίας μέχρι το 

γραφείο υποδοχής ή γενικών πληροφοριών. 

 Η τρίτη ενότητα αφορά στην “ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ”. 

Περιλαμβάνει τη διαδρομή που έπεται της εισόδου και φτάνει μέχρι τον 

ανελκυστήρα του κτιρίου ή- εάν υπάρχουν όροφοι- συμπεριλαμβάνεται και η 

οριζόντια διαδρομή σε κάθε όροφο.  

 Η τέταρτη ενότητα έχει τίτλο “ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ”  

και ουσιαστικά αφορά στη διαμόρφωση των ανελκυστήρων και στις σκάλες. 

Βέβαια, εδώ πρέπει να αναφέρω ότι εκ των προτέρων, από την επιλογή ακόμη των 

πόλεων, φρόντισα κι ενημερώθηκα για το πώς είναι διαμορφωμένα τα κτίρια των 

δημόσιων υπηρεσιών ούτως ώστε ακόμη και σε αυτό το κομμάτι να υπάρχει 

σύγκλιση για να είναι συγκρίσιμα τα αποτελέσματα των ερωτημάτων, δηλαδή να 

μην υπάρχουν κενά στις απαντήσεις λόγω έλλειψης υποδομής.   
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Ουσιαστικά προσπάθησα να αποφύγω τα missing values, όπως αναφέρονται 

στην στατιστική ορολογία οι ερωτήσεις χωρίς απάντηση46. Τόσο στην τρίτη όσο και 

στην τέταρτη ενότητα, τα δομικά χαρακτηριστικά των επιλεγμένων κτιρίων 

προσομοιάζουν και είναι απόλυτα συγκρίσιμα. Όλα τα κτίρια αποτελούνται από 

περισσότερους από έναν ορόφους, διαθέτουν ανελκυστήρα καθώς επίσης και 

σκάλες. 

 Επόμενη ενότητα ορίστηκε ως “ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ”. Η ενότητα 

αυτή περιέχει ο,τιδήποτε μπορεί να αφορά σε υλικές υποδομές, εκπαίδευση 

προσωπικού αλλά και παρεχόμενες υπηρεσίες. Στο τέλος της ενότητας, όπου κλείνει 

και ο κύκλος των ενοτήτων που αφορούν στην πορεία του χρήστη, υπάρχουν τρεις 

5βάθμιες κλίμακες  τύπου Likert που αφορούν στην άποψη που έχει ο ερωτώμενος 

φορέας για την ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών προτύπων από το συγκεκριμένο 

φορέα, τα περιθώρια βελτίωσης που θεωρεί ότι υπάρχουν και τέλος την επάρκεια 

του ελέγχου που υφίσταται ο φορέας ως προς αυτό το κομμάτι. 

 Η τελευταία ενότητα του ερωτηματολογίου αφορά στη “ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ” 

που λαμβάνει ο φορέας για να καλύψει τις απαιτήσεις για την κάλυψη των αναγκών 

των εμποδιζόμενων ατόμων. Θεώρησα ότι για την αντικειμενικότητα της έρευνας 

όφειλα να συμπεριλάβω μια τέτοια ερώτηση ούτως ώστε να υπάρχει μια πιο 

σφαιρική άποψη για τις ενέργειες και τις δυνατότητες του δημόσιου τομέα. Στο 

τέλος του ερωτηματολογίου ο ερωτώμενος υποχρεούται να γράψει την πλήρη 

επωνυμία του φορέα που εκπροσωπεί και προαιρετικά το ονοματεπώνυμό του 

καθώς και κάποια στοιχεία επικοινωνίας με τον ίδιο προσωπικά ή με το φορέα 

γενικότερα. 

 Ο τύπος των ερωτημάτων που χρησιμοποίησα σε αυτό το ερωτηματολόγιο 

ήταν κλειστού τύπου ερωτήσεις και μόνο. Επέλεξα να μη βάλω ανοιχτού τύπου 

ερωτήματα καθώς η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δε θα γινόταν με 

διεξαγωγή ταυτόχρονης συνέντευξης κι επιπλέον ο ερωτώμενος, εφόσον δε θα 

ήμουν παρούσα, δε θα είχε τη δυνατότητα άμεσης διευκρίνισης και ενδεχομένως 

                                                           
46

 Ζαφειρόπουλος Κώστας, Πώς γίνεται μια επιστημονική εργασία;, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, 1
η
 έκδ., 

Απρίλιος 2005,κεφ.6, σελ.138. 
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να παρουσιαζόταν κάποια “missing value”. Επομένως, για να αποφύγω αυτήν την 

πιθανότητα, απέκλεισα εντελώς τις “ανοιχτού” τύπου ερωτήσεις. 

 Για τον ίδιο ακριβώς σκοπό, περιόρισα ακόμη περισσότερο τον τύπο των 

ερωτημάτων σε 5βάθμιες κλίμακες τύπου Likert, σε διπολικές ερωτήσεις (ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

και ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών με δυνατότητα επιλογής ΜΟΝΟ μίας 

απάντησης. Με αυτού του τύπου τα ερωτήματα προσπάθησα να μηδενίσω 

ουσιαστικά την πιθανότητα ΜΗ απόκρισης (missing value). 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ 

 

 Το επόμενο στάδιο ήταν η διεξαγωγή των πιλοτικών ερευνών, δηλαδή η 

συμπλήρωση των ερωτηματολογίων σε πρώιμο στάδιο. Μέσα από τις αρχικές αυτές 

δοκιμές σκοπός ήταν να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις ούτως ώστε να 

προκύψει η τελική μορφή των ερωτηματολογίων η οποία θα ήταν η καλύτερη 

δυνατή από άποψη κατανόησης (τουλάχιστον από την πλευρά των Εμποδιζόμενων 

ατόμων με τα οποία είχα τη δυνατότητα να έρθω σε επαφή). Για το ερωτηματολόγιο 

των δημόσιων φορέων χρησιμοποίησα για τη δοκιμαστική συμπλήρωσή του τη 

βοήθεια κάποιων γνωστών οι οποίοι κατείχαν ανώτερα αξιώματα στο δημόσιο 

τομέα, καθώς δεν είχα τη δυνατότητα άλλου τύπου πιλοτικής έρευνας. Αφού 

διαμόρφωσα τα ερωτηματολόγια όσο το δυνατόν καλύτερα, σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της πιλοτικής έρευνας, τα τελικά ερωτηματολόγια μαζί με τη 

συνοδευτική επιστολή, απεστάλησαν στο προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-

mail) των ιθυνόντων και τα συμπληρωμένα επεστράφησαν με τον ίδιο ακριβώς 

τρόπο. 

 Όσον αφορά στα ερωτηματολόγια των Σωματείων, η πιλοτική έρευνα 

διεξήχθη στο Σωματείο « Φιλανθρωπικός Μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Φίλων 

Κέντρου Μέριμνας Ατόμων με Ειδικές Δεξιότητες Δήμου Βέροιας». Πρέπει να 

αναφέρω ότι η βοήθειά τους και η προθυμία τους να με βοηθήσουν ακόμη και σε 

αυτό το στάδιο της έρευνάς μου ήταν πολύτιμη. Όσο κι αν προσπάθησα να 

τοποθετήσω τον εαυτό μου στη θέση των ΑμεΑ, έπρεπε να καλύψω δυσανάλογα 

μεγάλη απόσταση από την καθημερινότητα που βιώνω εγώ έως την 
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καθημερινότητα που βιώνουν τα ΑμεΑ. Έκανα αρκετές διορθώσεις με γνώμονα τις 

δικές τους συμβουλές οι οποίες κατά κύριο λόγο αφορούσαν στη διατύπωση για 

την καλύτερη κατανόηση των ερωτημάτων.  

 Η τελική συμπλήρωσή τους, έπειτα, έγινε με την ταυτόχρονη παρουσία μου 

στα σωματεία αλλά και με την επίβλεψη των κηδεμόνων των ερωτώμενων ατόμων. 

Όπως ανέφερα και προηγουμένως, τα περισσότερα από τα άτομα αυτά, 

είχαν ιδιαίτερο πρόβλημα κατανόησης, επικοινωνίας ή ακόμη και κίνησης και 

επιπλέον στις περισσότερες επαφές τους με δημόσιους φορείς και υπηρεσίες ήταν 

υπό την επίβλεψη κάποιου κηδεμόνα. Όπως γίνεται αντιληπτό, ήταν αδύνατη η 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου χωρίς να υπάρχει κάποιος για να τους επεξηγεί 

τα ερωτήματα και τις απαντήσεις, ενδεχομένως να τους τα επαναλαμβάνει διαρκώς 

για να τα κατανοήσουν και κυρίως να τους βοηθάει να μένουν συγκεντρωμένοι σε 

αυτό μέχρι να το τελειώσουν.  

Το συγκεκριμένο ήταν ένα ακόμη από τα πολύ δύσκολα στάδια της εργασίας 

καθώς απαιτούσε χρόνο, ιδιαίτερη υπομονή αλλά και επαναληπτικότητα 

συναντήσεων ούτως ώστε να γίνονται οι απαραίτητες διευκρινίσεις κατανόησης.47 

 Τελικά, αν και στην αρχή έμοιαζε πραγματικά ανέφικτο, μετά από περίπου 

πέντε μήνες με συνεχείς συναντήσεις στα Σωματεία αλλά ταυτόχρονα και 

επανειλημμένες καθυστερήσεις από τους δημόσιους φορείς εξαιτίας της 

δαιδαλώδους γραφειοκρατίας, κατάφερα να έχω στα χέρια μου συμπληρωμένα όλα 

τα ερωτηματολόγια που είχα διανείμει. Επόμενο στάδιο της εργασίας ήταν η 

καταχώρηση και ανάλυση των απαντήσεων. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

 

 Προτού προχωρήσω στην περιγραφή της διαδικασίας καταχώρησης και 

ανάλυσης των απαντήσεων πρέπει να διασαφιστεί το παρακάτω γεγονός. Από τη 

θεωρία της Στατιστικής προκύπτει ότι σε κάθε ερώτηση οι απαντήσεις που θα 

πάρουμε θα είναι είτε 1) Αριθμητικές τιμές, δηλαδή περίπτωση ποσοτικής 

                                                           
47

 Ζαφειρόπουλος Κώστας, Πώς γίνεται μια επιστημονική εργασία;, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, 2η 
εκδ.,2015, σελ. 125-135. 



69 

 

μεταβλητής, είτε 2) Διάφοροι χαρακτηρισμοί οι οποίοι δεν ανήκουν σε αριθμητικό 

σύνολο και πρόκειται για περίπτωση ποιοτικής μεταβλητής.48  

 Στη συγκεκριμένη εργασία, τα ερωτηματολόγια είναι έτσι διαμορφωμένα 

ώστε οι απαντήσεις να αντιστοιχίζονται σε αριθμητικές τιμές. Οπότε, αν και 

πρόκειται για ποιοτικά δεδομένα, η καταχώρησή τους γίνεται με χρήση αριθμητικής 

αντιστοίχησης. Αυτό αφορά αποκλειστικά στο κομμάτι της καταχώρησης των 

δεδομένων στη φόρμα στατιστικής ανάλυσης S.P.S.S. (Statistical Package for Social 

Sciences) και όχι στο κομμάτι της ανάλυσης και εξαγωγής συμπερασμάτων. 

Ιδιαίτερα το τελευταίο μέρος της εργασίας που εμπεριέχει και συγκριτική ανάλυση, 

περιλαμβάνει ουσιαστικά μετατροπή των απαντήσεων των ερωτηματολογίων από 

αριθμούς σε πραγματικές έννοιες. Ωστόσο αυτό θα γίνει καλύτερα κατανοητό στο 

αντίστοιχο κεφάλαιο.49 

 Πριν την καταχώρηση των δεδομένων πρέπει να προηγηθεί μια επεξεργασία 

των τριών ερωτηματολογίων. Κατά την προεργασία αυτή κωδικοποιώ την κάθε 

απάντηση δίνοντας σε καθεμία έναν αριθμό ως κωδικό και στη συνέχεια καταχωρώ 

στo S.P.S.S. τους κωδικούς αντί για ολόκληρες εκφράσεις ή λέξεις. Αυτή η 

διαδικασία πρέπει να γίνει για την καταχώρηση ποιοτικών δεδομένων. Απαιτεί 

βεβαίως μεγάλο χρόνο προετοιμασίας αλλά αποτελεί μια πλήρη μέθοδο για την 

καταχώρηση τέτοιου τύπου δεδομένων.  

Η διαδικασία που ακολουθώ και στα τρία ερωτηματολόγια είναι ακριβώς 

ίδια. Όσον αφορά στο ερωτηματολόγιο για τους Δημόσιους φορείς, αποτελείται 

συνολικά από 49 μεταβλητές, το ερωτηματολόγιο για τα Σωματεία της 

Θεσσαλονίκης από 41 μεταβλητές και το ερωτηματολόγιο των Σωματείων του 

Δήμου Βέροιας από 46 μεταβλητές. 

 Πρέπει να καταστήσω σαφές ότι για κάθε ομάδα ερωτηματολογίων 

δημιουργώ ξεχωριστό φύλλο στο S.P.S.S. Δηλαδή, τελικά, έχω τέσσερα ξεχωριστά 

φύλλα. Το ένα για τα Σωματεία του Δήμου Θεσσαλονίκης, το δεύτερο για τα 

Σωματεία του Δήμου Βέροιας, το τρίτο για τους δημόσιους φορείς του Δήμου 

Θεσσαλονίκης και το τελευταίο για τους Δημόσιους φορείς του Δήμου Βέροιας. 

                                                           
48

Ευστάθιος Δημητριάδης. “Στατιστικές Εφαρμογές με S.P.S.S.”Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, 2007, κεφ.2,σελ. 11. 
49
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Αυτό συμβαίνει καθώς, στο τέλος, μόνο έτσι μπορώ να επεξεργαστώ συγκριτικά τα 

αποτελέσματα από κάθε ερωτηματολόγιο σε σχέση με το αντίστοιχο 

ερωτηματολόγιο τού άλλου Δήμου ή Φορέα.  

 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

 

 Εφόσον έχω ολοκληρώσει την καταχώρηση των ερωτήσεων και των τριών 

ερωτηματολογίων ξεκινάω την καταχώρηση των απαντήσεων. 

 Στην καρτέλα Data View του Data Editor πλέον μπορώ να καταχωρώ τις 

απαντήσεις βάσει της κωδικοποίησης που έχω κάνει στην καρτέλα Variable View. 

Ξεκινώντας αρχικά από τα Σωματεία των Εμποδιζόμενων ατόμων στο Δήμο 

Θεσσαλονίκης, ο αριθμός των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων φτάνει στα 32 τα 

οποία εκπροσωπούν άτομα που ανήκουν σε 4 διαφορετικά Σωματεία, δηλαδή 8 

ερωτηματολόγια από κάθε Σωματείο. Ίδιο ακριβώς αριθμό ερωτηματολογίων 

περιλαμβάνει και η έρευνα στα 4 Σωματεία του Δήμου Βέροιας. Καταχωρώ, λοιπόν, 

τα 64 ερωτηματολόγια με τον ίδιο ακριβώς τρόπο αλλά σε διαφορετικό φύλλο 

S.P.S.S., όπως ήδη έκανα σαφές, για κάθε Δήμο.  

 Επόμενο βήμα είναι η καταχώρηση των ερωτηματολογίων από τους 

Δημόσιους Φορείς κάθε Δήμου. Ξεχωριστά και πάλι, ξεκινώντας από το Δήμο 

Θεσσαλονίκης, δημιουργώ καινούργιο φύλλο S.P.S.S. Οι τύποι των ερωτημάτων 

είναι ακριβώς οι ίδιοι τρεις που ανέπτυξα παραπάνω. Οπότε με τον ίδιο ακριβώς 

τρόπο, πάω στην καρτέλα Variable View του Data Editor και καταχωρώ τα 

ερωτήματα. Οι μεταβλητές  μου εδώ είναι 49 και οι φορείς που απάντησαν το 

ερωτηματολόγιο είναι 5, ένας από κάθε Υπουργείο αντίστοιχα. 

 Αφού τελειώσω με την καρτέλα Variable View πηγαίνω στην καρτέλα Data 

View και καταχωρώντας τους κωδικούς των απαντήσεων (αριθμοί) προκύπτει 

τελικά φύλλο με 5 γραμμές και 49 στήλες. Ίδια ακριβώς διαδικασία ακολουθώ και 

με τους Δημόσιους Φορείς του Δήμου Βέροιας καταχωρώντας φυσικά τις 

απαντήσεις των αντίστοιχων Δημόσιων Φορέων. 

 Τελικά προκύπτουν τέσσερις καρτέλες S.P.S.S. Επόμενο και το πιο σημαντικό 

στάδιο είναι η επεξεργασία τους για να βγάλω τα τελικά συμπεράσματα. 
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

 Το πώς επεξεργάζεται κάθε ερευνητής τα δεδομένα του S.P.S.S. άπτεται 

αποκλειστικά στο αντικείμενο της έρευνάς του και το σκοπό της. Στη συγκεκριμένη 

έρευνα βασικός στόχος είναι η επαλήθευση της επάρκειας των δημόσιων παροχών 

και υπηρεσιών για χρήστες που απέχουν από τον όρο “κοινός χρήστης”. Η επάρκεια 

αυτή αναμένεται αρνητική και αυτό που απομένει είναι να το αποδείξω μέσα από 

την επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων.  

 Κανονικά, τα επόμενα βήματα μετά την εισαγωγή των δεδομένων στον Data 

Editor είναι η παρουσίασή τους σε συγκεντρωτικούς πίνακες κατανομής 

συχνοτήτων και η επεξεργασία τους με διάφορες στατιστικές μεθόδους. Ωστόσο, 

αυτό θα το κάνω ενδεικτικά για κάποια ερωτήματα καθώς αυτό που με ενδιαφέρει 

περισσότερο εδώ είναι η συγκριτική ανάλυση των ερωτηματολογίων και όχι η 

ανάλυση του καθενός μεμονωμένα.  

 Η διαδικασία που ακολουθώ για την εξαγωγή πινάκων κατανομής 

συχνοτήτων είναι η παρακάτω: 

 Έστω για το πρώτο ερώτημα του ερωτηματολογίου των Σωματείων του 

Δήμου Θεσσαλονίκης εάν “Υπάρχει καταγραφή των πολιτών με αναπηρία στην πόλη 

σας;”. Το ερώτημα είναι τύπου ΝΑΙ/ΟΧΙ και οι κωδικοί αριθμοί των απαντήσεων 

είναι 1=ΝΑΙ και 2=ΟΧΙ. Ο πίνακας ο οποίος αναγράφει τη συχνότητα, τη σχετική 

συχνότητα, την πραγματική συχνότητα και την αθροιστική συχνότητα 

περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των εντολών επεξεργασίας που δίνω στο Data 

Editor. Όπως φαίνεται παρακάτω, μας δείχνει τη συχνότητα εμφάνισης της κάθε 

απάντησης για το συγκεκριμένο ερώτημα αποκλειστικά για τα Σωματεία της 

Θεσσαλονίκης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ-ΕΡΩΤΗΜΑ 1  

 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΑΣ; 

. 

 Ας δούμε με περισσότερα λόγια τί μας δείχνουν αυτές οι στήλες για το 

συγκεκριμένο ερώτημα. Αρχικά, η στήλη “Frequency” μας δείχνει πόσοι από τους 32 

ερωτηθέντες απάντησαν ΝΑΙ και πόσοι απάντησαν ΟΧΙ. Αυτοί που απάντησαν ΝΑΙ 

είναι μηδέν άτομα και αυτοί που απάντησαν ΟΧΙ είναι τριάντα δύο άτομα. Στην 

δεύτερη στήλη “Percent” οι τιμές που προκύπτουν ανάγουν την πρώτη στήλη σε 

ποσοστό επί τοις εκατό επί του συνόλου των ερωτηθέντων και υπολογίζεται εάν 

διαιρέσουμε την τιμή Frequency με την τιμή Total. Οι τιμές στην τρίτη στήλη “Valid 

Percent” προκύπτουν εάν διαιρέσουμε την τιμή Frequency με την τιμή Valid. Τέλος, 

οι τιμές στην στήλη “Cumulative Percent” προκύπτουν ξεκινώντας με την πρώτη 

τιμή της στήλης Valid Percent και προσθέτοντας κάθε φορά την επόμενη τιμή.  

 Την ίδια ανάλυση συχνοτήτων μπορώ να κάνω για όλα τα ερωτήματα και για 

όλα τα ερωτηματολόγια. Ωστόσο, επειδή όπως είπα προηγουμένως, με ενδιαφέρει 

πολύ περισσότερο η σύγκριση των απαντήσεων μεταξύ των ερωτημάτων και όχι 

μεμονωμένα οι απαντήσεις σε ένα ερώτημα το εργαλείο “Διασταύρωση 

Μεταβλητών” ή αλλιώς “Crosstabs” χρησιμοποιείται ακριβώς γι' αυτόν τον σκοπό. 

 Η εντολή αυτή είναι γνωστή και ως Πίνακες διπλής ή πολλαπλής εισόδου 

και ουσιαστικά εμφανίζει, διασταυρώνει αλλιώς, τις απαντήσεις σε δύο ή και 

περισσότερα ερωτήματα. 

 Αναλύω συγκριτικά τα ερωτήματα 8 -στη γραμμή “Rows”- και 9 -στη γραμμή 

“Columns”-τα οποία αφορούν στην ικανοποίηση ως προς την κάλυψη της 

προσβασιμότητας των Εμποδιζόμενων ατόμων πρώτον από τις υπηρεσίες του 

Δήμου τους και δεύτερον από τις υπόλοιπες Δημόσιες υπηρεσίες. Τα αριθμητικά 

αποτελέσματα του πίνακα Crosstabs που  προκύπτουν μετά τη συγκριτική ανάλυση 

των δύο ερωτημάτων είναι πολύ ιδιαίτερα. 

 

Frequency Percent Valid Percent

Valid
ΝΑΙ 0 0 0 0

ΟΧΙ 32 100 100 100

TOTAL 32 100 100

Cumulative 

Percent
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 Πιο συγκεκριμένα, αμφότερα τα δύο ερωτήματα απεικονίζονται στο σύνολο 

των ερωτηθέντων, δηλαδή και στα 32 ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν. Τα 

ερωτήματα τέθηκαν σε μορφή 5βάθμιας κλίμακας τύπου Likert. Η υψηλότερη τιμή 

αντιστοιχεί στον αριθμό 5 και την απάντηση «πολύ υψηλή ικανοποίηση» ενώ ο 

χαμηλότερος βαθμός είναι το 1 και αντιστοιχεί στο «καθόλου ικανοποιημένος/η». 

Από τα αποτελέσματα του πίνακα Crosstabs προκύπτει ότι και για τα δύο 

ερωτήματα η υψηλότερη τιμή που έχει δοθεί ως απάντηση είναι ο αριθμός 3 ο 

οποίος αντιστοιχεί στην απάντηση “μέτρια ικανοποίηση”. Οι απαντήσεις 4 και 5 

έχουν μηδενική επιλογή καθώς όλες οι δοθείσες απαντήσεις ξεκινούν από το 1 και 

φτάνουν μέχρι και το 3. Ουσιαστικά αυτό που μας δείχνει το διάγραμμα είναι η 

μέτρια έως μηδενική ικανοποίηση των Εμποδιζόμενων ατόμων του Δήμου 

Θεσσαλονίκης τόσο από τα κτίρια που ανήκουν στο Δήμο όσο και από τα κτίρια των 

υπηρεσιών που ανήκουν διοικητικά στην κεντρική κυβέρνηση. Αξίζει να σημειώσω 

τα παρακάτω ποσοστά: ο αριθμός 3 ως απάντηση έχει δοθεί σε ποσοστό 28% για τα 

κτίρια των δημόσιων υπηρεσιών ενώ αντίστοιχα έχει δοθεί σε ποσοστό 37,5% για τα 

δημοτικά κτίρια. Επιπλέον, μπορώ να παρατηρήσω ότι η απάντηση “καθόλου” έχει 

δοθεί σε ποσοστό 6,25% για τις δημόσιες υπηρεσίες και σε ποσοστό 9,37% για τα 

κτίρια που ανήκουν στο Δήμο. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων και για τα δύο 

ερωτήματα έχουν απαντήσει τον αριθμό δύο, δηλαδή, αντίστοιχα, την απάντηση 

“λίγο”. Σε ποσοστά ως προς την επιλογή με κωδικό αριθμό δύο, για το πρώτο 

ερώτημα που αφορά στα κτίρια του Δήμου το ποσοστό  ανέρχεται σε 53,13% ενώ 

για τα Δημόσια κτίρια ανέρχεται σε 65,75%.  

 Το επόμενο ερώτημα που αναλύθηκε ποσοστιαία αφορά στην ικανοποίηση 

από την κάλυψη της προσβασιμότητας από τις υποδομές συγκεκριμένων 

ονομαστικά κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης και αντίστοιχα του Δήμου Βέροιας. Οι 

ερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν στο συγκεκριμένο ερώτημα βασιζόμενοι στη 

συχνότητα των επισκέψεών τους σε κάθε κτίριο ξεχωριστά. Δηλαδή, βάσει του πόσο 

συχνά επισκέπτονται κάθε υπηρεσία αξιολογούν το βαθμό κάλυψης της 

προσβασιμότητας. Το ερώτημα αυτό τέθηκε κατ’ αυτόν τον τρόπο για δύο βασικούς 

λόγους.  
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 Πρώτον γιατί τα άτομα τα οποία απάντησαν τα ερωτηματολόγια δεν 

μπορούν να αξιολογήσουν μία έννοια μεμονωμένα χωρίς να έχουν βιώσει πρακτική 

εφαρμογή αυτής (έννοια προσβασιμότητας). Δεύτερον και πιο βασικό όλων, ήθελα 

να προκύψει συνδυαστική ερώτηση για να μπορεί να γίνει κατανοητό ότι ακόμη κι 

αν πρόκειται για ζωτικής σημασίας ανάγκη -όπως Νοσοκομειακή περίθαλψη- εάν το 

υπάρχον κτίριο δεν καλύπτει τα βασικά κριτήρια προσβασιμότητας, το δείγμα των 

εμποδιζόμενων ατόμων που ερωτήθηκαν δε θα χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του 

κτιρίου αυτού. 

 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

ΒΑΣΕΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 
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Στο παραπάνω διάγραμμα, διακρίνουμε σε κάθε οριζόντια ράβδο το 

ποσοστό επί τοις εκατό της ικανοποίησης υποδομών προσβασιμότητας από τις 

δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες έτσι όπως προκύπτουν τα αποτελέσματα για το 

Δήμο Θεσσαλονίκης. Τα αντίστοιχα ερωτήματα στο ερωτηματολόγιο ήταν όλα σε 

5βάθμια κλίμακα τύπου Likert, από τον αριθμό 1 που αντιστοιχεί στην απάντηση 

«καθόλου» μέχρι τον αριθμό 5 που αντιστοιχεί στην απάντηση «πολύ συχνά» και 

απευθύνθηκαν για κάθε ένα κτίριο ξεχωριστά, όπως φαίνεται στο διάγραμμα.  

 Στον οριζόντιο άξονα αναγράφεται το ποσοστό επί τοις εκατό που έλαβε 

κάθε κτίριο επί του συνόλου των 32 ερωτηθέντων. Στον κάθετο άξονα είναι τα 25 

κτίρια και υπηρεσίες όπως αυτά αναφέρονται ξεχωριστά στο ερωτηματολόγιο του 

Δήμου Θεσσαλονίκης. Όπως μπορούμε να συμπεράνουμε, ο υψηλότερος βαθμός 

ικανοποίησης αντιστοιχεί στο καινούργιο κτίριο του Δημαρχείου και ανέρχεται σε 

68,75% επί των ερωτηθέντων. Από τα υπόλοιπα υψηλά ποσοστά ικανοποίησης 

ξεχωρίζουμε το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας και τον επιβατικό σταθμό ΚΤΕΛ 

«Μακεδονία» με ίδιο ποσοστό επί των ερωτηθέντων στο 58,12%.  

Αντίθετα, το χαμηλότερο ποσοστό ικανοποίησης ως προς τη δυνατότητα 

πρόσβασης αντιστοιχεί στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και ανέρχεται 

συγκεκριμένα σε 23,12% ενώ έπεται η Τροχαία Θεσσαλονίκης με ποσοστό 25,62% 

και ακολουθεί η δυνατότητα πρόσβασης στα κεντρικά γραφεία της ΕΥΑΘ (στην 

Καμάρα) με ποσοστό 29,37%. 

 Ο μέσος όρος από τις απαντήσεις για όλα τα κτίρια και τις υπηρεσίες 

αντιστοιχεί σε 43,62% και το εύρος τιμών (διαφορά μέγιστης και χαμηλότερης 

τιμής) είναι 45,63. Η τυπική απόκλιση ισούται με 12,41. Μετρά τη διασπορά των 

τιμών γύρω από το μέσο αριθμητικό και όσο μικρότερη είναι η τιμή της τόσο 

μικρότερη είναι η διασπορά των τιμών. Μια ακόμη πληροφορία που παίρνουμε από 

την τυπική απόκλιση είναι τα ποσοστά συγκέντρωσης γύρω από το μέσο. Στην 

συγκεκριμένη περίπτωση οι πληροφορίες που προκύπτουν είναι ότι το 68% των 

τιμών βρίσκεται στο διάστημα μεταξύ 31,21% και 56,03%, το 95% των τιμών 

βρίσκεται στο διάστημα μεταξύ 18,8% και 68,44% ενώ περίπου το 99,7% των τιμών 

βρίσκεται μεταξύ 6,39% και 80,85%. 
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 Ανάλογο διάγραμμα, αλλά με 30 συνολικά κτίρια και υπηρεσίες στο 

αντίστοιχο ερωτηματολόγιο, έγινε και για τα Σωματεία του Δήμου Βέροιας όπως 

φαίνεται παρακάτω: 

 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

ΒΑΣΕΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ 
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Όπως διακρίνεται στο διάγραμμα, οι διαφορές που προκύπτουν από τις 

απαντήσεις των ερωτηθέντων στους δύο Δήμους είναι πολλές και αξίζει να 

σημειωθούν. Τα ερωτήματα τέθηκαν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, δηλαδή με 

5βάθμιες κλίμακες τύπου Likert και ο αριθμός των ερωτώμενων ήταν επίσης 32 από 

4 συνολικά Σωματεία. 

Από το συγκεκριμένο διάγραμμα προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα 

καθώς και η αντίστοιχη σύγκριση με το προηγούμενο διάγραμμα. 

Ο υψηλότερος βαθμός ικανοποίησης αντιστοιχεί στο 98,25% και όπως 

φαίνεται λογικό ανήκει στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας. Ωστόσο, πολύ κοντά 

σε αυτό το ποσοστό είναι η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέροιας με 98%, 

ακολουθεί Η Αστυνομική Διεύθυνση της Βέροιας με 95% και έπεται ο Αρχαιολογικός 

χώρος της Βεργίνας με 94,35%.  

Αντίθετα, το χαμηλότερο ποσοστό ικανοποίησης ως προς τη δυνατότητα 

πρόσβασης είναι το 25,32% και ανήκει στο Δημοτικό Θέατρο Άλσος «Μελίνα 

Μερκούρη», δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό είναι το 28,35% και ανήκει στην Ιερά 

Μητρόπολη Βέροιας ενώ ακολουθούν στην τρίτη και τέταρτη από το τέλος θέση η 

Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου Βέροιας με 29,15% και το κλειστό Δημοτικό 

Γυμναστήριο «Φιλίππειο» με ποσοστό 31,15%. 

Ο μέσος όρος από τις απαντήσεις για όλα τα κτίρια και τις υπηρεσίες 

αντιστοιχεί σε 77,42% και το εύρος τιμών (διαφορά μέγιστης και χαμηλότερης 

τιμής) σε 72,93. Η τυπική απόκλιση εδώ είναι 22,15. Μπορούμε να παρατηρήσουμε 

ότι η τιμή της τυπικής απόκλισης είναι αρκετά μεγάλη και αυτό γιατί είναι ως μέτρο 

πολύ ευαίσθητη στις ακραίες τιμές. Εδώ, λοιπόν, οι δύο ακραίες τιμές απέχουν 

πολύ μεταξύ τους όπως βλέπουμε από το εύρος των τιμών οπότε δεν αποτελεί 

τελικά κατάλληλο μέτρο σύγκρισης.  

Επομένως, ένα διαφορετικό μέτρο σύγκρισης των δύο δειγμάτων από το 

οποίο θα μπορούσαμε να καταλάβουμε περισσότερες λεπτομέρειες καθώς δεν 

επηρεάζεται από τις ακραίες τιμές είναι ο συντελεστής μεταβλητότητας. Τι ακριβώς 

εκφράζει, όμως, ο συντελεστής μεταβλητότητας; Με απλά λόγια, μπορώ να πω ότι 

είναι η σχετική μέτρηση της διασποράς των τιμών και επειδή εκφράζεται ως 

ποσοστό αποτελεί καλύτερο μέτρο για τα συγκεκριμένα δείγματα. Για το πρώτο 
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δείγμα του Δήμου Θεσσαλονίκης ο συντελεστής μεταβλητότητας ισούται με τον 

λόγο της τυπικής απόκλισης προς το μέσο αριθμητικό και το αποτέλεσμα που 

προκύπτει είναι CVi= 28.4% ενώ για το δεύτερο δείγμα του Δήμου Βέροιας ο 

συντελεστής μεταβλητότητας αντιστοιχεί σε CVii= 28.6%.  

Το συμπέρασμα αρχικά που μπορώ να εξάγω για τους δύο πληθυσμούς 

είναι ότι παρουσιάζουν ανομοιογένεια. Αυτό ενδεχομένως να οφείλεται στο 

γεγονός ότι ανήκουν σε ομάδες Εμποδιζόμενων ατόμων με διαφορετικά 

χαρακτηριστικά και η κάθε ομάδα αντιλαμβάνεται το περιβάλλον στο οποίο κινείται 

με διαφορετικό τρόπο. Επίσης, βάσει της ανομοιογένειας αλλά και της υψηλής 

τιμής της τυπικής απόκλισης, συμπεραίνω ότι οι διασπορές των δύο πληθυσμών 

είναι πολύ διαφορετικές σε ομοιογένεια αλλά και εξίσου υψηλές. Δηλαδή, αυτό 

που μας δείχνει η διασπορά ενός δείγματος είναι το κατά πόσο απέχουν οι 

διάφορες τιμές σε κάθε δείγμα από το μέσο όρο του αντίστοιχου δείγματος.  

Όπως μπορούμε να δούμε στα δύο παρακάτω διαγράμματα διασποράς που 

αφορούν στα δύο συγκεκριμένα δείγματα πληθυσμού, η συγκέντρωση των τιμών 

για κάθε δείγμα είναι εντελώς διαφορετική.  

 

 

 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ 

 

 
 

 

 

Έχουμε, λοιπόν, στο πρώτο διάγραμμα διασποράς μέση τιμή 43,62 και 

παρατηρούμε ότι τα δεδομένα είναι εξίσου κατανεμημένα πάνω και κάτω από τη 

μέση τιμή. Στο δεύτερο διάγραμμα διασποράς βλέπουμε, όμως, ότι υπάρχει μεγάλη 

συγκέντρωση τιμών ανάμεσα στο διάστημα 80% και 100% που βρίσκεται πάνω από 

τη μέση τιμή που ισούται με 77,42 ενώ οι τιμές που βρίσκονται κάτω από το μέσο 

όρο είναι πολύ λιγότερες σε αριθμό και διασκορπισμένες. 

Καταλαβαίνουμε, επομένως, ότι η επικρατούσα άποψη στην πρώτη 

περίπτωση κινείται στο 45-50% ενώ στη δεύτερη περίπτωση στο 80-100% με 

κάποιες όμως ακραίες αντιδιαμετρικά τιμές.  

Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε αυτό το αποτέλεσμα για τους δύο 

Δήμους θα πρέπει να καταγράψω κάποια συμπεράσματα από τις συνεντεύξεις που 

έκανα με τα Εμποδιζόμενα άτομα σε κάθε Σωματείο για κάθε Δήμο.  

Ισχύει κατά γενική ομολογία των Εμποδιζόμενων ατόμων στη Θεσσαλονίκη 

ότι η μέριμνα που αφορά στην επάρκεια της προσβασιμότητας αυτών των ατόμων 

στις Δημόσιες υπηρεσίες καλύπτει τις πραγματικές τους ανάγκες σε πολύ μικρό 

βαθμό. Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα που αντιμετωπίζουν οποιασδήποτε μορφής 

ιδιαιτερότητες έχουν ως βασικότερο πρόβλημα την πρόσβαση στο κτίριο καθώς και 
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την πορεία εντός του κτιρίου. Οι περισσότερες υπηρεσίες στην πόλη στεγάζονται σε 

κτίρια που έχουν κτιστεί πριν τη δεκαετία του 1990. Ενδεικτικό παράδειγμα που 

επαληθεύει το προαναφερθέν πρόβλημα είναι το υψηλό ποσοστό ικανοποίησης για 

την προσβασιμότητα που παρέχει το κτίριο όπου στεγάζεται το καινούργιο 

Δημαρχείο της πόλης. Τα παλαιότερα κτίρια δεν πληρούν τις ευρωπαϊκές 

προδιαγραφές προσβασιμότητας και ως εκ τούτου οποιαδήποτε πρόβλεψη υπάρχει 

σε αυτά είναι μεταγενέστερη και άπτεται καθαρά στο πώς ο εκάστοτε οικονομικός 

διευθυντής της υπηρεσίας αποφασίζει να διαθέσει τα εισερχόμενα κονδύλια της 

υπηρεσίας. Συνυπολογίζοντας, βέβαια, το γεγονός ότι με την πάροδο των ετών τα 

κονδύλια αυτά συρρικνώνονται μπορεί να γίνει αντιληπτό ότι η μέριμνα που αφορά 

στα Εμποδιζόμενα άτομα θα μπαίνει όλο και περισσότερο στο περιθώριο των 

προτεραιοτήτων της υπηρεσίας καθώς προκύπτουν ελλείψεις ολοένα και σε 

περισσότερους τομείς. 

Παρόμοιος είναι ο λόγος που στο Δήμο Βέροιας αντίστοιχα η ικανοποίηση 

των Εμποδιζόμενων ατόμων από την κάλυψη της προσβασιμότητας στις δημόσιες 

υπηρεσίες λαμβάνει υψηλά ποσοστά. Τα περισσότερα κτίρια όπου στεγάζονται οι 

υπηρεσίες είναι νεόκτιστα, δηλαδή μετά το 2000 κατά πλειοψηφία. Ως εκ τούτου 

κατά την ανέγερσή τους ίσχυε η υποχρεωτική μέριμνα για την προσβασιμότητα των 

ατόμων τουλάχιστον που ανήκουν στα ΑμεΑ βάσει ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Τα 

χαμηλά ποσοστά ικανοποίησης που παρατηρούμε σε κάποιες περιπτώσεις 

οφείλονται κατά βάση στο γεγονός ότι στα Εμποδιζόμενα άτομα δεν 

περιλαμβάνονται μόνο τα ΑμεΑ αλλά και άτομα όπως προσωρινά τραυματισμένα ή 

παιδιά έως τεσσάρων ετών για τα οποία δεν υπάρχει νομοθετημένη αντίστοιχη 

πρόβλεψη. 

Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό να αναφέρω ότι βάσει όσων κατέγραψα από 

τις συνεντεύξεις, αντιλήφθηκα ότι σε μια μικρότερη κοινωνία όπως αυτή του Δήμου 

Βέροιας υπάρχει πολύ υψηλότερο το αίσθημα της αλληλεγγύης και του 

αλτρουισμού σε αντίθεση με μια μεγαλύτερη κοινωνία όπως αυτή της 

Θεσσαλονίκης. Σε όλα τα Σωματεία στα οποία βρέθηκα στο Δήμο Βέροιας η 

πλειοψηφία των ατόμων με τα οποία μίλησα μου ανέφερε ότι παρά το γεγονός ότι 

η υπηρεσία ως κτίριο καλύπτει τις βασικές ανάγκες προσβασιμότητας, τις 
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περισσότερες φορές η βοήθεια των ατόμων που εργάζονται στην υπηρεσία είναι 

απαραίτητη τόσο για να κινηθούν αλλά περισσότερο για να διεκπεραιώσουν τη 

δουλειά για την οποία πήγαν στην υπηρεσία. Έτσι, μού τόνισαν το γεγονός ότι οι 

συμπολίτες τους είναι αυτοί που στο τέλος κάνουν τη διαφορά καθώς οι 

περισσότεροι κάτοικοι μιας σχετικά μικρής κοινωνίας γνωρίζονται μεταξύ τους και 

αυτό, δηλαδή ο ανθρώπινος παράγοντας είναι αυτός που παίζει το σημαντικότερο 

ρόλο. 

Αντίθετα, σε μια κοινωνία μεγαλύτερη όπως αυτή της Θεσσαλονίκης, τα 

άτομα με τα οποία συνομίλησα στα Σωματεία, μού ανέφεραν ότι το βασικότερό 

τους πρόβλημα, πέρα από την ακαταλληλότητα του κτιρίου της εκάστοτε 

υπηρεσίας, είναι η αδιαφορία των συμπολιτών τους και η ακαμψία τους απέναντι 

σε ένα γραφειοκρατικό σύστημα που τους δένει τα χέρια. 

Εδώ θα πρέπει να προβληθεί και η πλευρά των Δημόσιων Φορέων και 

καταρχήν το παρακάτω διάγραμμα το οποίο αφορά στην επάρκεια της 

χρηματοδότησης που λαμβάνει ο κάθε φορέας ούτως ώστε να έχει τη δυνατότητα 

να καλύψει το σύνολο των αναγκών του. 

 

 

ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

 



82 

 

 Οι στήλες με το μπλε χρωματισμό αντιστοιχούν στους δημόσιους φορείς του 

Δήμου Βέροιας και οι στήλες με τον κόκκινο χρωματισμό στους Δημόσιους φορείς 

του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ο οριζόντιος άξονας αριθμεί τους πέντε φορείς που 

απάντησαν το ερωτηματολόγιο και ο κάθετος άξονας δείχνει τη βαθμολογία-

απάντηση του κάθε ένα για το ερώτημα που τέθηκε. 

 

Οι Δημόσιοι Φορείς που ερωτήθηκαν είναι για το Δήμο Θεσσαλονίκης: 

1 ΑΧΕΠΑ 

2ΚΘΒΕ 

3ΚΕΠ 

4ΚΤΕΛ 

5ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ 

Και για το Δήμο Βέροιας αντίστοιχα: 

 1Γ.Ν.Β 

2ΚΕΔΔΥ 

3ΚΕΠ 

4ΚΤΕΛ 

5ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ 

Τα ερωτήματα τέθηκαν σε μορφή 5βάθμιας κλίμακας τύπου Likert. Το 

ερώτημα διατυπώθηκε ως εξής: «Σε τί βαθμό επαρκεί το ύψος της χρηματοδότησης 

που λαμβάνει η υπηρεσία σας ετησίως ούτως ώστε να καλύπτει ΠΛΗΡΩΣ τις 

ανάγκες βελτίωσης των συνθηκών εξυπηρέτησης και προσβασιμότητας των 

εμποδιζόμενων ατόμων;» και οι πιθανές απαντήσεις ήταν ένας ακέραιος αριθμός 

από το ένα έως και το πέντε, όπου το ένα σημαίνει «καθόλου» και με αναλογική 

διαβάθμιση έως το πέντε που σημαίνει «απολύτως». Όπως παρατηρούμε από το 

συγκριτικό ραβδόγραμμα οι απαντήσεις όλων των φορέων και στους δύο Δήμους 

κινήθηκαν από τον αριθμό 1 έως και τον αριθμό 2, αξίες που ποιοτικά 

μεταφράζονται σε «καθόλου» και «λίγο» αντιστοίχως. Βλέποντας και αυτήν την 

παράμετρο πιο αναλυτικά, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε σίγουρα την αδυναμία με 

την οποία έρχονται αντιμέτωποι η δημόσιοι φορείς ούτως ώστε να ανταποκριθούν 
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στις οποιεσδήποτε ανάγκες της υπηρεσίας εξαιτίας της ελλιπούς χρηματοδότησης 

μέσα σε ένα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον για τη χώρα.  

Ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και τα παρακάτω συγκριτικά 

ραβδογράμματα, τα οποία βασίστηκαν επίσης σε 5βάθμιες κλίμακες τύπου Likert 

και αφορούν το ερωτηματολόγιο των Δημόσιων φορέων. 

 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

Στο παραπάνω διάγραμμα το ερώτημα που τέθηκε διατυπώθηκε ως εξής: 

«Σε τι βαθμό είναι σχεδιασμένες να εξυπηρετούν οι ηλεκτρονικές σας υπηρεσίες τα 

εμποδιζόμενα άτομα ως χρήστες των υπηρεσιών αυτών;». Οι απαντήσεις που 

δόθηκαν εμφανίζονται στον κάθετο άξονα ενώ στον οριζόντιο βρίσκονται οι 

αντίστοιχοι πέντε φορείς στους οποίους δόθηκε το ερωτηματολόγιο. 

Βλέποντας τις απαντήσεις, παρατηρούμε κατά μέσο όρο μια μέτρια κάλυψη 

της προσβασιμότητας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες των φορέων. Αυτό, βέβαια, δε 

συνδέεται με την έλλειψη χρηματικών πόρων καθώς πρέπει να τονίσω το γεγονός 

ότι κανένας από τους παραπάνω φορείς δε διέθετε διαδικτυακό ιστότοπο μέχρις 

ότου αυτό γίνει υποχρεωτικό λόγω του αυξανόμενου αριθμού των χρηστών των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Επίσης, αδιαπραγμάτευτη συνθήκη για τη δημιουργία 

των ιστοσελίδων των δημόσιων φορέων ήταν και εξακολουθεί να είναι η κάλυψη 

ευρέος φάσματος χρηστών το οποίο ρητά συμπεριλαμβάνει και μεγάλο μέρος των 

εμποδιζόμενων ατόμων. Ωστόσο, παρατηρούμε από το διάγραμμα ότι ακόμη μέχρι 

και σήμερα, ένα ποσοστό των δημόσιων φορέων εξακολουθεί να μην μπορεί να 
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εξυπηρετήσει τους χρήστες του μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών με αποτελεσματικό 

για τους τελευταίους τρόπο. 

Αυτό μπορεί να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, τόσο οικονομικούς όσο 

και ανθρώπινης κωλυσιεργίας. Ωστόσο, το γεγονός ότι τουλάχιστον στον 

συγκεκριμένο τομέα γίνεται μια προσπάθεια εφαρμογής των ευρωπαϊκών 

κανονισμών, είναι ένα θετικό βήμα. Σίγουρα, όμως, δεν αρκεί αυτό από μόνο του 

ώστε να καλύψει την εξυπηρέτηση όλων των ομάδων των εμποδιζόμενων ατόμων.  

Τα επόμενα διαγράμματα αφορούν στο κομμάτι της προσβασιμότητας των 

χρηστών στο κτίριο όπου στεγάζεται κάθε μία από τις αντίστοιχες δημόσιες 

υπηρεσίες που ερωτήθηκαν. Οι ερωτήσεις τέθηκαν σε μορφή απάντησης ΝΑΙ/ΟΧΙ 

και καταχωρήθηκαν κωδικοποιημένες. Με τον αριθμό ένα (1) δηλώνουν την 

απάντηση «ΝΑΙ» και με τον αριθμό δύο (2) την απάντηση «ΟΧΙ». Συνολικά τα 

ερωτήματα είναι έντεκα (11) και περιλαμβάνουν τα βασικότερα χαρακτηριστικά 

που πρέπει να πληρούνται από οποιαδήποτε υπηρεσία, είτε δημόσια είτε 

ιδιωτική.50 

 

 

 

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50

 ΒΛ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β-ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 
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ΧΩΡΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 

 
 

ΚΕΠ 

 

 
 

ΚΤΕΛ 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ 

 
 

 Στα παραπάνω συγκριτικά διαγράμματα παρατηρούμε ότι όσες 

προϋποθέσεις θα έπρεπε να είναι δεδομένες για την προσβασιμότητα όλων των 

χρηστών σε κάθε υπηρεσία, η πραγματικότητα, όπως την καταγράφουν οι ίδιοι οι 

δημόσιοι φορείς, απέχει κατά πολύ από αυτό το επίπεδο. Στην πλειοψηφία τους οι 

απαντήσεις που δόθηκαν στα ερωτήματα είναι αρνητικές και μάλιστα, εάν 

ανατρέξουμε στα ερωτηματολόγια (Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β), παρατηρούμε ότι πρόκειται 

για ζωτικής σημασίας υποδομές όπως οι χώροι υγιεινής ή ακόμα και η ύπαρξη 

κατάλληλα καταρτισμένου υπαλλήλου που γνωρίζει τη νοηματική γλώσσα με σκοπό 

την εξυπηρέτηση κωφάλαλων ατόμων.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 

 

Τα Εμποδιζόμενα Άτομα αποτελούν μία αναγνωρισμένη κοινωνική ομάδα η 

οποία έχει μέχρι στιγμής διερευνηθεί μόνο ξεχωριστά και μεμονωμένα ως προς τις 

επιμέρους κοινωνικές ομάδες που την αποτελούν. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι 

στην Ελλάδα δεν υπάρχει απολύτως κανένα επίσημο στατιστικό στοιχείο που να 

αφορά στο σύνολο των Εμποδιζόμενων ατόμων. Η εργασία αυτή έχει μεν ως βασικό 

άξονα τις επιμέρους κοινωνικές ομάδες αλλά τα συμπεράσματά της αφορούν στο 

σύνολο των Εμποδιζόμενων Ατόμων και έχουν στόχο να αναλύσουν αθροιστικά τα 

επιμέρους συμπεράσματα. Αποτελεί αρχικά μια προσπάθεια ανάδειξης των κοινών 

αναγκών των ομάδων αυτών και συμπληρωματικά να προσπαθήσει να καταγράψει 

και εν μέρει να αξιολογήσει την επάρκεια του Κράτους για την κάλυψή τους. 

Βασικό στοιχείο της παραπάνω έλλειψης είναι το γεγονός ότι στην Ελλάδα ο 

όρος «Εμποδιζόμενα άτομα» δεν αποτελεί νομοθετικά μία και ενιαία κοινωνική 

ομάδα αναγνωρισμένη από το κράτος όπως συμβαίνει στα περισσότερα κράτη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κρατική μέριμνα που αφορά στα άτομα αυτά περιορίζεται 

κατά βάση στα ΑμεΑ με ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις και στοχοποιημένες 

ενέργειες στις ανάγκες του πληθυσμού αυτού. Ωστόσο, η κοινωνική αυτή ομάδα 

δεν απαρτίζεται αποκλειστικά και μόνο από τα ΑμεΑ και είναι η σημαντικότερη, 

ίσως, πληροφορία που αποκομίζει κανείς από τη συγκεκριμένη εργασία. 

Η παρουσίαση, η ανάλυση και η σύγκριση με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης αποτελεί μονόδρομο για τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα καθώς 

πρόκειται για την κατευθυντήρια γραμμή πάνω στην οποία κινήθηκαν έπειτα οι 

επιμέρους νομοθεσίες και ενέργειες των Κρατών Μελών. 

Ωστόσο, τα εργαλεία που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για την επιβολή 

των προτύπων που η ίδια έχει θεσπίσει αποτελούν ξεχωριστό αντικείμενο 

διερεύνησης και ανάλυσης καθώς τουλάχιστον από ελληνικής πλευράς 

παρατηρούνται πολλές ελλείψεις και δυσλειτουργίες στην καθημερινότητα των 

ατόμων που ανήκουν στην ευρύτερη ομάδα των Εμποδιζόμενων ατόμων. 

Όσον αφορά στην Ελλάδα, οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 αποτελούν 

κίνητρο και αφετηρία για την ενεργοποίηση του κρατικού μηχανισμού ως προς τις 
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υποδομές για την εξυπηρέτηση των ΑμεΑ. Η διοργάνωση των Παραολυμπιακών 

Αγώνων του 2004 από την Ελλάδα κατέστησε επιτακτική την ανάγκη για τη θέσπιση 

ενός σώματος ειδικών νομοθετικών ρυθμίσεων για την άμεση και αποτελεσματική 

επίλυση κρίσιμων θεμάτων για την Παραολυμπιακή προετοιμασία. 

 Ουσιαστικά το 2001 αντιμετωπίζονται δύο βασικά θεσμικά προβλήματα. 

Πρώτον, η αναγνώριση μίας μόνο αθλητικής Ομοσπονδίας με την ονομασία Εθνική 

Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες, για τις κατηγορίες αναπηριών που 

καλύπτει η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή (I.P.C.) και, δεύτερον, η σύσταση ενός 

νέου, ανεξάρτητου Παραολυμπιακού θεσμού για τους αθλητές με αναπηρίες, της 

Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής. Επιπλέον, δίνεται λύση σε πολλά ζητήματα 

προσβασιμότητας σε δημόσιους χώρους πέραν των αθλητικών εγκαταστάσεων, 

όπως Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, αρχαιολογικοί χώροι κλπ., γεγονός που αποτελεί 

το σημαντικότερο όφελος για τα Εμποδιζόμενα άτομα με διαχρονική σημασία. 

Όπως προκύπτει από το προηγούμενο κεφάλαιο, η εργασία αυτή 

αποτελείται από τρία στάδια. Στο πρώτο στάδιο γίνεται παρουσίαση και ανάλυση 

των Ευρωπαϊκών προτύπων και επιμέρους εννοιών που σχετίζονται με το θέμα της 

εργασίας. Στο δεύτερο στάδιο γίνεται διερεύνηση από πλευράς αναγκών και 

ικανοποίησης των Εμποδιζόμενων Ατόμων καθώς επίσης και διερεύνηση των 

δυνατοτήτων και των διαθέσιμων πόρων από πλευράς κρατικών φορέων. Το τρίτο 

και τελευταίο στάδιο αποτελεί τον πυρήνα των συμπερασμάτων όπου αναλύονται ο 

βαθμός ενσωμάτωσης και αλληλοσυμπληρωματικής ιδιότητας των προηγούμενων 

σταδίων. 

Πρέπει, ωστόσο, να καταγράψω τους περιορισμούς που τέθηκαν εξαρχής σε 

αυτήν την εργασία τόσο στο κομμάτι της δειγματοληψίας στις έρευνες όσο και στο 

κομμάτι της ανάλυσης των ερωτηματολογίων. 

Αρχικά, η εργασία αυτή ξεκίνησε με στόχο την καταγραφή των απόψεων όσο 

το δυνατόν περισσότερων Εμποδιζόμενων ατόμων. Οι προς διερεύνηση δέκα 

επιμέρους κοινωνικές ομάδες ήταν σε πρώτη σκέψη οι εξής: 

 Άτομα με πρόβλημα εθισμού 

 Άτομα με προβλήματα σωματικής διάπλασης 

 Άτομα με προβλήματα όρασης/ακοής 
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 Άτομα με προβλήματα κίνησης 

 Άτομα με προβλήματα νόησης 

 Ηλικιωμένοι (Άτομα τρίτης και τέταρτης ηλικίας) 

 Άνεργοι 

 Μητέρες με μικρό παιδί & Ιδιοκτήτες κατοικίδιου ζώου 

 Έγκυες 

 Προεφηβικά άτομα 

 Ωστόσο, αυτό έπρεπε να γίνει μέσω αναγνωρισμένων κρατικά Σωματείων 

για να είναι τα αποτελέσματα ευρέως και επιστημονικά αποδεκτά. Αποτελεί 

κομμάτι της λεγόμενης αξιοπιστίας του ερευνητή και της έρευνας που διεξάγει. 

Το αντικειμενικό εμπόδιο που προέκυψε σε αυτό το στάδιο είναι η απουσία 

αναγνωρισμένων Σωματείων για πολλές κοινωνικές ομάδες που 

συμπεριλαμβάνονται στα Εμποδιζόμενα άτομα. Στην αρχική φάση της 

δειγματοληψίας επισκέφθηκα πολλά Σωματεία που εκπροσωπούσαν διαφορετικές 

ομάδες Εμποδιζόμενων ατόμων. Τα περισσότερα από αυτά, όμως, δεν είχαν την 

κρατική αναγνώριση για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, λόγω της μεγάλης σε διάρκεια 

γραφειοκρατικής διαδικασίας όπως αυτή ορίζεται από την ελληνική νομοθεσία και, 

δεύτερον, λόγω της ανεπάρκειας χρηματικών πόρων των Σωματείων για τη 

στελέχωσή τους με το απαραίτητο προσωπικό, τις κατάλληλες υποδομές και τον 

εξοπλισμό για την κάλυψη των αναγκών των Εμποδιζόμενων ατόμων. 

Επιπροσθέτως, πρέπει να τονίσω το γεγονός ότι κατά κύριο λόγο οι χρηματικοί 

πόροι των Σωματείων προέρχονται από τις συνδρομές των ιδίων των μελών και από 

αγαθοεργίες πολιτών ενώ ελάχιστες, πλέον, είναι οι χορηγίες που σε άλλες 

οικονομικές συγκυρίες θα βελτίωναν πολύ την οικονομική κατάσταση των 

Σωματείων. 

 Ένας επιπλέον περιορισμός τον οποίο αναγκάστηκα να συμπεριλάβω ήταν ο 

τρόπος με τον οποίο τελικά έγινε η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων που 

αφορούσαν στους Δημόσιους Φορείς. Η αρχική σκέψη ήταν τα ερωτηματολόγια να 

δοθούν σε κατ’ ιδίαν συνάντησή μου με τους ερωτώμενους, όπως έγινε με τα 

Εμποδιζόμενα άτομα, με σκοπό να συνδυαστεί και με μια πιο λεπτομερή 

συνέντευξη. Με τον τρόπο αυτό θα είχα τη δυνατότητα καταγραφής πιο σφαιρικής 
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εικόνας της άποψης των φορέων και αποτύπωσης των δεδομένων. Ωστόσο, όπως 

ήδη εν μέρει έχω αναφέρει, κατέστη αδύνατο να επικοινωνήσω άμεσα με τους 

περισσότερους δημόσιους φορείς και η κατ’ ιδίαν συνάντηση, ουσιαστικά από 

άποψη χρόνου αναμονής, ήταν απαγορευτική. Τελικά, αναγκάστηκα να περιοριστώ 

μόνο στις γραπτές απαντήσεις που μου απεστάλησαν μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, σημειωτέον με ιδιαίτερη χρονική καθυστέρηση, με τον ίδιο τρόπο 

δηλαδή με τον οποίο έστειλα εξαρχής τα ερωτηματολόγια. Η απουσία προσωπικής 

επαφής με τον ερωτώμενο δεν άφησε περιθώριο για αποτελεσματικότερη ανάλυση 

στη συγκεκριμένη έρευνα. 

 Από τα διαγράμματα, ωστόσο, που βασίζονται αποκλειστικά στις απαντήσεις 

που δόθηκαν στα ερωτηματολόγια μπορούμε να συμπεράνουμε ότι πρώτον, ότι η 

χρηματοδότηση των Δημόσιων φορέων είναι 100% ανεπαρκής ώστε να μπορούν να 

καλύψουν ζητήματα εξυπηρέτησης και προσβασιμότητας των Εμποδιζόμενων 

ατόμων. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά σε ζωτικής σημασίας υποδομές, το 100% των 

Δημόσιων φορέων ΔΕΝ πληρούν τις προδιαγραφές. Τρίτον, όσον αφορά στο 

κομμάτι της προσβασιμότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των Δημόσιων 

φορέων, τα Νοσοκομεία, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών καθώς και η Β/θμια 

Εκπαίδευση δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν μέσω των ιστοσελίδων τους τα 

Εμποδιζόμενα άτομα.  

 Οι μελλοντικές κινήσεις που αφορούν στα Σωματεία των Εμποδιζόμενων 

ατόμων τα οποία επισκέφθηκα και είχα τη δυνατότητα να παρακολουθήσω κάποιες 

συναντήσεις και συζητήσεις των ατόμων και των κηδεμόνων τους από κοντά, έχουν 

ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό όλες, θα το ονομάτιζα «σημείο των καιρών». Αξίζει να 

αναφέρω ότι, όπως οι ίδιοι μου είπαν51, εάν παρακολουθούσα τις συζητήσεις τους 

δύο με τρία χρόνια πριν, θα αντιλαμβανόμουν ότι οι στόχοι τους ήταν κατά βάση 

μακροπρόθεσμοι και τα σχέδιά τους ήταν περισσότερο η προώθηση καινούργιων 

κατακτήσεων μέσα στον εργασιακό χώρο και η ανάπτυξη δράσεων για την 

ενημέρωση του υπόλοιπου κόσμου σχετικά με τα κεκτημένα τους.  

                                                           
51

 Ομάδες εστίασης στα Σωματεία Κοινωνικών Ομάδων Θεσσαλονίκης και Βέροιας. Θεσσαλονίκη :21-
22/04/2016 & 28/04/2016. Βέροια : 13-14/05-2016. 
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 Ωστόσο, γρήγορα αντιλήφθηκα από τα λεγόμενά τους ότι τα τελευταία δύο 

χρόνια τα όνειρά τους και τα μελλοντικά τους σχέδια έχουν περιοριστεί σε 

βραχυπρόθεσμο πεδίο. Δυστυχώς, λόγω της βαθιάς οικονομικής, κοινωνικής και 

πολιτικής κρίσης που βιώνει η χώρα, τα έως τώρα κεκτημένα των ανθρώπων αυτών 

βάλλονται από όλες τις πλευρές. Κεκτημένα όπως οι αναπηρικές συντάξεις, η 

δωρεάν ή μειωμένου κόστους νοσοκομειακή περίθαλψη αλλά και η όλο και 

μεγαλύτερη προσπάθεια δημιουργίας προσβάσιμων δημόσιων χώρων, έχουν 

παγώσει επ’ αορίστου. Έτσι, αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι στόχοι πλέον των 

ανθρώπων αυτών να είναι η περιφρούρηση των έως τώρα κεκτημένων και το 

ατελείωτο «κυνήγι» όσων θεωρούσαν δεδομένων. Χαρακτηριστικά να αναφέρω ότι 

το πρώτο εξάμηνο του 2016 και μόνο η Ε.Σ.Α.μεΑ. έχει συντάξει και αποστείλει στη 

Βουλή των Ελλήνων, στα διάφορα Υπουργεία και στους Δημόσιους Φορείς 89 

επιστολές/κείμενα/προτάσεις προς συζήτηση και όλες αφορούν σε κεκτημένα, 

ζητήματα τα οποία θίγονται από το νέο μνημονιακό καθεστώς που εφαρμόζεται στη 

χώρα. 

 Όσον αφορά στα μελλοντικά σχέδια των δημόσιων φορέων από όσες 

πληροφορίες κατάφερα να συγκεντρώσω από τις διαδικτυακές ιστοσελίδες αλλά 

και μιλώντας με ανθρώπους που εργάζονται σε Δημόσιους φορείς, ο βασικός τους 

στόχος είναι μέχρι το 2024, μέσα από ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, να έχουν 

καταφέρει να καλύψουν ένα μεγάλο ποσοστό των ανεπαρκειών των κτιρίων όπου 

στεγάζονται αλλά πάντα κατά προτεραιότητα. Δυστυχώς, τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν και οι ίδιοι οι φορείς λόγω της στενότητας οικονομικών πόρων δεν 

τους επιτρέπει να κάνουν μεγαλόπνοα σχέδια που να αφορούν στο κομμάτι των 

εμποδιζόμενων ατόμων. Μέσα στα τρία τελευταία χρόνια, έχουν αλλάξει τη σειρά 

των προτεραιοτήτων τους. Υπολογίζοντας ότι στα επόμενα 10 χρόνια θα μπορούν 

να διαθέτουν τουλάχιστον 0,5% έως 1% του ετήσιου προϋπολογισμού τους για να 

καλύπτουν ανάγκες προσβασιμότητας κι εξυπηρέτησης εμποδιζόμενων ατόμων, 

καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι μέχρι το 2030 η εικόνα των Δημόσιων υπηρεσιών 

θα είναι ισάξια με αυτή του αντίστοιχου μέσου όρου των ευρωπαϊκών δημόσιων 

υπηρεσιών του 2016. 
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 Καταλήγοντας με τα συμπεράσματα αυτής της εργασίας συνολικά, οφείλω 

να διαπιστώσω ότι ο αλτρουισμός και η αλληλεγγύη των Ελλήνων πολιτών δεν είναι 

πλέον γενικό φαινόμενο. Είναι φαινόμενο που συναντάται είτε μοναδιαία, κάτι το 

οποίο δεν μπορεί να φέρει γενικά αποτελέσματα, είτε σε μορφή οργανώσεων-

«αλληλέγγυων», κάτι το οποίο δεν αποπνέει εμπιστοσύνη. Δυστυχώς, οι Έλληνες 

πολίτες πλέον αντιμετωπίζουν τόσα εσωτερικά και εξωτερικά προβλήματα που το 

πρόβλημα του πλησίον τους είναι εμπόδιο που πρέπει να αποφύγουν και όχι 

αφορμή για επαγρύπνηση. Οι κοινωνικές ανισότητες έχουν μεταλλαχτεί σε 

ανθρώπινες ανισορροπίες.  

  Στο Κέντρο Μέριμνας Ατόμων με Ειδικές Δεξιότητες του Δήμου Βέροιας στα 

πλαίσια ανοιχτού διαλόγου μεταξύ των ΑμεΑ που είχα την τύχη να 

παρακολουθήσω52 κατέγραψα τα παρακάτω: « Βρισκόμαστε στο 2016 κι ακόμη 

κατά ένα μεγάλο ποσοστό επικρατεί η άποψη ότι η αναπηρία είναι μια εσωτερική 

υπόθεση που περιορίζεται στα στενά όρια της ατομικής ανατομίας. Πρέπει να γίνει 

αντιληπτό ευρέως ότι ο βαθμός αναπηρίας μπορεί να παρουσιάζει διαφορές ακόμη 

και στο ίδιο το άτομο εάν οι κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες 

διαφοροποιηθούν. Το κράτος, οι δήμοι, η ίδια η κοινωνία είναι αυτοί που μπορούν 

να διαμορφώσουν τις κατάλληλες συνθήκες ώστε τα Εμποδιζόμενα Άτομα να 

εξασκούν το δικαίωμά τους, ελεύθερα και με ασφάλεια, να αντιμετωπίζονται ως 

«ίσα». Οι δημόσιοι χώροι δημιουργούνται για να υποδέχονται ανθρώπους κι όχι για 

να τους δυσκολεύουν την πρόσβαση και να τους επιβαρύνουν σωματικά και 

ψυχικά». 

Σε συνέχεια του προηγούμενου, στο Σύλλογο Γονέων και Παιδιών με 

Σύνδρομο Down Βορείου Ελλάδος που εδρεύει στο Δήμο Θεσσαλονίκης53 

κατέγραψα τα παρακάτω: «Πρόκειται κατά βάση για πρόβλημα νοοτροπίας το 

οποίο ξεκινά από κάθε πολίτη ξεχωριστά και φτάνει στο εύρος της πολιτείας. 

Οποιαδήποτε ανισότητα έχει ως αφετηρία τη φιλοσοφία ενός λαού. Κάθε είδους 

αναπηρία δεν πρέπει να συνεπάγεται λύπηση ή οίκτο και για παράδειγμα, 

παραχώρηση θέσης προτεραιότητας στην ουρά ενός ταμείου. Οφείλουμε ως 

                                                           
52

 Προσωπικές Συνεντεύξεις, Βέροια : 14/05/2016. 
53

 Προσωπικές Συνεντεύξεις, Θεσσαλονίκη : 22/04/2016. 
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πολίτες και κατ’ επέκταση ως πολιτεία να κατανοήσουμε ότι η διαφορετικότητα 

είναι ΔΙΚΑΙΩΜΑ και ΟΧΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ». 

Ξεκινώντας από τα τελευταία αυτά λόγια θα ήθελα να τονίσω ότι μέσα από 

αυτήν την εργασία και περισσότερο μέσα από την άμεση επαφή που είχα με τα 

άτομα που ανήκουν στις εμποδιζόμενες κοινωνικές ομάδες, προσπάθησα να κάνω 

γνωστό, πρώτα στον ίδιο μου τον εαυτό κι έπειτα σε όσους θα είχα τη δυνατότητα 

να το μεταφέρω, το γεγονός της υπαρκτής ακούσιας ή εκούσιας ανθρώπινης 

ανισότητας. Όχι τόσο απέναντι στο νόμο και το Κράτος αλλά κατά βάση και με λύπη 

μου διαπιστωμένο, μεταξύ ημών των πολιτών. 

Ο καθένας μας ενδεχομένως κατατάσσει εαυτόν στην πλευρά των «μη 

ρατσιστών» και θεωρεί ότι αντιμετωπίζει τους συνανθρώπους του ισότιμα και χωρίς 

προκαταλήψεις ή στερεότυπα στην Ελλάδα του 2016, αλλά αγαπητέ αναγνώστη, η 

κοινωνική ανισότητα ενός κράτους είναι επακόλουθο της συμπεριφοράς και της 

νοοτροπίας των πολιτών που ζουν σε αυτό. Γιατί το κράτος είμαστε εμείς, ο κάθε 

ένας από εμάς και όλοι μαζί. 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αποτυπώσει το βαθμό ενσωμάτωσης των 

ευρωπαϊκών προτύπων στην ελληνική πραγματικότητα καθώς επίσης να τονίσει το 

πρόβλημα κοινωνικής συνοχής που προκύπτει από την αδυναμία των κρατικών 

παροχών να αποπεριθωριοποιήσουν τα Εμποδιζόμενα Άτομα. 

Σε ένα βαθμό καταφέρνει να αποτυπώσει αυτές τις συνθήκες. Ωστόσο, το 

ζήτημα είναι κατά πολύ περισσότερο διευρυμένο και, δυστυχώς, δεν υπάρχει –προς 

το παρόν- η δυνατότητα πιο ολοκληρωμένης έρευνας. 

 Επομένως, ενώ μπορούμε να συμπεράνουμε ότι όντως τίθεται ζήτημα 

κοινωνικής συνοχής και η αρχική εικασία της έρευνας αυτής επιβεβαιώνεται, θα 

πρέπει να καταγράψω ότι υπάρχουν πολλά ανεξερεύνητα κομμάτια σε σχέση με την 

πραγματικότητα που βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι σήμερα. Η καταγραφή των 

κομματιών αυτών δεν κατέστη εφικτή λόγω των περιορισμών που προανέφερα και 

που αναγκαστικά έπρεπε να ορίσω για να έχω ένα έγκυρο αριθμητικά τουλάχιστον 

αποτέλεσμα.  

Πιο συγκεκριμένα έπρεπε να αποκλείσω έξι από τις δέκα ομάδες 

Εμποδιζόμενων Ατόμων τις οποίες ήθελα αρχικά να συμπεριλάβω στην έρευνά μου 
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καθώς, όπως ανέφερα στην αντίστοιχη ανάλυση του δείγματος, δεν υπάρχουν μέχρι 

σήμερα επίσημες οργανώσεις ή σύλλογοι που να είναι αναγνωρισμένοι από το 

ελληνικό κράτος και να εκπροσωπούν τις ομάδες αυτές. 

Επιπλέον, στο κομμάτι των Δημόσιων Φορέων, ήταν πρακτικά ανέφικτο να 

κατορθώσω κατά μόνας τη συλλογή απαντήσεων από περισσότερους Φορείς καθώς 

η γραφειοκρατία που συνάντησα σε συνδυασμό με την αναβλητικότητα των 

συναντήσεων, επέφερε πλήρη αλλαγή του χρονοδιαγράμματος της εργασίας και 

ο,τιδήποτε πλέον του πεπραχθέντος ήταν χρονικά αδύνατο στα πλαίσια αυτής της 

εργασίας. 

 Ευελπιστώ ότι η παρούσα εργασία παρουσιάζει, τελικά, έστω ένα μέρος της 

σημερινής πραγματικότητας, τεκμηριωμένο στατιστικά και κυρίως πραγματιστικά.  

Η κατηγορία αυτή του πληθυσμού, τα Εμποδιζόμενα άτομα, με αξιώσεις 

πλέον, διεκδικεί το δικαίωμά της σε προσπελάσιμες υποδομές, γεγονός που 

παρουσιάζει διαρκώς αυξανόμενη τάση. 

Όλοι βιώνουμε λίγο ή πολύ τα προβλήματα των ανθρώπων αυτών. Είτε στο 

οικογενειακό μας περιβάλλον είτε στο φιλικό είτε ακόμη στο ευρύτερο κομμάτι της 

κοινωνίας που μας περιβάλλει, συναντάμε δίπλα μας Εμποδιζόμενα Άτομα. Το 

σημαντικότερο όμως που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι, στατιστικά 

αποδεδειγμένα, σε κάποια φάση της ζωής του ο κάθε ένας από εμάς θα είναι 100% 

Εμποδιζόμενο Άτομο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

 

Σύμβαση του Ο.Η.Ε. 

 για τα Δικαιώματα των Ατόμων 
με Αναπηρία  

και 

 Προαιρετικό Πρωτόκολλο 

 

 

United Nations Convention  

on the Rights of Persons with Disabilities 

 

http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml 

 

 

1. Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 

(ΑμεΑ)  

http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
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Προοίμιο 

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη στην παρούσα Σύμβαση, 

α.        Υπενθυμίζοντας τις αρχές που εξαγγέλλονται στον Καταστατικό 

Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, οι οποίες αναγνωρίζουν την εγγενή 

αξιοπρέπεια και αξία και τα ίσα και αναφαίρετα δικαιώματα όλων των 

μελών της ανθρώπινης κοινωνίας, ως θεμέλιο της ελευθερίας, της 

δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο,  

β.    Αναγνωρίζοντας ότι τα Ηνωμένα Έθνη, στην Οικουμενική 

Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στα Διεθνή Σύμφωνα για τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα, έχουν εξαγγείλει και συμφωνήσει ότι καθένας 

δικαιούται να απολαμβάνει όλων των δικαιωμάτων και ελευθεριών που 

περιλαμβάνονται σε αυτά, χωρίς καμία διάκριση,  

γ.        Επιβεβαιώνοντας την οικουμενικότητα, το αδιαίρετο, την 

αλληλεξάρτηση και τη συσχέτιση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και θεμελιωδών ελευθεριών και την ανάγκη να εγγύησης της πλήρους 

απόλαυσής τους, χωρίς διακρίσεις, από τα άτομα με αναπηρίες,  

δ.        Υπενθυμίζοντας το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, 

Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα, το Διεθνές Σύμφωνο για τα 

Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα, τη Διεθνή Σύμβαση σχετικά με την 

Κατάργηση κάθε Μορφής Φυλετικών Διακρίσεων, τη Σύμβαση για την 

Εξάλειψη όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών, τη 

Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων Σκληρής, 

Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, τη Σύμβαση 

για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τη Διεθνή Σύμβαση σχετικά με την 

Προστασία των Δικαιωμάτων όλων των Μεταναστών Εργαζομένων και 

των Μελών των Οικογενειών τους,  

ε.     Αναγνωρίζοντας ότι η αναπηρία είναι μια εξελισσόμενη έννοια 

και ότι η αναπηρία προκύπτει από την αλληλεπίδραση μεταξύ των 
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εμποδιζόμενων προσώπων και των περιβαλλοντικών εμποδίων και 

των εμποδίων συμπεριφοράς που παρεμποδίζει την πλήρη και 

αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία, σε ίση βάση με τους 

άλλους,  

στ.      Αναγνωρίζοντας τη σημασία των αρχών και των κατευθυντήριων 

οδηγιών πολιτικής που περιλαμβάνονται στο Παγκόσμιο Πρόγραμμα 

Δράσης για τα Άτομα με Αναπηρίες και στους Τυποποιημένους 

Κανόνες για την Εξίσωση των Ευκαιριών για τα Άτομα με Αναπηρίες, 

ως προς την επιρροή στην προαγωγή, διαμόρφωση και αξιολόγηση 

των πολιτικών, σχεδίων, προγραμμάτων και δράσεων σε εθνικό, 

περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, προς το σκοπό της περαιτέρω 

εξίσωσης ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρίες, 

ζ.        Υπογραμμίζοντας τη σημασία της ένταξης των ζητημάτων 

αναπηρίας, ως αναπόσπαστο τμήμα, στις σχετικές στρατηγικές 

βιώσιμης ανάπτυξης, 

η.        Αναγνωρίζοντας επίσης ότι οι διακρίσεις κατά οποιουδήποτε 

πρόσωπου, βάσει της αναπηρίας του, αποτελούν προσβολή της 

εγγενούς αξιοπρέπειας και αξίας του ατόμου  

θ.        Αναγνωρίζοντας περαιτέρω την ποικιλομορφία των ατόμων με 

αναπηρίες, 

ι.         Αναγνωρίζοντας την ανάγκη να προωθηθούν και να 

προστατευθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των ατόμων με 

αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που απαιτούν 

εντατικότερη υποστήριξη,  

κ. Ανησυχώντας για το ότι, παρά τις διάφορες επίσημες πράξεις 

και δεσμεύσεις, τα άτομα με αναπηρίες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν 

εμπόδια στη συμμετοχή τους ως ίσα μέλη της κοινωνίας και 

παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους, σε όλα τα μέρη του 

κόσμου,  
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λ.  Αναγνωρίζοντας τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας για τη 

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ατόμων με αναπηρίες σε κάθε 

χώρα, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες,  

μ.  Αναγνωρίζοντας τις πολύτιμες, υφιστάμενες και πιθανές, 

συνεισφορές από τα άτομα με αναπηρίες στη γενική ευημερία και 

ποικιλομορφία των κοινοτήτων τους, και ότι η προαγωγή της πλήρους 

απόλαυσης από τα άτομα με αναπηρίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και των θεμελιωδών ελευθεριών τους και της πλήρους συμμετοχής από 

τα άτομα με αναπηρίες,    έχουν ως αποτέλεσμα την ενισχυμένη 

αίσθηση ένταξης και σημαντικές προόδους στην ανθρώπινη, κοινωνική 

και οικονομική ανάπτυξη της κοινωνίας και στην εξάλειψη της 

φτώχειας,  

ν.  Αναγνωρίζοντας τη σημασία, για τα άτομα με αναπηρίες, της 

ατομικής αυτονομίας και ανεξαρτησίας τους, συμπεριλαμβανομένης και 

της ελευθερίας να κάνουν τις επιλογές τους,  

ξ.  Θεωρώντας ότι τα άτομα με αναπηρίες θα πρέπει να έχουν την 

ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων 

για πολιτικές και προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων 

που τα αφορούν άμεσα,  

ο.  Ανησυχώντας για τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουν τα 

άτομα με αναπηρίες, τα οποία υπόκεινται σε πολλαπλές ή 

επιβαρυμένες μορφές διακρίσεων, βάσει της φυλής, του χρώματος, του 

φύλου, της γλώσσας, της θρησκείας, των πολιτικών ή άλλων απόψεων, 

της εθνικής, εθνοτικής, αυτόχθωνος ή κοινωνικής τους καταγωγής, της 

περιουσίας, της γέννησης, της ηλικίας ή άλλης κατάστασης,  

π.  Αναγνωρίζοντας ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρίες 

διατρέχουν συχνά το μεγαλύτερο κίνδυνο, τόσο μέσα όσο και έξω από 

την κατοικία, λόγω βίας, τραυματισμού ή κακοποίησης, παραμέλησης ή 

αμελούς μεταχείρισης, κακομεταχείρισης ή εκμετάλλευσης,  
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ρ.  Αναγνωρίζοντας ότι τα παιδιά με αναπηρίες θα πρέπει να 

απολαμβάνουν πλήρως όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και  θεμελιώδεις 

ελευθερίες, σε ίση βάση με τα υπόλοιπα παιδιά και υπενθυμίζοντας τις 

υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί, προς το σκοπό αυτό, από τα 

Συμβαλλόμενα Κράτη της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού,  

σ.  Υπογραμμίζοντας την ανάγκη να ενσωματωθεί η προώθηση της 

ισότητας των φύλων σε όλες τις προσπάθειες προαγωγής της πλήρους 

απόλαυσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 

ελευθεριών των ατόμων με αναπηρίες,  

τ.  Τονίζοντας το γεγονός ότι η πλειονότητα των ατόμων με 

αναπηρίες ζουν σε συνθήκες φτώχειας και αναγνωρίζοντας την κρίσιμη 

ανάγκη να αντιμετωπιστεί ο αρνητικός αντίκτυπος της φτώχειας στα 

άτομα με αναπηρίες,  

υ.  Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας οι 

οποίες βασίζονται στον πλήρη σεβασμό των σκοπών και των αρχών 

που περιλαμβάνονται στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών 

και η τήρηση των εφαρμοστέων πράξεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

είναι απαραίτητες για την πλήρη προστασία των ατόμων με αναπηρίες 

και, ιδιαίτερα, κατά τη διάρκεια ενόπλων συγκρούσεων και της ξένης 

κατοχής,  

φ.  Αναγνωρίζοντας τη σημασία της προσβασιμότητας στο φυσικό, 

κοινωνικό, οικονομικό και πολιτιστικό περιβάλλον, στην υγεία και 

εκπαίδευση και στην πληροφορία και  επικοινωνία, καθιστώντας 

δυνατό στα άτομα με αναπηρίες να απολαμβάνουν πλήρως όλων των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών,  

χ.  Συνειδητοποιώντας ότι το άτομο, έχοντας καθήκοντα απέναντι 

στα άλλα άτομα και στο κοινωνικό σύνολο στο οποίο ανήκει, είναι 

υπεύθυνο να προσπαθήσει να προάγει και να τηρήσει τα δικαιώματα 

που αναγνωρίζονται στη Διεθνή Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,  
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ψ.  Πεπεισμένα ότι η οικογένεια είναι η φυσικό και θεμελιώδες 

στοιχείο της κοινωνίας και ότι δικαιούται  προστασίας από την κοινωνία 

και το κράτος και ότι τα άτομα με αναπηρίες και τα μέλη των 

οικογενειών τους θα πρέπει να λαμβάνουν την απαραίτητη προστασία 

και βοήθεια, προκειμένου να καταστεί δυνατό στις οικογένειες να 

συμβάλουν στην πλήρη και ίση απόλαυση των δικαιωμάτων των 

ατόμων με αναπηρίες,  

ω.  Πεπεισμένα ότι μια συνολική και ενιαία διεθνής Σύμβαση για την 

προαγωγή και προστασία των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των 

ατόμων με αναπηρίες θα συμβάλλει σημαντικά στην επανόρθωση του 

έντονου κοινωνικού μειονεκτήματος των ατόμων με αναπηρίες και θα 

προάγει τη συμμετοχή τους στον τομέα της ατομικής, πολιτικής, 

οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής, με ίσες ευκαιρίες, τόσο 

στις αναπτυσσόμενες όσο και στις αναπτυγμένες χώρες,  

Συμφώνησαν τα εξής: 

Άρθρο 1 Σκοπός 

Σκοπός της παρούσας Σύμβασης είναι να προάγει, προστατεύσει και να 

διασφαλίσει την πλήρη και ίση απόλαυση όλων των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, από όλα τα άτομα με αναπηρίες και 

να προάγει το σεβασμό της εγγενούς αξιοπρέπειάς τους. 

 

Τα άτομα με αναπηρίες περιλαμβάνουν εκείνα που έχουν μακροχρόνια 

σωματικά, διανοητικά, πνευματικά ή αισθητήρια εμπόδια, που, σε 

αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια, μπορούν να παρεμποδίσουν την πλήρη 

και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία, σε ίση βάση με τους 

άλλου. 

Άρθρο 2 Ορισμοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης: 
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«επικοινωνία» περιλαμβάνει τις γλώσσες, την εμφάνιση κειμένου, τη Μπράιλ, 

την επικοινωνία μέσω της αφής, τα μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία, τα προσιτά 

πολυμέσα, καθώς επίσης και τους γραπτούς, ηχητικούς, απλής γλώσσας, 

αναγνώσιμους από τον άνθρωπο και συμπληρωματικούς και εναλλακτικούς 

τρόπους, μέσα και μορφές επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης και της 

προσιτής πληροφόρησης και της τεχνολογίας των επικοινωνιών,  

«γλώσσα» περιλαμβάνει τις προφορικές και γραπτές γλώσσες και άλλες 

μορφές μη προφορικών γλωσσών,  

«διακρίσεις βάσει της αναπηρίας» σημαίνει οποιαδήποτε διάκριση, 

αποκλεισμό ή περιορισμό βάσει της αναπηρίας, οι οποία έχει ως σκοπό ή 

επίπτωση να εμποδίσει ή να ακυρώσει την αναγνώριση, απόλαυση ή  

άσκηση, σε ίση βάση με τους άλλους, όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και των θεμελιωδών ελευθεριών στον πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, 

πολιτιστικό, ατομικό ή οποιοδήποτε άλλο τομέα. Περιλαμβάνει όλες τις 

μορφές διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένης και της άρνησης παροχής 

εύλογης προσαρμογής,  

«εύλογη προσαρμογή» σημαίνει τις απαραίτητες και κατάλληλες 

τροποποιήσεις και ρυθμίσεις, οι οποίες δεν επιβάλλουν ένα δυσανάλογο ή 

αδικαιολόγητο βάρος, όπου απαιτείται σε μια συγκεκριμένη περίπτωση, 

προκειμένου  να διασφαλιστούν, για τα άτομα με αναπηρίες, η απόλαυση ή η 

άσκηση, σε ίση βάση με τους άλλους, όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και θεμελιωδών ελευθεριών,  

«καθολικός σχεδιασμός» σημαίνει το σχεδιασμό προϊόντων, περιβαλλόντων, 

προγραμμάτων και υπηρεσιών που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 

όλους τους ανθρώπους, στη μεγαλύτερη δυνατή έκταση, χωρίς ανάγκη  

προσαρμογής ή εξειδικευμένου σχεδιασμού. Ο όρος «καθολικός σχεδιασμός» 

δεν θα αποκλείει τις υποβοηθητικές συσκευές για συγκεκριμένες ομάδες 

ατόμων με αναπηρίες, όπου αυτό απαιτείται.  

Άρθρο 3 Γενικές Αρχές 
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Οι αρχές της παρούσας Σύμβασης είναι: 

α.        ο σεβασμός της εγγενούς αξιοπρέπειας, της ατομικής 

αυτονομίας, συμπεριλαμβανομένης και της ελευθερίας ατομικών 

επιλογών και της ανεξαρτησίας των ατόμων, 

β.        η μη διάκριση,  

γ.  η πλήρης και αποτελεσματική συμμετοχή και ένταξη στην 

κοινωνία,  

δ.  Ο σεβασμός της διαφοράς και η αποδοχή των ατόμων με 

αναπηρίες, ως τμήματος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας και της 

ανθρωπότητας,  

ε.  η ισότητα ευκαιριών  

στ.  η προσβασιμότητα  

ζ.  η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών  

η.  ο σεβασμός των εξελισσόμενων ικανοτήτων των παιδιών με 

αναπηρίες και ο σεβασμός του δικαιώματος των παιδιών με αναπηρίες 

να διατηρήσουν την ταυτότητά τους.  

Άρθρο 4 Γενικές Υποχρεώσεις 

I. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν να διασφαλίζουν και να 

προάγουν την πλήρη υλοποίηση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

θεμελιωδών ελευθεριών για όλα τα άτομα με αναπηρίες, χωρίς διακρίσεις 

οποιουδήποτε είδους βάσει της αναπηρίας. Προς το σκοπό αυτό, τα 

Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν: 

α.  Να υιοθετήσουν όλα τα κατάλληλα νομοθετικά, διοικητικά και 

άλλα μέτρα, για την εφαρμογή των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται 

με την παρούσα Σύμβαση,  
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β.  Να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων και 

των νομοθετικών, προκειμένου να τροποποιήσουν ή να καταργήσουν 

τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς, έθιμα και πρακτικές που 

συνιστούν διακρίσεις κατά των ατόμων με αναπηρίες,  

γ.  Να λάβουν υπόψη την προστασία και την προαγωγή των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες, σε όλες τις 

πολιτικές και τα προγράμματά τους,  

δ.  Να απέχουν από τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε πράξη ή 

πρακτική που είναι ασυμβίβαστη με την παρούσα Σύμβαση και  να 

διασφαλίζουν ότι οι δημόσιες αρχές και φορείς ενεργούν σύμφωνα με 

την παρούσα Σύμβαση,  

ε.  Να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να 

εξαλειφθούν οι διακρίσεις βάσει της αναπηρίας, από οποιοδήποτε 

πρόσωπο, οργανισμό ή ιδιωτική επιχείρηση,  

στ.  Να αναλάβουν ή να προάγουν την έρευνα και ανάπτυξη των 

καθολικά σχεδιασμένων αγαθών, υπηρεσιών, εξοπλισμού και 

εγκαταστάσεων, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας 

Σύμβασης, που θα πρέπει να απαιτήσουν την ελάχιστη δυνατή 

προσαρμογή και το λιγότερο κόστος, προκειμένου να ικανοποιούνται οι 

συγκεκριμένες ανάγκες ενός ατόμου με αναπηρίες, να προάγουν τη 

διαθεσιμότητα και τη χρήση τους και να προάγουν τον καθολικό 

σχεδιασμό κατά την ανάπτυξη των προτύπων και κατευθυντήριων 

οδηγιών,  

ζ.  Να αναλάβουν ή προάγουν την έρευνα και ανάπτυξη και να 

προάγουν τη διαθεσιμότητα και χρήση των νέων τεχνολογιών, 

συμπεριλαμβανομένων και των τεχνολογιών της πληροφορίες και των 

επικοινωνιών, των βοηθημάτων κινητικότητας, των συσκευών και 

υποβοηθητικών τεχνολογιών, τα οποία είναι κατάλληλα για τα άτομα με 
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αναπηρίες, δίνοντας προτεραιότητα στις τεχνολογίες με προσιτό 

κόστος,  

η.  Να παρέχουν προσιτή πληροφόρηση στα άτομα με αναπηρίες 

σχετικά με τα βοηθήματα κινητικότητας, τις συσκευές και τις 

υποβοηθητικές τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων και των νέων 

τεχνολογιών, καθώς επίσης και  τις άλλες μορφές βοήθειας, 

υποστηρικτικών υπηρεσιών και εγκαταστάσεων,  

θ.  Να προάγουν την κατάρτιση επαγγελματιών και προσωπικού 

που απασχολείται με τα άτομα με αναπηρίες, σχετικά με τα δικαιώματα 

που αναγνωρίζονται στην παρούσα Σύμβαση, ώστε να παρέχουν με 

τον καλύτερο τρόπο τη βοήθεια και τις υπηρεσίες που εγγυώνται αυτά 

τα δικαιώματα.  

2. Όσον αφορά στα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα, κάθε 

Συμβαλλόμενο Κράτος αναλαμβάνει να λάβει μέτρα, στο μέγιστο των 

διαθέσιμων πόρων του και, όπου απαιτείται, στα πλαίσια της διεθνούς 

συνεργασίας, με σκοπό να εξασφαλίσει, σταδιακά, την πλήρη άσκηση αυτών 

των δικαιωμάτων, χωρίς να θίγονται εκείνες οι υποχρεώσεις που 

περιλαμβάνονται στην παρούσα Σύμβαση, οι οποίες είναι άμεσης εφαρμογής, 

σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. 

3. Κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών, για να 

εφαρμοστεί η παρούσα Σύμβαση και σε άλλες διαδικασίες λήψης αποφάσεων 

που αφορούν ζητήματα σχετικά με τα άτομα με αναπηρίες, τα Συμβαλλόμενα 

Κράτη  θα συμβουλεύονται συνεχώς και θα εμπλέκουν ενεργά τα άτομα με 

αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών με αναπηρίες, μέσω των 

αντιπροσωπευτικών οργανώσεών τους. 

4. Τίποτα στην παρούσα Σύμβαση δεν θίγει οποιεσδήποτε διατάξεις είναι πιο 

πρόσφορες για την πραγματοποίηση των δικαιωμάτων των ατόμων με 

αναπηρίες και οι οποίες μπορούν να συμπεριληφθούν στο δίκαιο ενός 

Κράτους-Συμβαλλόμενου Μέρους ή στο διεθνές δίκαιο που ισχύει για το 
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Κράτος αυτό. Δεν θα υπάρξει κανείς περιορισμός ή παρέκκλιση από 

οποιαδήποτε ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες που 

αναγνωρίζονται ή υπάρχουν σε οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Κράτος στην 

παρούσα Σύμβαση, σύμφωνα με το νόμο, συμβάσεις, κανονισμό ή έθιμο, με 

την πρόφαση ότι η παρούσα Σύμβαση δεν αναγνωρίζει τέτοια δικαιώματα ή 

ελευθερίες ή ότι τα αναγνωρίζει σε μικρότερη έκταση. 

5. Οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης  επεκτείνονται σε όλα τα εδάφη των 

ομοσπονδιακών κρατών, χωρίς οποιουσδήποτε περιορισμούς ή εξαιρέσεις. 

Άρθρο 5 Ισότητα και Μη-Διάκριση 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν ότι όλα τα άτομα είναι ίσα ενώπιον 

και σύμφωνα με το νόμο και δικαιούνται, χωρίς οποιαδήποτε διάκριση, ίση 

προστασία και ίσα οφέλη από το νόμο.  

2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη  απαγορεύουν όλες τις διακρίσεις βάσει της 

αναπηρίας και εγγυώνται στα άτομα με αναπηρίες ίση και αποτελεσματική 

νομική προστασία κατά των διακρίσεων για οποιοδήποτε λόγο.  

3. Προκειμένου να προάγουν την ισότητα και να εξαλείψουν τις διακρίσεις, τα 

Συμβαλλόμενα Κράτη  λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, προκειμένου να 

διασφαλίζουν ότι παρέχεται εύλογη προσαρμογή.  

4. Τα συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία είναι απαραίτητα προκειμένου να 

επιταχυνθεί ή να επιτευχθεί μία πραγματική ισότητα των ατόμων με 

αναπηρίες, δεν θεωρούνται διακρίσεις, σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσας Σύμβασης. 

Άρθρο 6 Γυναίκες με Αναπηρία 

1.  Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με 

αναπηρίες υπόκεινται σε πολλαπλές διακρίσεις και, εν προκειμένω,  

λαμβάνουν μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν την πλήρη και ίση απόλαυση, 

από αυτά, όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών. 
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2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, προκειμένου 

να διασφαλίζουν την πλήρη ανάπτυξη, προαγωγή και ενίσχυση των γυναικών, 

με σκοπό την εγγύηση της άσκησης και απόλαυσης των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών που καθορίζονται στην 

παρούσα Σύμβαση. 

Άρθρο 7 Παιδιά με Αναπηρία 

1.       Τα Συμβαλλόμενα Κράτη  λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα, 

προκειμένου να διασφαλίζουν την πλήρη απόλαυση, από τα παιδιά με 

αναπηρίες, όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 

ελευθεριών, σε ίση βάση με τα υπόλοιπα παιδιά. 

2.    Σε όλες τις ενέργειες που αφορούν τα παιδιά με αναπηρίες, το συμφέρον 

του παιδιού είναι πρωταρχικής σημασίας. 

3.     Τα Συμβαλλόμενα Κράτη  διασφαλίζουν ότι τα παιδιά με αναπηρίες 

έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν τις απόψεις τους ελεύθερα, σχετικά με όλα 

τα θέματα που έχουν επιπτώσεις σε αυτά και ότι στις απόψεις τους δίδεται η 

οφειλόμενη βαρύτητα, σύμφωνα με την ηλικία και την ωριμότητά τους, σε ίση 

βάση με τα υπόλοιπα παιδιά και ότι τους παρέχεται βοήθεια σε σχέση με την 

αναπηρία τους και κατάλληλη για την ηλικία τους, ώστε να υλοποιήσουν αυτό 

το δικαίωμα. 

Άρθρο 8 Ευαισθητοποίηση 

1.       Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν να υιοθετήσουν άμεσα, 

αποτελεσματικά και κατάλληλα μέτρα, προκειμένου:  

 α. Να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σε όλη την κοινωνία, και στο 

οικογενειακό επίπεδο, σχετικά με τα άτομα με αναπηρίες και να 

ενθαρρύνουν το σεβασμό των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των 

ατόμων με αναπηρίες,  
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 β. Να καταπολεμήσουν τα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις και τις 

επιβλαβείς πρακτικές που αφορούν τα άτομα με αναπηρίες, 

συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που βασίζονται στο φύλο και την 

ηλικία, σε όλους τους τομείς της ζωής,  

γ.   Να προάγουν τη ευαισθητοποίηση για τις ικανότητες και τη 

συνεισφορά των ατόμων με αναπηρίες.  

Τα μέτρα για την επίτευξη των ανωτέρω περιλαμβάνουν: 

α.  Την έναρξη και διατήρηση αποτελεσματικών εκστρατειών δημόσιας 

ευαισθητοποίησης, σχεδιασμένων προκειμένου να: 

 i. καλλιεργήσουν την αποδοχή των δικαιωμάτων των ατόμων με 

αναπηρίες  

              ii. προάγουν θετικές αντιλήψεις και μεγαλύτερη κοινωνική 

ευαισθητοποίηση προς τα           άτομα με αναπηρίες  

 iii. προάγουν την αναγνώριση των δεξιοτήτων, προσόντων και 

ικανοτήτων   των ατόμων με αναπηρίες και της συνεισφοράς τους 

στον εργασιακό χώρο και την αγορά εργασίας  

β. Την ενθάρρυνση, σε όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήματος, 

συμπεριλαμβανόμενων και όλων των παιδιών από νεαρή ηλικία, μιας 

στάσης σεβασμού των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες,  

γ. Την ενθάρρυνση όλων των φορέων των μέσων μαζικής ενημέρωσης 

να απεικονίζουν τα άτομα με αναπηρίες κατά τρόπο συνεπή με το 

σκοπό της παρούσας Σύμβασης,  

δ. Την προαγωγή προγραμμάτων για την ευαισθητοποίηση σχετικά με 

τα άτομα με αναπηρίες και τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες.  

Άρθρο 9 Προσβασιμότητα 
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1.         Προκειμένου να επιτρέψουν στα άτομα με αναπηρίες να ζουν 

ανεξάρτητα και να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις πτυχές της ζωής, τα 

Συμβαλλόμενα Κράτη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να 

διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρίες την πρόσβαση, σε ίση βάση με τους 

άλλους, στο φυσικό περιβάλλον, τα μέσα μεταφοράς, την πληροφορία και τις 

επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνολογιών και συστημάτων 

πληροφορίας και επικοινωνιών και σε άλλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που 

είναι ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό, τόσο στις αστικές όσο και στις 

αγροτικές περιοχές. Τα μέτρα αυτά, που θα συμπεριλαμβάνουν τον 

προσδιορισμό και την εξάλειψη των εμποδίων και κωλυμάτων  

προσβασιμότητας, θα ισχύουν, μεταξύ άλλων, για: 

α. τα κτίρια, τους δρόμους, τις μεταφορές και λοιπές εσωτερικές και 

υπαίθριες εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των σχολείων, 

των κατοικιών, των ιατρικών εγκαταστάσεων και των εργασιακών 

χώρων,  

β. τις πληροφορίες, τις επικοινωνίες και λοιπές υπηρεσίες, 

συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των 

υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.  

2.        Τα Συμβαλλόμενα Κράτη  λαμβάνουν επίσης κατάλληλα μέτρα 

προκειμένου: 

α. να αναπτύξουν, διαδώσουν και παρακολουθούν την εφαρμογή των 

ελάχιστων προτύπων και κατευθυντήριων οδηγιών για την 

προσβασιμότητα των εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών που είναι 

ανοικτές ή παρέχονται στο κοινό,  

β. να διασφαλίζουν ότι οι ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι προσφέρουν 

εγκαταστάσεις και υπηρεσίες που είναι ανοικτές ή παρέχονται στο 

κοινό, λαμβάνουν υπόψη τους όλες τις μορφές της προσβασιμότητας 

για τα άτομα με αναπηρίες,  
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γ. να παρέχουν κατάρτιση τους άμεσα ενδιαφερόμενους, σε σχέση με 

τα ζητήματα προσβασιμότητας που αντιμετωπίζουν τα άτομα με 

αναπηρίες,  

δ. να παρέχουν, στα κτίρια και τις λοιπές εγκαταστάσεις που είναι 

ανοικτές στο κοινό, σύστημα σήμανσης σε Μπράιλ και σε 

ευανάγνωστες και κατανοητές μορφές,  

ε. να παρέχουν μορφές «ζωντανής» βοήθειας και ενδιαμέσων, 

συμπεριλαμβανομένων των οδηγών, των αναγνωστών και των 

επαγγελματιών διερμηνέων της νοηματικής γλώσσας, προκειμένου να 

διευκολύνουν την προσβασιμότητα στα κτίρια και σε άλλες 

εγκαταστάσεις που είναι ανοικτές στο κοινό,  

στ. να προάγουν άλλες κατάλληλες μορφές βοήθειας και υποστήριξης 

προς τα άτομα με αναπηρίες, προκειμένου να διασφαλίζουν την 

πρόσβασή τους στην πληροφορία,  

ζ. να προάγουν την πρόσβαση, για τα άτομα με αναπηρίες, στις νέες 

τεχνολογίες και τα συστήματα πληροφορίας και επικοινωνιών, 

συμπεριλαμβανομένου και του Διαδικτύου,  

η. να προάγουν το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη 

διανομή προσιτών τεχνολογιών και συστημάτων ενημέρωσης και 

επικοινωνιών σε αρχικό στάδιο, έτσι ώστε αυτές οι τεχνολογίες και 

συστήματα να καταστούν προσιτές με ελάχιστο κόστος.  

Άρθρο 10 Δικαίωμα στη ζωή 

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη επαναβεβαιώνουν ότι κάθε άνθρωπος έχει το 

εγγενές δικαίωμα στη ζωή και ότι λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα, 

προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική απόλαυσή του από τα άτομα 

με αναπηρίες, σε ίση βάση με τους άλλους. 

Άρθρο 11 Καταστάσεις κινδύνου και ανθρωπιστικών κρίσεων 
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Καταστάσεις κινδύνου και έκτακτων ανθρωπιστικών αναγκών 

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη  λαμβάνουν, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους 

βάσει του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου και του διεθνούς 

ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

όλα τα απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν την προστασία και 

ασφάλεια των ατόμων με αναπηρίες σε καταστάσεις  κινδύνου, 

συμπεριλαμβανομένων και των καταστάσεων ενόπλων συγκρούσεων, 

έκτακτων ανθρωπιστικών αναγκών και  των περιστατικών φυσικών 

καταστροφών. 

Άρθρο 12 Ισότητα  ενώπιον του νόμου 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη επαναβεβαιώνουν ότι τα άτομα με αναπηρίες 

έχουν οπουδήποτε το δικαίωμα αναγνώρισης της προσωπικότητάς τους στο 

νόμο.  

2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη  αναγνωρίζουν ότι τα άτομα με αναπηρίες 

απολαύουν την ικανότητα για δικαιοπραξία σε ίση βάση με τους άλλους, σε 

όλες τις πτυχές της ζωής.  

3. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη  λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να 

παρέχουν πρόσβαση στα άτομα με αναπηρίες, σε σχέση με την υποστήριξη 

που μπορεί να χρειάζονται κατά την άσκηση της ικανότητάς τους για 

δικαιοπραξία. 

4. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη  διασφαλίζουν ότι, όλα τα μέτρα που αφορούν 

στην άσκηση της ικανότητας για δικαιοπραξία, προβλέπουν κατάλληλες και 

αποτελεσματικές εγγυήσεις, προκειμένου να αποτραπεί η κατάχρηση, 

σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτές οι εγγυήσεις 

θα διασφαλίζουν ότι τα μέτρα σχετικά με την άσκηση της ικανότητας για 

δικαιοπραξία  σέβονται τα δικαιώματα, τη θέληση και τις προτιμήσεις του 

ατόμου, είναι απαλλαγμένα από σύγκρουση συμφερόντων και αδικαιολόγητες 

επιρροές, είναι ανάλογα και προσαρμοσμένα στις περιστάσεις του ατόμου, 

εφαρμόζονται για το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα και υπόκεινται σε 
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τακτικό έλεγχο από αρμόδια, ανεξάρτητη και αμερόληπτη αρχή ή δικαστικό 

όργανο. Οι εγγυήσεις είναι ανάλογες με το βαθμό κατά τον οποίο τα μέτρα 

αυτά έχουν επιπτώσεις στα δικαιώματα και τα συμφέροντα του ατόμου. 

5. Σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, τα Συμβαλλόμενα Κράτη  

λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα και αποτελεσματικά μέτρα, προκειμένου να 

διασφαλίζουν το ίσο δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες να αποκτούν ή να 

κληρονομούν περιουσία, να ελέγχουν τις οικονομικές υποθέσεις τους και να 

έχουν ίση πρόσβαση σε τραπεζικά δάνεια, υποθήκες και άλλες μορφές 

οικονομικής πίστης και  διασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρίες δεν 

στερούνται αυθαίρετα την περιουσία τους. 

Άρθρο 13 Πρόσβαση στη δικαιοσύνη 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη  διασφαλίζουν στα άτομα με αναπηρίες 

αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη, σε ίση βάση με τους άλλους, 

συμπεριλαμβανόμενης και της παροχής διαδικαστικών και κατάλληλων για 

την ηλικία διευκολύνσεων, προκειμένου να διευκολυνθεί ο αποτελεσματικός 

ρόλος τους ως άμεσων και έμμεσων συμμετεχόντων και ως μαρτύρων, σε 

όλες τις νομικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανόμενων και των ανακριτικών και 

λοιπών προκαταρκτικών σταδίων. 

2. Προκειμένου να βοηθήσουν στη διασφάλιση αποτελεσματικής πρόσβασης 

στη δικαιοσύνη για τα άτομα με αναπηρίες, τα Συμβαλλόμενα Κράτη  

προάγουν την κατάλληλη κατάρτιση εκείνων που εργάζονται στον τομέα της 

απονομής της δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένης και της αστυνομίας και του 

προσωπικού των φυλακών. 

Άρθρο 14 Ελευθερία και ασφάλεια του ατόμου 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη  διασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρίες, σε ίση 

βάση με τους άλλους: 

α. απολαύουν το δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια του 

προσώπου,  
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β. δεν στερούνται την ελευθερία τους παράνομα ή αυθαίρετα και ότι 

οποιαδήποτε στέρηση της ελευθερίας είναι σύμφωνη με το νόμο και ότι 

η ύπαρξη μιας αναπηρίας δεν θα δικαιολογεί, σε καμία περίπτωση, τη 

στέρηση της ελευθερίας.  

2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη  διασφαλίζουν ότι, εάν τα άτομα με αναπηρίες 

στερούνται την ελευθερία τους μέσω οποιασδήποτε διαδικασίας,  δικαιούνται, 

σε ίση βάση με τους άλλους, εγγυήσεις σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και  αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τους στόχους 

και τις αρχές της παρούσας Σύμβασης, συμπεριλαμβανόμενης και της 

παροχής εύλογης προσαρμογής. 

 

Άρθρο 15 Απαλλαγή από βασανιστήρια ή σκληρή, απάνθρωπη ή 

ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία 

1.    Κανείς δεν  υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή σε σκληρή, απάνθρωπη ή 

εξευτελιστική μεταχείριση ή ποινή. Ειδικότερα, κανένας δεν  υποβάλλεται, 

χωρίς την ελεύθερη συγκατάθεσή του/της, σε ιατρικό ή επιστημονικό πείραμα. 

2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη  λαμβάνουν όλα τα αποτελεσματικά νομοθετικά, 

διοικητικά, δικαστικά ή άλλα μέτρα, προκειμένου να αποτρέπουν τα άτομα με 

αναπηρίες, σε ίση βάση με τους άλλους, να υφίστανται βασανιστήρια ή  

σκληρή, απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή ποινή. 

Άρθρο 16 Απαλλαγή από την εκμετάλλευση, τη βία και την 

κακομεταχείριση 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη  λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα νομοθετικά, 

διοικητικά, κοινωνικά, εκπαιδευτικά και λοιπά μέτρα προκειμένου να 

προστατεύσουν τα άτομα με αναπηρίες, τόσο εντός όσο και εκτός της 

κατοικίας, από όλες τις μορφές εκμετάλλευσης, βίας και κακομεταχείρισης, 

συμπεριλαμβανομένων και των πτυχών τους που βασίζονται στο φύλο. 
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2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη  λαμβάνουν επίσης όλα τα κατάλληλα μέτρα 

προκειμένου να αποτρέψουν όλες τις μορφές εκμετάλλευσης, βίας και 

κακομεταχείρισης, διασφαλίζοντας, μεταξύ άλλων, τις κατάλληλες μορφές 

βοήθειας και υποστήριξης, για το φύλο και την ηλικία, για τα άτομα με 

αναπηρίες, τις οικογένειες και όσους τους παρέχουν φροντίδα, 

συμπεριλαμβανόμενης και της παροχής πληροφοριών και εκπαίδευσης για το 

πώς να αποφεύγουν, να αναγνωρίζουν και να αναφέρουν τις περιπτώσεις 

εκμετάλλευσης, βίας και κακομεταχείρισης. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη  

διασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες προστασίας είναι προσαρμοσμένες στην 

ηλικία, το φύλο και τις αναπηρίες. 

3. Προκειμένου να αποτρέπονται περιστατικά όλων των μορφών 

εκμετάλλευσης, βίας και κακομεταχείρισης, τα Συμβαλλόμενα Κράτη  

διασφαλίζουν ότι, όλες οι διευκολύνσεις και τα προγράμματα που έχουν 

σκοπό να εξυπηρετήσουν τα άτομα με αναπηρίες, παρακολουθούνται 

αποτελεσματικά από ανεξάρτητες αρχές. 

4. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη  λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου 

να προάγουν τη φυσική, γνωστική και ψυχολογική ανάνηψη, αποκατάσταση 

και κοινωνική επανένταξη των ατόμων με αναπηρίες, τα οποία καθίστανται 

θύματα οποιασδήποτε μορφής εκμετάλλευσης, βίας ή κακομεταχείρισης, 

συμπεριλαμβανόμενης και της παροχής υπηρεσιών προστασίας. Μια τέτοια 

ανάνηψη και επανένταξη θα πραγματοποιούνται σε ένα περιβάλλον που θα 

ενθαρρύνει την υγεία, την ευημερία, τον αυτοσεβασμό, την αξιοπρέπεια και 

την αυτονομία του ατόμου και  λαμβάνει υπόψη τις, ανάλογες με το φύλο και 

την ηλικία, ανάγκες. 

5. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη θα θέσουν σε ισχύ αποτελεσματική νομοθεσία και 

πολιτικές, συμπεριλαμβανομένης και  της νομοθεσίας και των πολιτικών που 

εστιάζονται στις γυναίκες και στα παιδιά, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι 

περιπτώσεις εκμετάλλευσης, βίας και κακομεταχείρισης κατά ατόμων με 

αναπηρίες, εντοπίζονται, ερευνώνται και, όπου απαιτείται, διώκονται. 

Άρθρο 17 Προστασία της ακεραιότητας του ατόμου 
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Κάθε άτομο με αναπηρίες έχει δικαίωμα σεβασμού της σωματικής και 

πνευματικής ακεραιότητάς του/της, σε ίση βάση με τους άλλους.  

Άρθρο 18 Ελευθερία μετακίνησης και ιθαγένειας 

1.         Τα Συμβαλλόμενα Κράτη  αναγνωρίζουν τα δικαιώματα των ατόμων 

με αναπηρίες, στην ελεύθερη μετακίνηση, στην ελεύθερη επιλογή της 

κατοικίας τους και σε μια ιθαγένεια, σε ίση βάση με τους άλλους, 

συμπεριλαμβανόμενης και της διασφάλισης ότι τα άτομα με αναπηρίες: 

α. Έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν και να αλλάξουν μια ιθαγένεια 

και δεν στερούνται την ιθαγένειά τους αυθαίρετα ή βάσει της αναπηρίας 

β. Δεν στερούνται, βάσει της αναπηρίας τους, της δυνατότητάς τους να 

αποκτούν, κατέχουν και χρησιμοποιούν έγγραφα της ιθαγένειάς τους ή 

όποια άλλα έγγραφα της ταυτότητάς τους ή να χρησιμοποιούν τις 

σχετικές διαδικασίες, όπως οι διαδικασίες μετανάστευσης, που μπορεί 

να απαιτηθούν, προκειμένου να διευκολύνουν την άσκηση του 

δικαιώματος για ελεύθερη μετακίνηση, 

γ. Είναι ελεύθερα να εγκαταλείψουν οποιαδήποτε χώρα, 

συμπεριλαμβανομένης και της δικής τους, 

δ. Δεν στερούνται, αυθαίρετα ή βάσει της αναπηρίας τους, του 

δικαιώματος εισόδου στη χώρα τους 

2.         Τα παιδιά με αναπηρίες  καταχωρούνται αμέσως μετά τη γέννησή τους 

και  έχουν δικαίωμα, από τη γέννηση, σε ένα όνομα, το δικαίωμα να 

αποκτήσουν μια ιθαγένεια και, κατά το δυνατό, το δικαίωμα να γνωρίζουν και 

να φροντίζονται από τους γονείς τους. 

Άρθρο 19 Ανεξάρτητη διαβίωση και ένταξη στην κοινωνία 

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη στην παρούσα Σύμβαση αναγνωρίζουν το ίσο 

δικαίωμα όλων των ατόμων με αναπηρίες να ζουν στην κοινωνία, με επιλογές 

ίσες με τους άλλους ανθρώπους και  λαμβάνουν αποτελεσματικά και 
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κατάλληλα μέτρα, προκειμένου να διευκολύνουν την πλήρη απόλαυση αυτού 

του δικαιώματος από τα άτομα με αναπηρίες και την πλήρη ένταξη και 

συμμετοχή τους στην κοινωνία, συμπεριλαμβανόμενης και της διασφάλισης 

ότι: 

α. Τα άτομα με αναπηρίες έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν τον τόπο 

διαμονής τους και το πού και με ποιόν  ζουν, σε ίση βάση με τους 

άλλους και δεν είναι υποχρεωμένα να ζουν υπό ιδιαίτερες διευθετήσεις 

διαβίωσης  

β. Τα άτομα με αναπηρίες έχουν πρόσβαση σε σειρά υπηρεσιών στο 

σπίτι, σε καταστήματα και άλλες κοινωνικές υπηρεσίες υποστήριξης, 

συμπεριλαμβανομένης και της προσωπικής βοήθειας που είναι 

απαραίτητη για την υποστήριξη της διαβίωσης και της ένταξης στην 

κοινωνία και την αποτροπή της απομόνωσης ή του διαχωρισμού από 

την κοινωνία  

γ. Οι κοινοτικές υπηρεσίες και εγκαταστάσεις για τον πληθυσμό είναι 

διαθέσιμες, σε ίση βάση, στα άτομα με αναπηρίες και ανταποκρίνονται 

στις ανάγκες τους.  

Άρθρο 20 Κινητικότητα του ατόμου 

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη  λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα προκειμένου να 

διασφαλίζουν την κινητικότητα του ατόμου, με τη μέγιστη δυνατή ανεξαρτησία 

για τα άτομα με αναπηρίες, συμπεριλαμβανόμενης και: 

α. της διευκόλυνσης της κινητικότητας των ατόμων με αναπηρίες, με 

τον τρόπο και κατά το χρόνο της επιλογής τους και με προσιτό κόστος,  

β. της διευκόλυνσης της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες σε 

ποιοτικά βοηθήματα κινητικότητας, συσκευές,  υποβοηθητικές 

τεχνολογίες και μορφές συνεχούς βοήθειας και μεσάζοντες, 

συμπεριλαμβανόμενης και της διαθεσιμότητας τους με προσιτό κόστος,  
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γ. της παροχής κατάρτισης, σε σχέση με τις δεξιότητες κινητικότητας, 

στα άτομα με αναπηρίες και στο εξειδικευμένο προσωπικό που 

συνεργάζεται με τα άτομα με αναπηρίες,  

δ. της ενθάρρυνσης των φορέων που παράγουν βοηθήματα 

κινητικότητας, συσκευές και υποβοηθητικές τεχνολογίες, να λαμβάνουν 

υπόψη όλες τις πτυχές κινητικότητας για τα άτομα με αναπηρίες.  

  Άρθρο 21 Ελευθερία της έκφρασης και της γνώμης και πρόσβαση στην 

πληροφορία 

Ελευθερία της έκφρασης και της γνώμης και πρόσβαση στην πληροφορία 

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη  λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου 

να διασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρίες μπορούν να ασκούν το δικαίωμα 

τους στην ελευθερία της έκφρασης και της γνώμης, συμπεριλαμβανομένης και 

της ελευθερίας να αναζητούν, να δέχονται και να μεταδίδουν πληροφορίες και 

ιδέες, σε ίση βάση με τους άλλους ανθρώπους και μέσω όλων των μορφών 

επικοινωνίας της επιλογής τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας 

Σύμβασης, συμπεριλαμβανόμενης και: 

α. της παροχής πληροφοριών που προορίζονται για το ευρύ κοινό στα 

άτομα με αναπηρίες, με προσιτές μορφές και  τεχνολογίες, κατάλληλες για 

τα διαφορετικά είδη αναπηριών, κατά τρόπο έγκαιρο και χωρίς πρόσθετο 

κόστος,  

β. της αποδοχής και διευκόλυνσης της χρήσης των νοηματικών γλωσσών, 

της Μπράιλ, της συμπληρωματικής και εναλλακτικής επικοινωνίας και 

όλων των άλλων προσιτών μέσων, τρόπων και μορφών επικοινωνίας της 

επιλογής τους, από τα άτομα με αναπηρίες στις επίσημες επικοινωνίες 

τους, 

γ. της προτροπής των ιδιωτικών φορέων που παρέχουν υπηρεσίες στο 

ευρύ κοινό, συμπεριλαμβανόμενου και του Διαδικτύου, να παρέχουν 
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πληροφορίες και υπηρεσίες με προσιτές και εύχρηστες μορφές για τα 

άτομα με αναπηρίες,  

δ. της ενθάρρυνσης των μέσων μαζικής επικοινωνίας, 

συμπεριλαμβανομένων και των παρόχων πληροφοριών μέσω του 

Διαδικτύου, να καταστήσουν τις υπηρεσίες τους προσιτές στα άτομα με 

αναπηρίες,  

ε. της αναγνώρισης και προαγωγής της χρήσης των νοηματικών 

γλωσσών.  

Άρθρο 22 Σεβασμός της ιδιωτικής ζωής 

1. Κανένα άτομο με αναπηρίες, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής ή τις 

διευθετήσεις διαβίωσης, δεν  υπόκειται σε αυθαίρετη ή παράνομη 

παρενόχληση στην ιδιωτική του/της ζωή, την οικογένεια, την κατοικία ή την 

αλληλογραφία ή τις άλλες μορφές επικοινωνίας ή σε παράνομες επιθέσεις 

κατά της τιμής και της υπόληψής του/της. Τα άτομα με αναπηρίες έχουν  

δικαίωμα προστασίας από το νόμο έναντι τέτοιων παρενοχλήσεων ή 

προσβολών. 

2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη  προστατεύουν το απόρρητο των πληροφοριών 

για το πρόσωπο, την υγεία και την αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρίες, 

σε ίση βάση με τους άλλους. 

Άρθρο 23 Σεβασμός της κατοικίας και της οικογένειας 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη  λαμβάνουν αποτελεσματικά και κατάλληλα μέτρα 

προκειμένου να εξαλείψουν τις διακρίσεις κατά των ατόμων με αναπηρίες, σε 

όλα θέματα που σχετίζονται με το γάμο, την οικογένεια, την πατρότητα και τις 

σχέσεις, σε ίση βάση με τους άλλους, ώστε να διασφαλίζεται ότι: 

α.  Αναγνωρίζεται το δικαίωμα όλων των ατόμων με αναπηρίες, τα οποία 

είναι σε ηλικία γάμου, να παντρεύονται και να δημιουργούν οικογένεια, 
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βάσει της ελεύθερης και πλήρους συγκατάθεσης των μελλοντικών 

συζύγων,  

β.  Αναγνωρίζονται τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες να 

αποφασίζουν ελεύθερα και υπεύθυνα σχετικά με τον αριθμό και τη 

χρονική απόσταση απόκτησης των παιδιών τους και έχουν πρόσβαση σε 

κατάλληλες για την ηλικία τους πληροφορίες και  εκπαίδευση 

αναπαραγωγικού και οικογενειακού προγραμματισμού και τους 

παρέχονται τα μέσα που είναι απαραίτητα, προκειμένου να τους 

επιτρέψουν να ασκήσουν αυτά τα δικαιώματα,  

γ.  Τα άτομα με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών, 

διατηρούν τη γονιμότητά τους, σε ίση βάση με τους άλλους.  

2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη  διασφαλίζουν τα δικαιώματα και τις ευθύνες των 

ατόμων με αναπηρίες, όσον αφορά την επιμέλεια, την κηδεμονία, την 

επιτροπεία, την υιοθεσία παιδιών ή παρόμοιους θεσμούς, όπου υφίστανται οι 

έννοιες αυτές στην εθνική νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, προέχουν τα 

συμφέροντα του παιδιού. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη  προσφέρουν κατάλληλη 

βοήθεια στα άτομα με αναπηρίες, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 

ανατροφής των παιδιών τους. 

3. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη  διασφαλίζουν ότι τα παιδιά με αναπηρίες έχουν 

ίσα δικαιώματα, όσον αφορά την οικογενειακή ζωή. Με σκοπό την άσκηση 

αυτών των δικαιωμάτων και προκειμένου να αποτρέψουν την απόκρυψη,  

εγκατάλειψη, παραμέληση και διαχωρισμό των παιδιών με αναπηρίες, τα 

Συμβαλλόμενα Κράτη  αναλαμβάνουν την υποχρέωση να παρέχουν έγκαιρες 

και εκτενείς πληροφορίες, υπηρεσίες και υποστήριξη στα παιδιά με αναπηρίες 

και τις οικογένειές τους. 

4. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη  διασφαλίζουν ότι ένα παιδί δεν  χωρίζεται από 

τους γονείς του/της, παρά τη θέλησή του, εκτός από την περίπτωση που οι 

αρμόδιες αρχές θα καθορίσουν, μετά από δικαστικό έλεγχο, σύμφωνα με το 

εφαρμοστέο δίκαιο και διαδικασίες, ότι αυτός ο χωρισμός είναι απαραίτητος 
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για τα συμφέροντα του παιδιού. Σε καμία περίπτωση δεν  χωρίζεται ένα παιδί 

από τους γονείς, βάσει μιας αναπηρίας είτε του παιδιού είτε του ενός είτε και 

των δύο γονέων. 

5. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη, όπου η άμεση οικογένεια δεν είναι σε θέση να 

φροντίσει ένα παιδί με αναπηρίες,  αναλαμβάνουν κάθε προσπάθεια 

προκειμένου να παρέχουν εναλλακτική φροντίδα εντός της ευρύτερης 

οικογένειας και, αν αυτό αποτύχει, εντός της κοινότητας, σε ένα οικογενειακό 

περιβάλλον. 

Άρθρο 24 Εκπαίδευση 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα των ατόμων με 

αναπηρίες στην εκπαίδευση. Με σκοπό την άσκηση του δικαιώματος αυτού, 

χωρίς διακρίσεις και βάσει των ίσων ευκαιριών, τα Συμβαλλόμενα Κράτη  

διασφαλίζουν ένα εκπαιδευτικό σύστημα ένταξης, σε όλα τα επίπεδα και δια 

βίου μάθηση που  αποσκοπούν: 

α. Στην πλήρη ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και του 

αισθήματος αξιοπρέπειας και αυτοεκτίμησης και την ενίσχυση του 

σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών 

και της ανθρώπινης ποικιλομορφίας,  

β. Στην ανάπτυξη, από τα άτομα με αναπηρίες, της προσωπικότητάς 

τους, των δεξιοτήτων και της δημιουργικότητάς τους, καθώς επίσης και 

των πνευματικών και φυσικών ικανοτήτων τους, στο μέγιστο δυναμικό 

τους,  

γ. Στη δυνατότητα των ατόμων με αναπηρίες να συμμετέχουν 

αποτελεσματικά σε μια ελεύθερη κοινωνία.  

2. Για την εξασφάλιση του δικαιώματος αυτού, τα Συμβαλλόμενα Κράτη  

διασφαλίζουν ότι: 
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α. Τα άτομα με αναπηρίες δεν αποκλείονται από το γενικό εκπαιδευτικό 

σύστημα βάσει της αναπηρίας και ότι τα παιδιά με αναπηρίες δεν 

αποκλείονται από την ελεύθερη και υποχρεωτική πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση ή από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, βάσει της αναπηρίας,  

β. Τα άτομα με αναπηρίες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μια ενιαία, 

ποιοτική και ελεύθερη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε 

ίση βάση με τους άλλους, στις κοινότητες στις οποίες ζουν,  

γ. Παρέχεται εύλογη προσαρμογή για τις απαιτήσεις του ατόμου,  

δ. Τα άτομα με αναπηρίες λαμβάνουν την υποστήριξη που απαιτείται, 

μέσα στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα, προκειμένου να διευκολυνθεί η 

αποτελεσματική εκπαίδευσή τους,  

ε. Παρέχονται αποτελεσματικά εξατομικευμένα μέτρα υποστήριξης, σε 

περιβάλλοντα που μεγιστοποιούν την ακαδημαϊκή και κοινωνική 

ανάπτυξη, σύμφωνα με το στόχο της πλήρους ενσωμάτωσης.  

3.         Τα Συμβαλλόμενα Κράτη  επιτρέπουν στα άτομα με αναπηρίες να 

διδάσκονται δεξιότητες ζωής και κοινωνικής ανάπτυξης, προκειμένου να 

διευκολύνουν την πλήρη και ίση συμμετοχή τους στην εκπαίδευση και ως 

μέλη της κοινωνίας. Για το λόγο αυτό, τα Συμβαλλόμενα Κράτη  λαμβάνουν 

κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανόμενης και: 

α. Της διευκόλυνσης της εκμάθησης της Μπράιλ, εναλλακτικής γραφής, 

βελτιωμένων και εναλλακτικών τρόπων, μέσων και μορφών δεξιοτήτων 

επικοινωνίας, προσανατολισμού και κινητικότητας και της διευκόλυνσης 

της υποστήριξης και παροχής συμβουλών σε συνομηλίκους,  

β. Της διευκόλυνσης της εκμάθησης της νοηματικής γλώσσας και της 

προαγωγής της γλωσσικής ταυτότητας της κοινότητας των κωφών, 

γ. Της διασφάλισης ότι η εκπαίδευση των προσώπων και ιδιαίτερα των 

παιδιών, που είναι τυφλά, κωφά ή τυφλά και κωφά, διεξάγεται με τις 
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πιο κατάλληλες γλώσσες, τρόπους και μέσα επικοινωνίας για το 

συγκεκριμένο άτομο και σε περιβάλλοντα που μεγιστοποιούν την 

ακαδημαϊκή και κοινωνική ανάπτυξη.  

4.         Προκειμένου να βοηθήσουν τη διασφάλιση της άσκησης του 

δικαιώματος αυτού, τα Συμβαλλόμενα Κράτη  λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα, 

προκειμένου να προσλαμβάνουν εκπαιδευτικούς, συμπεριλαμβανομένων και 

των δασκάλων με αναπηρίες, που κατέχουν τα τυπικά προσόντα στη 

νοηματική γλώσσα και / ή στη Μπράιλ και να εκπαιδεύουν τους επαγγελματίες 

και το προσωπικό που απασχολούνται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης. Μια 

τέτοια κατάρτιση θα ενσωματώνει ευαισθητοποίηση για την αναπηρία και τη 

χρήση κατάλληλων βελτιωμένων και εναλλακτικών τρόπων, μέσων και 

μορφών επικοινωνίας, εκπαιδευτικών τεχνικών και υλικών, για να 

υποστηριχθούν τα άτομα με αναπηρίες. 

5.         Τα Συμβαλλόμενα Κράτη  διασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρίες 

είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση στη γενική τριτοβάθμια εκπαίδευση, στην 

επαγγελματική κατάρτιση, στην εκπαίδευση ενηλίκων και στη δια βίου 

μάθηση, χωρίς διακρίσεις και σε ίση βάση με τους άλλους. Για το λόγο αυτό, 

τα Συμβαλλόμενα Κράτη  διασφαλίζουν ότι παρέχεται εύλογη προσαρμογή 

στα άτομα με αναπηρίες. 

Άρθρο 25 Υγεία 

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα απόλαυσης του 

υψηλότερου δυνατού επιπέδου υγείας των ατόμων με αναπηρίες, χωρίς 

διακρίσεις βάσει της αναπηρίας. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη  λαμβάνουν όλα τα 

κατάλληλα μέτρα, για να διασφαλίζουν την πρόσβαση, για τα άτομα με 

αναπηρίες, σε υπηρεσίες υγείας που  να είναι προσαρμοσμένες στο φύλο, 

συμπεριλαμβανομένης και της σχετιζόμενης με την υγεία αποκατάστασης. 

Συγκεκριμένα, τα Συμβαλλόμενα Κράτη: 

α.  παρέχουν στα άτομα με αναπηρίες το ίδιο εύρος, ποιότητα και 

επίπεδο ελεύθερης ή προσιτής υγειονομικής περίθαλψης και 
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προγραμμάτων, όπως αυτό προβλέπεται για τα υπόλοιπα άτομα, 

συμπεριλαμβανόμενου και του τομέα της σεξουαλικής και 

αναπαραγωγικής υγείας και των, βασισμένων στον πληθυσμό, 

προγραμμάτων δημόσιας υγείας,  

β.  παρέχουν εκείνες τις υπηρεσίες υγείας που είναι αναγκαίες για τα 

άτομα με αναπηρίες, συγκεκριμένα λόγω των αναπηριών τους, 

συμπεριλαμβανομένης και της έγκαιρης αναγνώρισης και παρέμβασης, 

ανάλογα με την περίπτωση, και τις υπηρεσίες που σχεδιασμένες με 

σκοπό να ελαχιστοποιήσουν και να αποτρέψουν περαιτέρω αναπηρίες, 

μεταξύ των παιδιών και των ηλικιωμένων,  

γ.  παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες υγείας όσο το δυνατόν πιο κοντά στις 

κοινότητες των ανθρώπων, συμπεριλαμβανόμενων και των αγροτικών 

περιοχών,  

δ.  απαιτούν από τους επαγγελματίες της υγείας να προσφέρουν 

φροντίδα ίδιας ποιότητας στα άτομα με αναπηρίες, όπως και στους 

άλλους, και βάσει της ελεύθερης και ενημερωμένης συγκατάθεσης, 

αυξάνοντας, μεταξύ άλλων, την ευαισθητοποίηση για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, την αξιοπρέπεια, την αυτονομία και τις ανάγκες των 

ατόμων με αναπηρίες, μέσω της κατάρτισης και της δημοσίευσης 

ηθικών προτύπων για τη δημόσια και ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη,  

ε.  απαγορεύουν τις διακρίσεις κατά των ατόμων με αναπηρίες, κατά 

την παροχή ασφάλισης υγείας και ζωής, όπου μια τέτοια ασφάλιση 

επιτρέπεται από την εθνική νομοθεσία, η οποία  παρέχεται κατά δίκαιο 

και εύλογο τρόπο, 

στ.  αποτρέπουν τη μεροληπτική άρνηση υπηρεσιών υγειονομικής 

περίθαλψης ή υγείας ή διατροφής και λήψης υγρών, εξ αιτίας της 

αναπηρίας.  

Άρθρο 26 Αποκατάσταση και επανάκτηση 
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1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη  λαμβάνουν αποτελεσματικά και κατάλληλα 

μέτρα, και μέσω της  υποστήριξης από άλλα άτομα με αναπηρίες (peer 

support), προκειμένου να επιτρέψουν στα άτομα με αναπηρίες να επιτύχουν 

και να διατηρήσουν τη μέγιστη ανεξαρτησία, πλήρη σωματική, πνευματική, 

κοινωνική και επαγγελματική ικανότητα και πλήρη ένταξη και συμμετοχή σε 

όλες τις πτυχές της ζωής. Με το στόχο αυτό, τα Συμβαλλόμενα Κράτη  

διοργανώνουν, ενισχύουν και επεκτείνουν  εκτενείς υπηρεσίες και 

προγράμματα αποκατάστασης και επανάκτησης, ιδιαίτερα στους τομείς της 

υγείας, της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και των κοινωνικών υπηρεσιών, 

κατά τέτοιο τρόπο ώστε, αυτές οι υπηρεσίες και προγράμματα, να: 

α. Αρχίζουν στο νωρίτερο δυνατό στάδιο και βασίζονται στη 

διεπιστημονική αξιολόγηση των ιδιαίτερων αναγκών και δεξιοτήτων,  

β. Υποστηρίζουν τη συμμετοχή και ένταξη στην κοινότητα και σε όλες 

τις πτυχές της κοινωνίας, είναι εθελοντικά και διαθέσιμα στα άτομα με 

αναπηρίες, όσο το δυνατόν πιο κοντά στις κοινότητές τους, 

συμπεριλαμβανόμενων και των αγροτικών περιοχών 

2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη  προάγουν την ανάπτυξη της αρχικής και 

συνεχιζόμενης κατάρτισης για τους επαγγελματίες και το προσωπικό που 

εργάζονται στις υπηρεσίες αποκατάστασης και επανάκτησης. 

 

3. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη  προάγουν τη διαθεσιμότητα, τη γνώση και τη 

χρήση υποβοηθητικών συσκευών και τεχνολογιών, σχεδιασμένων για τα 

άτομα με αναπηρίες, όπως αυτά σχετίζονται με την αποκατάσταση και 

επανάκτηση. 

 

Άρθρο 27 Εργασία και Απασχόληση 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα στην εργασία των 

ατόμων με αναπηρίες, σε ίση βάση με τους άλλους. Αυτό συμπεριλαμβάνει το 
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δικαίωμα στην ευκαιρία να ζουν από εργασία που επιλέγεται ελεύθερα ή είναι  

αποδεκτή σε μια αγοράς εργασίας και σε ένα εργασιακό περιβάλλον που είναι 

ανοικτό, ενιαίο και προσβάσιμο στα άτομα με αναπηρίες. Τα Συμβαλλόμενα 

Κράτη  προστατεύουν και  διασφαλίζουν την άσκηση του δικαιώματος στην 

εργασία, περιλαμβανομένων και εκείνων που αποκτούν μια αναπηρία κατά τη 

διάρκεια της εργασίας τους, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα, και μέσω της 

νομοθεσίας, ώστε, μεταξύ άλλων: 

α. Να απαγορεύουν τις διακρίσεις βάσει της αναπηρίας, σχετικά με όλα 

τα θέματα που σχετίζονται με όλες τις μορφές απασχόλησης, 

συμπεριλαμβανομένων και των όρων πρόσληψης, μίσθωσης και 

απασχόλησης, συνέχισης της απασχόλησης, εξέλιξης της 

σταδιοδρομίας και ασφαλών και υγιών συνθηκών εργασίας,  

β. Να προστατεύουν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, σε ίση 

βάση με τους άλλους, για δίκαιες και ευνοϊκές συνθήκες εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένων και των ίσων ευκαιριών και της ίσης αμοιβής 

για εργασία ίσης αξίας,  των ασφαλών και υγιών συνθηκών εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένης και της προστασίας από παρενοχλήσεις και της 

αποκατάστασης των παραπόνων,  

γ. Να διασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρίες είναι σε θέση να ασκούν 

τα εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματά τους, σε ίση βάση με τους 

άλλους,  

δ. Να δίδουν τη δυνατότητα στα άτομα με αναπηρίες να έχουν 

αποτελεσματική πρόσβαση στα γενικά, τεχνικά προγράμματα και 

προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού προγράμματα, τις 

υπηρεσίες διορισμού και την επαγγελματική και συνεχιζόμενη 

εκπαίδευση,  

ε. Να προάγουν τις ευκαιρίες απασχόλησης και εξέλιξης στη 

σταδιοδρομία για τα άτομα με αναπηρίες στην αγορά εργασίας, καθώς 
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επίσης και τη βοήθεια σε σχέση με την εύρεση, απόκτηση, διατήρηση 

και επιστροφή στην απασχόληση,  

στ. Να προάγουν τις ευκαιρίες για αυτοαπασχόληση, το επιχειρηματικό 

πνεύμα, την ανάπτυξη των συνεταιρισμών και την έναρξη ατομικών 

επιχειρήσεων,  

ζ. Να απασχολούν άτομα με αναπηρίες στο δημόσιο τομέα,  

η. Να προάγουν την απασχόληση των ατόμων με αναπηρίες στον 

ιδιωτικό τομέα, μέσω κατάλληλων πολιτικών και μέτρων, τα οποία 

μπορούν να συμπεριλαμβάνουν προγράμματα θετικής δράσης, κίνητρα 

και άλλα μέτρα,  

θ. Να διασφαλίζουν ότι παρέχεται εύλογη προσαρμογή στα άτομα με 

αναπηρίες στον εργασιακό χώρο,  

ι. Να προάγουν την απόκτηση, από τα άτομα με αναπηρίες, 

επαγγελματικής εμπειρίας στην ανοικτή αγορά εργασίας,  

κ. Να προάγουν την επαγγελματική αποκατάσταση, τη διατήρηση της 

εργασίας και τα προγράμματα επιστροφής στην εργασία για τα άτομα 

με αναπηρίες.  

2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη  διασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρίες δεν 

κρατούνται υπό συνθήκες δουλείας ή υποτέλειας και ότι προστατεύονται, σε 

ίση βάση με τους άλλους, από την καταναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία. 

Άρθρο 28 Ανεκτό βιοτικό επίπεδο και κοινωνική προστασία 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα των ατόμων με 

αναπηρίες για ένα βιοτικό επίπεδο ανεκτό, για τα ίδια και τις οικογένειές τους, 

συμπεριλαμβανομένης και της κατάλληλης διατροφής, ένδυσης και κατοικίας, 

και για συνεχή βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους και  λαμβάνουν τα 

κατάλληλα μέτρα για να προστατεύουν και να προάγουν την εξασφάλιση του 

δικαιώματος αυτού, χωρίς διακρίσεις βάσει της αναπηρίας. 
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2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα των ατόμων με 

αναπηρίες για κοινωνική προστασία και την απόλαυση αυτού του δικαιώματος 

χωρίς διακρίσεις βάσει της αναπηρίας και  λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα 

προκειμένου να προστατεύσουν και να προάγουν την εξασφάλιση του 

δικαιώματος αυτού, συμπεριλαμβανομένων και των ακόλουθων μέτρων: 

α. Να διασφαλίζουν την πρόσβαση, με ίσους όρους, από τα άτομα με 

αναπηρίες σε υπηρεσίες καθαρού νερού και να διασφαλίζουν την 

πρόσβαση σε κατάλληλες και προσιτές υπηρεσίες, συσκευές και σε 

κάθε άλλη βοήθεια για σχετικές  με την αναπηρία ανάγκες,  

β. Να διασφαλίζουν την πρόσβαση από τα άτομα με αναπηρίες, 

ιδιαίτερα τις γυναίκες, τα κορίτσια και τα ηλικιωμένα άτομα με 

αναπηρίες, στα προγράμματα κοινωνικής προστασίας και τα 

προγράμματα μείωσης της φτώχειας,  

γ. Να διασφαλίζουν την πρόσβαση, από τα άτομα με αναπηρίες και τις 

οικογένειές τους που ζουν σε καταστάσεις  φτώχειας, στην κρατική 

βοήθεια, με σχετικές με την αναπηρία δαπάνες, συμπεριλαμβανομένης 

και της κατάλληλης κατάρτισης, της παροχής συμβουλών, της 

οικονομικής συνδρομής και της βραχυπρόθεσμης φροντίδας,  

δ. Να διασφαλίζουν την πρόσβαση από τα άτομα με αναπηρίες στα 

προγράμματα δημόσιας στέγασης,  

ε. Να διασφαλίζουν ίση πρόσβαση από τα άτομα με αναπηρίες στα 

συνταξιοδοτικά επιδόματα και προγράμματα.  

Άρθρο 29 Συμμετοχή στην πολιτική και δημόσια ζωή 

Τα Συμβαλλόμενα Κράτη  εγγυώνται στα άτομα με αναπηρίες πολιτικά 

δικαιώματα και την ευκαιρία να τα απολαμβάνουν, σε ίση βάση με τους 

άλλους, και  αναλαμβάνουν: 
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α. Να διασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρίες μπορούν να 

συμμετέχουν, αποτελεσματικά και πλήρως, στην πολιτική και δημόσια 

ζωή, σε ίση βάση με τους άλλους, άμεσα ή μέσω ελεύθερα εκλεγμένων 

αντιπροσώπων τους, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος και 

της ευκαιρίας, για τα άτομα με αναπηρίες, να ψηφίζουν και να 

εκλέγονται, μεταξύ άλλων:  

i. Διασφαλίζοντας ότι οι διαδικασίες ψηφοφορίας, οι εγκαταστάσεις 

και τα υλικά είναι κατάλληλες, προσβάσιμες και εύκολες στην 

κατανόηση και χρήση,  

ii. Προστατεύοντας το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες να 

ψηφίζουν με μυστική ψηφοφορία σε εκλογές και δημόσια 

δημοψηφίσματα, χωρίς εκφοβισμό, και να θέτουν υποψηφιότητα 

στις εκλογές, να κατέχουν αποτελεσματικά αξιώματα και να ασκούν 

όλα τα δημόσια λειτουργήματα, σε όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης, 

διευκολύνοντας τη χρήση των υποβοηθητικών και νέων 

τεχνολογιών, όπου αυτό απαιτείται,  

iii. Εγγυώμενα την ελεύθερη έκφραση της βούλησης των ατόμων με 

αναπηρίες, ως ψηφοφόρων και, για το σκοπό αυτό, όπου είναι 

απαραίτητο, μετά από αίτημά τους, να επιτρέπουν τη βοήθεια κατά 

την ψηφοφορία, από ένα πρόσωπο της επιλογής τους  

β. Να προάγουν ενεργά ένα περιβάλλον, στο οποίο τα άτομα με 

αναπηρίες  μπορούν αποτελεσματικά και πλήρως να συμμετέχουν στο 

χειρισμό των δημόσιων υποθέσεων, χωρίς διακρίσεις και σε ίση βάση 

με τους άλλους και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή τους στις δημόσιες 

υποθέσεις, συμπεριλαμβανόμενης και:  

i. Της συμμετοχής τους σε μη-κυβερνητικές οργανώσεις και σε 

ενώσεις που ενδιαφέρονται για τη δημόσια και πολιτική ζωή της 

χώρας και στις δραστηριότητες και τη διοίκηση των πολιτικών 

κομμάτων,  



128 

 

ii. Της ίδρυσης και συμμετοχής σε οργανώσεις ατόμων με 

αναπηρίες, για να αντιπροσωπεύουν τα άτομα με αναπηρίες σε 

διεθνές, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.  

Άρθρο 30 Συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή, την αναψυχή, τον ελεύθερο 

χρόνο και τον αθλητισμό 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα των ατόμων με 

αναπηρίες να συμμετέχουν, σε ίση βάση με τους άλλους στην πολιτιστική ζωή 

και  λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν ότι τα 

άτομα με αναπηρίες: 

α. απολαμβάνουν την πρόσβαση στο πολιτιστικό υλικό, με 

προσβάσιμες μορφές,  

β. απολαμβάνουν την πρόσβαση σε τηλεοπτικά προγράμματα, ταινίες, 

θέατρο και σε άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες, σε προσβάσιμες 

μορφές,  

γ. απολαμβάνουν την πρόσβαση σε τόπους πολιτιστικών 

παραστάσεων ή υπηρεσιών, όπως θέατρα, μουσεία, κινηματογράφους, 

βιβλιοθήκες και τουριστικές υπηρεσίες και, κατά το δυνατόν 

περισσότερο, απολαμβάνουν την πρόσβαση σε μνημεία και περιοχές 

εθνικής πολιτιστικής σημασίας.  

2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη  λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να 

επιτρέψουν στα άτομα με αναπηρίες να έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν και 

να χρησιμοποιήσουν το δημιουργικό, καλλιτεχνικό και διανοητικό δυναμικό 

τους, όχι μόνο προς όφελός τους, αλλά και για τον εμπλουτισμό της 

κοινωνίας. 

3. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη  λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα 

με το διεθνές δίκαιο, ώστε να διασφαλίζουν ότι οι νόμοι που προστατεύουν τα 

δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας δεν αποτελούν αδικαιολόγητο εμπόδιο ή 
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εμπόδιο που προκαλεί διακρίσεις στην πρόσβαση, των ατόμων με αναπηρίες, 

στο πολιτιστικό υλικό. 

4. Τα άτομα με αναπηρίες  δικαιούνται, σε ίση βάση με τους άλλους, 

αναγνώρισης και υποστήριξης της ιδιαίτερης πολιτιστικής και γλωσσικής 

ταυτότητάς τους, συμπεριλαμβανομένων των νοηματικών γλωσσών και του 

πολιτισμού των κωφών. 

5. Με σκοπό τη διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρίες να συμμετέχουν, σε 

ίση βάση με τους άλλους, σε ψυχαγωγικές,  δραστηριότητες ελεύθερου 

χρόνου και αθλητικές δραστηριότητες, τα Συμβαλλόμενα Κράτη  λαμβάνουν 

τα κατάλληλα μέτρα, ώστε: 

α. Να ενθαρρύνουν και να προάγουν τη συμμετοχή, σε όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερη έκταση, των ατόμων με αναπηρίες στις κυριότερες 

αθλητικές δραστηριότητες, σε όλα τα επίπεδα, 

β. Να διασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρίες  έχουν την ευκαιρία να 

διοργανώνουν, αναπτύσσουν και συμμετέχουν σε αθλητικές και 

ψυχαγωγικές δραστηριότητες ειδικά για άτομα με αναπηρίες και, για το 

σκοπό αυτό, να ενθαρρύνουν την παροχή, σε ίση βάση με τους 

άλλους, κατάλληλων οδηγιών, κατάρτισης και πόρων,  

γ. Να διασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρίες έχουν πρόσβαση σε 

αθλητικούς, ψυχαγωγικούς και τουριστικούς τόπους, 

δ. Να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά με αναπηρίες έχουν ίση πρόσβαση με 

τα υπόλοιπα παιδιά στη συμμετοχή στο παιχνίδι, στην αναψυχή και 

στον ελεύθερο χρόνο και σε αθλητικές δραστηριότητες, 

συμπεριλαμβανομένων και των δραστηριοτήτων στο σχολικό σύστημα,  

ε. Να διασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρίες έχουν πρόσβαση στις 

υπηρεσίες όσων εμπλέκονται στη διοργάνωση ψυχαγωγικών, 

τουριστικών, ελεύθερου χρόνου και αθλητικών δραστηριοτήτων.  
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Άρθρο 31 Στατιστικές και συγκέντρωση δεδομένων 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν να συγκεντρώσουν κατάλληλες 

πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων και των στατιστικών και ερευνητικών 

δεδομένων, προκειμένου να τους επιτρέψουν να διατυπώσουν και να 

εφαρμόσουν πολιτικές, για να καταστήσουν αποτελεσματική την παρούσα 

Σύμβαση. Η διαδικασία συγκέντρωσης και διατήρησης αυτών των 

πληροφοριών: 

α.  συμμορφώνεται με τις νόμιμα θεσμοθετημένες εγγυήσεις, 

συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας για την προστασία των 

δεδομένων, ώστε να διασφαλίζει το απόρρητο και το σεβασμό της 

ιδιωτικής ζωής των ατόμων με αναπηρίες,  

β.  συμμορφώνεται με τους διεθνώς αποδεκτούς κανόνες, ώστε να 

προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες 

και ηθικές αρχές, κατά τη συγκέντρωση και τη χρήση των στατιστικών.  

2. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται σύμφωνα με το άρθρο αυτό θα 

αναλύονται, όπως αρμόζει, και θα χρησιμοποιούνται προκειμένου να 

βοηθήσουν την αξιολόγηση της εφαρμογής των υποχρεώσεων των 

Συμβαλλόμενων Κρατών, στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης, και να 

προσδιορίσουν και να επιληφθούν των εμπόδιων που αντιμετωπίζουν τα 

άτομα με αναπηρίες, κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους. 

3. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη  αναλαμβάνουν την ευθύνη της διάδοσης των 

στατιστικών αυτών και  διασφαλίζουν τη δυνατότητα πρόσβασής τους από τα 

άτομα με αναπηρίες και τους άλλους ανθρώπους. 

Άρθρο 32 Διεθνής Συνεργασία 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν τη σημασία της διεθνούς 

συνεργασίας και της προαγωγής της, σε υποστήριξη των εθνικών 

προσπαθειών για την εξασφάλιση του σκοπού και των στόχων της παρούσας 

Σύμβασης και  λαμβάνουν τα κατάλληλα και αποτελεσματικά μέτρα για το 
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σκοπό αυτό, μεταξύ των Κρατών και, όπως αρμόζει, σε συνεργασία με τους 

σχετικούς διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς και την κοινωνία των 

πολιτών, ιδιαίτερα, τις οργανώσεις των ατόμων με αναπηρίες. Τέτοια μέτρα θα 

μπορούσαν να συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: 

α. Τη διασφάλιση ότι η διεθνής συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων και 

των διεθνών αναπτυξιακών προγραμμάτων,  συμπεριλαμβάνει και είναι 

προσιτή στα άτομα με αναπηρίες,  

β. Τη διευκόλυνση και υποστήριξη της ανάπτυξης ικανοτήτων, 

συμπεριλαμβανόμενης και της ανταλλαγής και της διανομής 

πληροφοριών, εμπειριών, επιμορφωτικών προγραμμάτων και 

καλύτερων δυνατών πρακτικών,  

γ. Τη διευκόλυνση της συνεργασίας στην έρευνα και της πρόσβασης σε 

επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις,  

δ. Την παροχή, ανάλογα με την περίπτωση, τεχνικής και οικονομικής 

βοήθειας, συμπεριλαμβανόμενης και της διευκόλυνσης πρόσβασης και 

διανομής προσιτών και υποβοηθητικών τεχνολογιών, και μέσω της 

μεταφοράς  τεχνολογιών.  

2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τις υποχρεώσεις κάθε 

Συμβαλλόμενου Κράτους να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, στο 

πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης. 

Άρθρο 33 Εθνική εφαρμογή και παρακολούθηση 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη, ανάλογα με το σύστημα οργάνωσής τους, θα 

καθορίσουν ένα ή περισσότερα σημεία αναφοράς μέσα στην κυβέρνηση, για 

θέματα σχετιζόμενα με την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης και θα δίδουν 

τη δέουσα προσοχή στην ίδρυση ή τον καθορισμό ενός συντονιστικού 

μηχανισμού μέσα στην κυβέρνηση, προκειμένου να διευκολύνει τη σχετική 

δράση, σε διαφορετικούς τομείς και διαφορετικά επίπεδα. 
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2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη, ανάλογα με τα νομικά και διοικητικά συστήματά 

τους,  διατηρούν, ενισχύουν,  ορίζουν ή συστήνουν, μέσα στο Συμβαλλόμενο 

Κράτος, ένα πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων και ενός ή περισσότερων 

ανεξάρτητων μηχανισμών, ανάλογα με την περίπτωση, προκειμένου να 

προάγουν, προστατεύουν και παρακολουθούν την εφαρμογή της παρούσας 

Σύμβασης. Κατά τον ορισμό ή τη σύσταση ενός τέτοιου μηχανισμού, τα 

Συμβαλλόμενα Κράτη  λαμβάνουν υπόψη τις αρχές σχετικά με το καθεστώς 

και τη λειτουργία των εθνικών θεσμών για την προστασία και την προαγωγή 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

3. Η κοινωνία των πολιτών και, ιδιαίτερα, τα άτομα με αναπηρίες και οι 

αντιπροσωπευτικές οργανώσεις τους, θα εμπλέκονται και θα συμμετέχουν 

πλήρως στη διαδικασία παρακολούθησης. 

Άρθρο 34 Επιτροπή για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες 

1. Συνιστάται μια Επιτροπή για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες 

(εφεξής αναφερόμενη ως η «Επιτροπή»), η οποία ασκεί τα καθήκοντα που 

προβλέπονται παρακάτω. 

2. Η Επιτροπή  αποτελείται, κατά το χρόνο θέσης σε ισχύ της παρούσας 

Σύμβασης, από δώδεκα εμπειρογνώμονες. Μετά από επιπλέον εξήντα 

επικυρώσεις ή προσχωρήσεις στη Σύμβαση, ο αριθμός των μελών της 

Επιτροπής θα αυξηθεί κατά έξι μέλη, φθάνοντας το μέγιστο αριθμό δεκαοχτώ 

μελών. 

3. Τα μέλη της Επιτροπής  εκτελούν τα καθήκοντά τους υπό την προσωπική 

ιδιότητα τους και  είναι μεγάλου ηθικού κύρους και αναγνωρισμένης 

ικανότητας και εμπειρίας στον τομέα που καλύπτεται από την παρούσα 

Σύμβαση. Κατά τον ορισμό των υποψηφίων τους, τα Συμβαλλόμενα Κράτη 

καλούνται να δώσουν τη δέουσα προσοχή στη διάταξη που παρατίθεται στο 

άρθρο 4 παράγραφος 3 της παρούσας Σύμβασης. 

4. Τα μέλη της Επιτροπής  εκλέγονται από τα Συμβαλλόμενα Κράτη, 

λαμβανομένης υπόψη της δίκαιης γεωγραφικής κατανομής, της 
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αντιπροσώπευσης των διαφορετικών μορφών πολιτισμού και των κύριων 

νομικών συστημάτων, της ισόρροπης αντιπροσώπευσης των φύλων και της 

συμμετοχής εμπειρογνωμόνων με αναπηρίες. 

5. Τα μέλη της Επιτροπής  εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία, από ένα 

κατάλογο προσώπων που  προτείνονται από τα Συμβαλλόμενα Κράτη, 

μεταξύ των υπηκόων τους, σε συνεδριάσεις της Διάσκεψης των 

Συμβαλλόμενων Κρατών. Στις συνεδριάσεις αυτές, στις οποίες τα δύο τρίτα 

των Συμβαλλόμενων Κρατών  συνιστούν απαρτία, τα άτομα που  εκλέγονται 

στην Επιτροπή  είναι εκείνα που λαμβάνουν το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων και 

την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων των αντιπροσώπων των 

Συμβαλλόμενων Κρατών που είναι παρόντες και ψηφίζουν. 

6. Η αρχική εκλογή  πραγματοποιείται το αργότερο έως έξι μήνες μετά την 

ημερομηνία θέσης σε ισχύ της παρούσας Σύμβασης. Τουλάχιστον τέσσερις 

μήνες πριν την ημερομηνία κάθε εκλογής, ο Γενικός Γραμματέας των 

Ηνωμένων Εθνών  απευθύνει μια επιστολή προς τα Συμβαλλόμενα Κράτη, 

καλώντας τα να υποβάλλουν τα ονόματα των υποψηφίων μέσα σε δύο μήνες. 

Ο Γενικός Γραμματέας  προετοιμάζει, στη συνέχεια, ένα κατάλογο, κατά 

αλφαβητική σειρά, όλων των πρόσωπων που προτείνονται με τον τρόπο 

αυτό, αναφέροντας τα Συμβαλλόμενα Κράτη που τους έχουν υποδείξει και  

τον υποβάλει στα Συμβαλλόμενα Κράτη της παρούσας Σύμβασης. 

7. Τα μέλη της Επιτροπής  εκλέγονται για θητεία τεσσάρων ετών.  δικαιούνται 

να επανεκλεγούν μία φορά. Εντούτοις, η θητεία έξι από τα μέλη που 

εκλέγονται κατά την πρώτη εκλογή θα λήξει με την πάροδο δύο ετών. Αμέσως 

μετά την πρώτη εκλογή, τα ονόματα αυτών των έξι μελών θα επιλέγονται με 

κλήρωση από τον πρόεδρο της συνεδρίασης που αναφέρεται στην 

παράγραφο 5 αυτού του άρθρου. 

8. Η εκλογή των έξι πρόσθετων μελών της Επιτροπής πραγματοποιείται επ' 

ευκαιρία των κανονικών εκλογών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 

παρόντος άρθρου. 
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9. Εάν ένα μέλος της Επιτροπής πεθάνει ή παραιτηθεί ή δηλώσει ότι για 

οποιαδήποτε άλλη αιτία αυτός/αυτή δεν μπορεί πλέον να εκτελεί τα καθήκοντά 

του/της, το Συμβαλλόμενο Κράτος που πρότεινε το μέλος  διορίζει άλλο 

εμπειρογνώμονα που πληρεί τις προϋποθέσεις και ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του παρόντος άρθρου, 

για να υπηρετήσει το υπόλοιπο της θητείας. 

10. Η Επιτροπή  θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της. 

11. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών  παρέχει το απαραίτητο 

προσωπικό και εγκαταστάσεις για την αποτελεσματική εκτέλεση των 

εργασιών της Επιτροπής, στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης και θα 

συγκαλέσει την αρχική συνεδρίασή της. 

12. Με έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, τα μέλη της Επιτροπής που 

συνιστάται στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης  λαμβάνουν απολαβές από 

τους πόρους των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις που θα αποφασίσει η Συνέλευση, λαμβάνοντας υπόψη τη 

σπουδαιότητα των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής. 

13. Τα μέλη της Επιτροπής δικαιούνται να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις, 

τα προνόμια και τις ασυλίες των εμπειρογνωμόνων σε αποστολές των 

Ηνωμένων Εθνών, όπως καθορίζεται στα σχετικά άρθρα της Σύμβασης για τα 

προνόμια και τις ασυλίες των Ηνωμένων Εθνών. 

Άρθρο 35 Εκθέσεις από τα Συμβαλλόμενα Κράτη 

1. Κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος  υποβάλει στην Επιτροπή, μέσω του Γενικού 

Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, μια συνολική έκθεση σχετικά με τα μέτρα 

που λήφθηκαν, προκειμένου να εφαρμοστούν οι υποχρεώσεις του σύμφωνα 

με την παρούσα Σύμβαση, και σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε ως 

προς τούτο, μέσα σε δύο έτη μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας Σύμβασης 

για το ενδιαφερόμενο Συμβαλλόμενο Κράτος. 
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2. Στη συνέχεια, τα Συμβαλλόμενα Κράτη  υποβάλουν επόμενες εκθέσεις, 

τουλάχιστον κάθε τέσσερα έτη και, περαιτέρω, όποτε το ζητά η Επιτροπή. 

3. Η Επιτροπή  αποφασίζει για οποιεσδήποτε κατευθυντήριες οδηγίες που θα 

εφαρμόζονται, όσον αφορά στο περιεχόμενο των εκθέσεων. 

4. Ένα Συμβαλλόμενο Κράτος το οποίο έχει υποβάλει συνολική αρχική έκθεση 

στην Επιτροπή, δεν χρειάζεται, στις επόμενες εκθέσεις, να επαναλαμβάνει 

πληροφορίες που δόθηκαν προηγουμένως. Κατά την προετοιμασία των 

εκθέσεων προς την Επιτροπή, τα Συμβαλλόμενα Κράτη καλούνται να 

εξετάσουν την πραγματοποίησή της μέσω μιας ανοικτής και διαφανούς 

διαδικασίας και να δίνουν τη δέουσα προσοχή στη διάταξη που προβλέπεται 

στο άρθρο 4 παράγραφος 3 της παρούσας Σύμβασης. 

5. Οι εκθέσεις μπορούν να αναφέρουν τους παράγοντες και τις δυσκολίες που 

επηρεάζουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, στο πλαίσιο της παρούσας 

Σύμβασης. 

 

Άρθρο 36 Εξέταση των εκθέσεων 

1. Κάθε έκθεση  εξετάζεται από την Επιτροπή, η οποία  υποβάλει όσες 

υποδείξεις και γενικές εισηγήσεις, σχετικά με την έκθεση, μπορεί να θεωρήσει 

πρόσφορες και τις διαβιβάζει στο ενδιαφερόμενο Συμβαλλόμενο Κράτος. Το 

Συμβαλλόμενο Κράτος μπορεί να απαντήσει στην Επιτροπή με οποιεσδήποτε 

πληροφορίες  επιλέξει. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικές 

πληροφορίες από τα Συμβαλλόμενα Κράτη, σχετικά με την εφαρμογή της 

παρούσας Σύμβασης. 

2. Εάν ένα Συμβαλλόμενο Κράτος έχει καθυστερήσει σημαντικά την υποβολή 

μιας έκθεσης, η Επιτροπή μπορεί να ειδοποιήσει το ενδιαφερόμενο 

Συμβαλλόμενο Κράτος για την ανάγκη να εξετάσει την εφαρμογή της 

παρούσας Σύμβασης σ’ αυτό το Συμβαλλόμενο Κράτος, βάσει αξιόπιστων 

πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στην Επιτροπή, εάν δεν υποβληθεί η 
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σχετική έκθεση μέσα σε τρεις μήνες από την ειδοποίηση. Η Επιτροπή  

προσκαλεί το ενδιαφερόμενο Συμβαλλόμενο Κράτος να συμμετέχει στην 

εξέταση. Εάν το Συμβαλλόμενο Κράτος απαντήσει υποβάλλοντας τη σχετική 

έκθεση, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 

3. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών  καθιστά διαθέσιμες τις 

εκθέσεις σε όλα τα Συμβαλλόμενα Κράτη. 

4. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη  καθιστούν τις εκθέσεις τους ευρέως διαθέσιμες 

στο κοινό στις χώρες τους και  διευκολύνουν την πρόσβαση στις προτάσεις 

και τις γενικές συστάσεις σχετικά με τις εκθέσεις αυτές. 

5. Η Επιτροπή  διαβιβάζει, όπως ενδεχομένως το θεωρήσει πρόσφορο, σε 

εξειδικευμένους οργανισμούς,  ταμεία και προγράμματα των Ηνωμένων 

Εθνών και άλλων αρμόδιων φορέων, τις εκθέσεις από τα Συμβαλλόμενα 

Κράτη, προκειμένου να εξετάσουν ένα αίτημα ή μια ανάγκη για παροχή 

τεχνικής συμβουλής ή συνδρομής που θα συμπεριλαμβάνεται σ΄ αυτές, μαζί 

με τις παρατηρήσεις και τις συστάσεις της Επιτροπής, αν υπάρχουν, γι΄ αυτά 

τα αιτήματα ή ενδείξεις. 

 

Άρθρο 37 Συνεργασία μεταξύ των Συμβαλλόμενων Κρατών και της 

Επιτροπής 

1. Κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος  συνεργάζεται με την Επιτροπή και  βοηθά τα 

μέλη της στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους. 

2. Στις σχέσεις της με τα Συμβαλλόμενα Κράτη, η Επιτροπή  δίνει τη δέουσα 

προσοχή στους τρόπους και τα μέσα ενίσχυσης των εθνικών δυνατοτήτων για 

την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης, συμπεριλαμβανόμενης και της 

διεθνούς συνεργασίας. 

Άρθρο 38 Σχέση της Επιτροπής με άλλους φορείς 
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Προκειμένου να προαχθεί η αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας 

Σύμβασης και να ενθαρρυνθεί η διεθνής συνεργασία στον τομέα που 

καλύπτεται από την παρούσα Σύμβαση: 

α. Οι εξειδικευμένοι οργανισμοί και άλλα όργανα των Ηνωμένων Εθνών 

δικαιούνται να εκπροσωπούνται κατά την εξέταση της εφαρμογής των 

διατάξεων της παρούσας Σύμβασης που εμπίπτουν στα πλαίσια των 

αρμοδιοτήτων  τους. Η Επιτροπή μπορεί να προσκαλεί τους 

εξειδικευμένους οργανισμούς και άλλους αρμόδιους φορείς, όπως 

μπορεί να το θεωρήσει πρόσφορο, προκειμένου να παράσχουν ειδικές 

συμβουλές, σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης στους τομείς που 

εμπίπτουν στα πλαίσια των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων  τους. Η 

Επιτροπή μπορεί να καλεί τους εξειδικευμένους οργανισμούς και άλλα 

όργανα των Ηνωμένων Εθνών να υποβάλλουν εκθέσεις, σχετικά με την 

εφαρμογή της Σύμβασης στους τομείς που εμπίπτουν στα πλαίσια των 

δραστηριοτήτων τους,  

β. Η Επιτροπή, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της,  διαβουλεύεται, 

ανάλογα με την περίπτωση, με άλλους συναφείς φορείς που έχουν 

συσταθεί με διεθνείς Συμβάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με σκοπό 

τη διασφάλιση της σταθερότητας των αντίστοιχων κατευθυντήριων 

οδηγιών υποβολής των εκθέσεων, των υποδείξεων και των γενικών 

εισηγήσεών τους και την αποφυγή επαναλήψεων και επικαλύψεων 

κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.  

Άρθρο 39  Έκθεση της Επιτροπής 

Η Επιτροπή  υποβάλλει έκθεση, κάθε δύο έτη, προς τη Γενική Συνέλευση και 

το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο, σχετικά με τις δραστηριότητές της και 

μπορεί να κάνει υποδείξεις και γενικές εισηγήσεις, με βάση την εξέταση των 

εκθέσεων και των πληροφοριών που έλαβε από τα Συμβαλλόμενα Κράτη. 

Αυτές οι υποδείξεις και γενικές εισηγήσεις  συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση 

της Επιτροπής, μαζί με τα σχόλια, αν υπάρχουν, των Συμβαλλόμενων 

Κρατών. 
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Άρθρο 40 Διάσκεψη των Συμβαλλόμενων Κρατών 

1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη  συναντώνται τακτικά σε μια Διάσκεψη των 

Συμβαλλόμενων Κρατών, για να εξετάζουν οποιοδήποτε θέμα αφορά στην 

εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης. 

2. Το αργότερο έως έξι μήνες μετά την θέση σε ισχύ της παρούσας 

Σύμβασης, θα συγκληθεί από το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών η 

Διάσκεψη των Συμβαλλόμενων Κρατών. Οι επόμενες συνεδριάσεις  

συγκαλούνται από το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ανά διετία ή 

μετά από απόφαση της Διάσκεψης των Συμβαλλόμενων Κρατών. 

Άρθρο 41 Θεματοφύλακας 

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών είναι ο θεματοφύλακας της 

παρούσας Σύμβασης. 

Άρθρο 42 Υπογραφή 

Η παρούσα Σύμβαση θα είναι ανοικτή για υπογραφή από όλα τα Κράτη και 

τους περιφερειακούς οργανισμούς ενοποίησης, στην έδρα των Ηνωμένων 

Εθνών, στη Νέα Υόρκη, από τις 30 Μαρτίου 2007. 

 

Άρθρο 43 Συγκατάθεση για δέσμευση 

Η παρούσα Σύμβαση  υπόκειται σε επικύρωση από τα υπογράφοντα 

Συμβαλλόμενα Κράτη και σε επίσημη βεβαίωση από τους υπογράφοντες 

περιφερειακούς οργανισμούς ενοποίησης. Είναι ανοικτή για προσχώρηση 

από οποιοδήποτε Κράτος ή περιφερειακό οργανισμό ενοποίησης δεν έχει 

υπογράψει τη Σύμβαση. 

Άρθρο 44 Περιφερειακοί οργανισμοί ενοποίησης 
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1. Ο όρος «περιφερειακός οργανισμός ενοποίησης»  σημαίνει τον οργανισμό 

που αποτελείται από κυρίαρχα Κράτη ορισμένης περιοχής, στον οποίο έχουν 

μεταβιβάσει τα Κράτη-Μέλη του αρμοδιότητα σχετικά με τα θέματα που 

διέπονται από την παρούσα Σύμβαση. Οι φορείς αυτοί  δηλώνουν, στις 

πράξεις επίσημης βεβαίωσης ή προσχώρησης, την έκταση της αρμοδιότητας 

τους, όσον αφορά στα θέματα που διέπονται από την παρούσα Σύμβαση. Στη 

συνέχεια, θα ενημερώνουν το θεματοφύλακα για οποιαδήποτε ουσιαστική 

τροποποίηση της έκτασης της αρμοδιότητας τους. 

2. Οι αναφορές στα «Συμβαλλόμενα Κράτη» στην παρούσα Σύμβαση  θα 

εφαρμόζονται για τους οργανισμούς αυτούς, μέσα στα όρια της αρμοδιότητάς 

τους. 

3. Για τους σκοπούς του άρθρου 45, παράγραφος 1 και του άρθρου 47, 

παράγραφοι 2 και 3, της παρούσας Σύμβασης οποιοδήποτε όργανο 

κατατίθεται από ένα περιφερειακό οργανισμό ενοποίησης δεν  προσμετρείται. 

4. Οι Περιφερειακοί οργανισμοί ενοποίησης μπορούν, σε θέματα της 

αρμοδιότητας τους, να ασκήσουν το δικαίωμά τους για ψήφο στη Διάσκεψη 

των Συμβαλλόμενων Κρατών, με αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των 

Κρατών-Μελών τους τα οποία είναι Συμβαλλόμενα Μέρη στην παρούσα 

Σύμβαση. Ο οργανισμός αυτός δεν θα ασκεί το δικαίωμά του για ψήφο, εάν 

οποιοδήποτε από τα Κράτη-Μέλη του ασκήσει το δικαίωμά του και 

αντίστροφα. 

 

 

Άρθρο 45 Έναρξη ισχύος 

1. Η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ την τριακοστή ημέρα μετά την 

κατάθεση του εικοστού οργάνου επικύρωσης ή προσχώρησης. 
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2. Για κάθε Κράτος ή περιφερειακό οργανισμό ενοποίησης που επικυρώνει, 

επίσημα βεβαιώνει ή προσχωρεί στη Σύμβαση μετά την κατάθεση του 

εικοστού οργάνου, η Σύμβαση  τίθεται σε ισχύ την τριακοστή ημέρα μετά την 

κατάθεση του δικού του οργάνου. 

Άρθρο 46 Επιφυλάξεις 

1. Δεν  επιτρέπονται οι επιφυλάξεις που είναι ασυμβίβαστες με το αντικείμενο 

και το σκοπό της παρούσας Σύμβασης. 

2. Οι επιφυλάξεις μπορούν να ανακληθούν οποιαδήποτε στιγμή. 

Άρθρο 47 Τροποποιήσεις 

1. Οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Κράτος μπορεί να προτείνει μια τροποποίηση 

της παρούσας Σύμβασης και να την υποβάλει στο Γενικό Γραμματέα των 

Ηνωμένων Εθνών. Ο Γενικός Γραμματέας  κοινοποιεί οποιεσδήποτε 

προταθείσες τροποποιήσεις στα Συμβαλλόμενα Κράτη, με αίτημα να 

ειδοποιηθεί για το εάν τάσσονται υπέρ της σύγκλησης μιας διάσκεψης των 

Συμβαλλόμενων Κρατών, με σκοπό την εξέταση και τη λήψη απόφασης 

σχετικά με τις προτάσεις. Σε περίπτωση που, μέσα σε τέσσερις μήνες από την 

ημερομηνία μιας τέτοιας ειδοποίησης, τουλάχιστον το ένα τρίτο των 

Συμβαλλόμενων Κρατών τάσσεται υπέρ της σύγκλησης μιας τέτοιας 

διάσκεψης, ο Γενικός Γραμματέας  συγκαλεί τη διάσκεψη υπό την αιγίδα των 

Ηνωμένων Εθνών. Οποιαδήποτε τροποποίηση υιοθετηθεί από την 

πλειοψηφία των δύο τρίτων των Συμβαλλόμενων Κρατών, που είναι παρόντα 

και  ψηφίζουν,  υποβάλλεται από το Γενικό Γραμματέα στη Γενική Συνέλευση 

για έγκριση και, μετά, σε όλα τα Συμβαλλόμενα Κράτη, για αποδοχή. 

2. Μια τροποποίηση που υιοθετείται και εγκρίνεται σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου  τίθεται σε ισχύ την τριακοστή ημέρα από 

τότε που ο αριθμός των οργάνων αποδοχής που κατατέθηκαν φθάνει τα δύο 

τρίτα του αριθμού των Συμβαλλόμενων Κρατών, κατά την ημερομηνία 

υιοθέτησης της τροποποίησης. Στη συνέχεια, η τροποποίηση  τίθεται σε ισχύ, 

για οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Κράτος, την τριακοστή ημέρα μετά την 
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κατάθεση οργάνου αποδοχής της. Μια τροποποίηση  είναι δεσμευτική μόνο 

για τα Συμβαλλόμενα Κράτη που την έχουν αποδεχθεί. 

3. Εάν αποφασιστεί ομόφωνα από τη Διάσκεψη των Συμβαλλόμενων 

Κρατών, μια τροποποίηση που υιοθετείται και εγκρίνεται σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και αφορά αποκλειστικά τα άρθρα 34, 

38, 39 και 40,  τίθεται σε ισχύ, για όλα τα Συμβαλλόμενα Κράτη, την τριακοστή 

ημέρα από τότε που ο αριθμός των κατατεθειμένων οργάνων αποδοχής 

φθάνει τα δύο τρίτα του αριθμού των Συμβαλλόμενων Κρατών, κατά την 

ημερομηνία υιοθέτησης της τροποποίησης. 

Άρθρο 48 Καταγγελία 

Ένα Συμβαλλόμενο Κράτος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση, με 

γραπτή ειδοποίηση προς το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Η 

καταγγελία τεθεί σε ισχύ ένα έτος μετά την ημερομηνία λήψης της αναγγελίας 

από το Γενικό Γραμματέα. 

Άρθρο 49 Προσιτή μορφή 

Το κείμενο της παρούσας Σύμβασης θα καταστεί διαθέσιμο σε προσιτές 

μορφές. 

Άρθρο 50 Αυθεντικά κείμενα 

Το κείμενο της παρούσας Σύμβασης στα αραβικά, κινεζικά, αγγλικά, γαλλικά, 

ρωσικά και ισπανικά  είναι εξίσου αυθεντικό. 

Για να πιστοποιηθούν τα παραπάνω, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι, ειδικά 

εξουσιοδοτημένοι γι΄ αυτό από τις αντίστοιχες Κυβερνήσεις τους, υπέγραψαν 

την παρούσα Σύμβαση. 

2. Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα 

των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ)  
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Τα Συμβαλλόμενα Κράτη στο παρόν Πρωτόκολλο έχουν συμφωνήσει ως 

εξής: 

Άρθρο 1 

1.         Ένα Συμβαλλόμενο Κράτος Μέλος στο παρόν Πρωτόκολλο 

(<<Συμβαλλόμενο Κράτος>>) αναγνωρίζει την αρμοδιότητα της Επιτροπής 

για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (<<η Επιτροπή>>) να δέχεται 

και να εξετάζει αναφορές από ή και για λογαριασμό ατόμων ή ομάδων ατόμων 

που υπάγονται στη δικαιοδοσία του και που ισχυρίζονται ότι είναι θύματα 

παραβίασης των διατάξεων της Σύμβασης από το Συμβαλλόμενο Κράτος. 

2.         Καμία αναφορά δεν περιλαμβάνεται από την Επιτροπή εάν αφορά ένα  

Συμβαλλόμενο Κράτος στη Σύμβαση που δεν είναι Συμβαλλόμενο Μέλος στο 

παρόν Πρωτόκολλο.  

Άρθρο 2  

Η Επιτροπή θεωρεί μια αναφορά απαράδεκτη όταν: 

(α)        Η αναφορά είναι ανώνυμη, 

(β)       Η αναφορά αποτελεί κατάχρηση του δικαιώματος υποβολής τέτοιων 

αναφορών, ή είναι ασυμβίβαστη με τις διατάξεις της Σύμβασης, 

(γ)     Το ίδιο ζήτημα έχει ήδη εξετασθεί από την Επιτροπή ή έχει εξεταστεί ή 

εξετάζεται μια άλλη διαδικασία διεθνούς έρευνας ή διευθέτησης, 

(δ)       Όλα τα διαθέσιμα εσωτερικά ένδικα μέσα δεν έχουν εξαντληθεί. Αυτός 

ο κανόνας δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που η χρήση των ενδίκων μέσων 

παρατείνεται αδικαιολόγητα ή δεν πιθανολογείται να προσφέρει 

αποτελεσματική επανόρθωση  

(ε)       Είναι προδήλως αβάσιμη ή ανεπαρκώς τεκμηριωμένη, ή όταν 
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 (στ)   Τα γεγονότα που αποτελούν το αντικείμενο της αναφοράς συνέβησαν 

πριν τη θέση σε ισχύ του παρόντος Πρωτοκόλλου για το ενδιαφερόμενο 

Συμβαλλόμενο Κράτος, εκτός αν τα γεγονότα αυτά συνεχίστηκαν και μετά την 

ημερομηνία αυτή. 

Άρθρο 3 

Υπό τους όρους των διατάξεων του άρθρου 2 του παρόντος Πρωτοκόλλου, η 

Επιτροπή γνωστοποιεί οποιεσδήποτε αναφορές υποβάλλονται σε αυτή, 

εμπιστευτικά, στο Συμβαλλόμενου Κράτος. Μέσα σε έξι μήνες, το Κράτος που 

τις έλαβε υποβάλει στην Επιτροπή εγγράφως εξηγήσεις ή δηλώσεις, που 

διευκρινίζουν το ζήτημα και τα μέτρα επανόρθωσης, αν υπάρχουν, που 

μπορεί να έχουν ληφθεί από το Κράτος αυτό. 

 Άρθρο 4 

1.     Οποιαδήποτε στιγμή μετά τη λήψη της αναφοράς και πριν εκδοθεί 

απόφαση επί της ουσίας, η Επιτροπή μπορεί να διαβιβάσει στο 

ενδιαφερόμενο Συμβαλλόμενο Κράτος, για επείγουσα εξέταση από αυτό, 

αίτημα λήψης από το Συμβαλλόμενο Κράτος εκείνων' των προσωρινών 

μέτρων που μπορεί να απαιτούνται, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή 

ανεπανόρθωτη ζημία στο θύμα ή τα θύματα της εικαζόμενης παραβίασης. 

2.     Όπου η Επιτροπή ασκεί τη διακριτική της ευχέρεια σύμφωνα με την 

παράγραφο· 1 του παρόντος άρθρου, τούτο δεν προδικάζει την απόφαση για 

το παραδεκτό ή την ουσία της αναφοράς. 

 Άρθρο 5 

Η Επιτροπή συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών όταν εξετάζει αναφορές 

σύμφωνα με το παρόν Πρωτόκολλο. Μετά την εξέταση αναφοράς, η 

Επιτροπή αποστέλλει τις υποδείξεις και συστάσεις της, εάν υπάρχουν, στο 

ενδιαφερόμενο Κράτος Μέλος και στον αιτούντα. 

Άρθρο 6 



144 

 

1.         Εάν η Επιτροπή λάβει αξιόπιστες πληροφορίες που υποδεικνύουν 

κατάφορες ή συστηματικές παραβιάσεις από ένα Συμβαλλόμενο Κράτος 

Μέλος των δικαιωμάτων που προβλέπονται από τη σύμβαση προσκαλεί αυτό 

το Συμβαλλόμενο Κράτος να συνεργασθεί στην εξέταση των πληροφοριών και 

για το σκοπό υποβάλλει παρατηρήσεις, όσον αφορά στις σχετικές 

πληροφορίες 

2.     Λαμβάνοντας υπόψη οποιεσδήποτε παρατηρήσεις μπορεί να έχουν 

υποβληθεί από το ενδιαφερόμενο Συμβαλλόμενο Κράτος, καθώς επίσης και 

οποιεσδήποτε άλλες αξιόπιστες πληροφορίες διαθέσιμες σε αυτή, η Επιτροπή 

μπορεί να ορίσει ένα ή περισσότερα από τα μέλη της προκειμένου να 

διεξάγουν έρευνα και να υποβάλλουν επειγόντως έκθεση στην Επιτροπή. 

Όπου δικαιολογείται, και με τη συγκατάθεση του Συμβαλλόμενου Κράτους, η 

έρευνα μπορεί να συμπεριλάβει επίσκεψη στο έδαφος του. 

3.     Μετά την εξέταση των διαπιστώσεων της έρευνας, η Επιτροπή διαβιβάζει 

τις διαπιστώσεις αυτές στο ενδιαφερόμενο Συμβαλλόμενο Κράτος, μαζί με 

οποιαδήποτε παρατηρήσεις και συστάσεις. 

4.     Το ενδιαφερόμενο Συμβαλλόμενο Κράτος, μέσα σε έξι μήνες από τη 

λήψη των διαπιστώσεων, των παρατηρήσεων και των συστάσεων που 

διαβιβάζονται από την Επιτροπή, υποβάλλει τις παρατηρήσεις του στην 

Επιτροπή. 

5.       Η έρευνα είναι εμπιστευτική και επιδιώκεται η συνεργασία του 

Συμβαλλόμενου Κράτους σε όλα τα στάδια της διαδικασίας 

Άρθρο 7 

1.     Η Επιτροπή μπορεί να προσκαλέσει το ενδιαφερόμενο Συμβαλλόμενο 

Κράτος να συμπεριλάβει στην έκθεσή του, σύμφωνα με το άρθρο 35 της 

Σύμβασης, διευκρινίσεις για οποιαδήποτε μέτρα ελήφθησαν σε συνέχεια της 

έρευνας που διεξήχθη σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος Πρωτοκόλλου. 
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2.       Η Επιτροπή μπορεί, εάν είναι απαραίτητο, μετά τη λήξη της εξάμηνης 

προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 4, να καλέσει το 

ενδιαφερόμενο Συμβαλλόμενο Κράτος να την ενημερώσει για τα μέτρα που 

έλαβε σε συνέχεια της έρευνας 

Άρθρο 8 

Κάθε Συμβαλλόμενο Κράτος μπορεί, κατά το χρόνο της υπογραφής ή της 

επικύρωσης του παρόντος Πρωτοκόλλου ή της προσχώρησης σε αυτό, να 

δηλώσει ότι δεν αναγνωρίζει την αρμοδιότητα της Επιτροπής η οποία 

προβλέπεται στα άρθρα 6 και 7. 

Άρθρο 9 

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών είναι ο θεματοφύλακας του 

παρόντος Πρωτοκόλλου. 

Άρθρο 10 

Το παρόν Πρωτόκολλο είναι ανοικτό για υπογραφή από τα Κράτη και τους 

περιφερειακούς οργανισμούς ενοποίησης που υπέγραψαν τη Σύμβαση, στην 

έδρα των Ηνωμένων Εθνών, στη Νέα Υόρκη, από τις 30 Μαρτίου 2007 

Άρθρο 11 

Το παρόν Πρωτόκολλο υπόκειται σε επικύρωση από τα Κράτη που 

υπέγραψαν το παρόν Πρωτόκολλο που έχουν επικυρώσει ή προσχωρήσει 

στη Σύμβαση. Υπόκειται σε επίσημη βεβαίωση από τους περιφερειακούς 

οργανισμούς ενοποίησης που υπέγραψαν το παρόν Πρωτόκολλο, οι οποίοι 

έχουν επίσημα βεβαιώσει ή προσχωρήσει στη Σύμβαση. Είναι ανοικτό για 

προσχώρηση από οποιοδήποτε Κράτος ή περιφερειακό οργανισμό 

ενοποίησης έχει επικυρώσει, επίσημα βεβαιώσει ή προσχωρήσει στη 

Σύμβαση και δεν έχει υπογράψει το Πρωτόκολλο. 
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Άρθρο 12 

1.      Ο όρος «περιφερειακός οργανισμός ενοποίησης» σημαίνει τον 

οργανισμό που αποτελείται από κυρίαρχα Κράτη ορισμένης περιοχής, στον 

οποίο έχουν μεταβιβάσει τα Κράτη-Μέλη του αρμοδιότητα σχετικά με τα 

θέματα που διέπονται από την παρούσα Σύμβαση. Οι οργανισμοί αυτοί 

δηλώνουν, στις πράξεις επίσημης βεβαίωσης ή προσχώρησης, την έκταση 

της αρμοδιότητας τους, όσον αφορά στα θέματα που διέπονται από την 

Σύμβαση και το παρόν Πρωτόκολλο. Στη συνέχεια, θα ενημερώνουν το 

θεματοφύλακα για οποιαδήποτε ουσιαστική τροποποίηση της έκτασης της 

αρμοδιότητας τους. 

2.         Οι αναφορές στα «Συμβαλλόμενα Κράτη» στο παρόν Πρωτόκολλο θα 

εφαρμόζονται για τους οργανισμούς αυτούς, μέσα στα όρια της αρμοδιότητάς 

τους. 

3.       Για τους σκοπούς του άρθρου 13, παράγραφος 1 και του άρθρου 15, 

παράγραφος 2, οποιοδήποτε όργανο κατατίθεται από ένα περιφερειακό 

οργανισμό ενοποίησης δεν προσμετράται. 

4.        Οι περιφερειακοί οργανισμοί ενοποίησης μπορούν, σε θέματα της 

αρμοδιότητας τους, να ασκήσουν το δικαίωμά τους για ψήφο στη Διάσκεψη 

των Συμβαλλόμενων Κρατών, με αριθμό ψήφων ίσο με τον αριθμό των 

Κρατών-Μελών τους τα οποία είναι Συμβαλλόμενα Μέρη στο παρόν 

Πρωτόκολλο. Ο οργανισμός δεν θα ασκεί το δικαίωμά του για ψήφο, εάν 

οποιοδήποτε από τα Κράτη-Μέλη του ασκήσει το δικαίωμά του και 

αντίστροφα. 

Άρθρο 13 

1.         Υπό την προϋπόθεση της θέσης σε ισχύ της Σύμβασης, το παρόν 

Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ την τριακοστή ημέρα μετά την κατάθεση του 

δεκάτου οργάνου επικύρωσης ή προσχώρησης. 
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2.      Για κάθε Κράτος ή περιφερειακό οργανισμό ενοποίησης που 

επικυρώνει, επίσημα βεβαιώνει ή προσχωρεί στο Πρωτόκολλο μετά την 

κατάθεση του δεκάτου οργάνου, το Πρωτόκολλο τίθεται σε ισχύ την τριακοστή 

ημέρα μετά την κατάθεση του δικού του οργάνου. 

Άρθρο 14 

1.       Δεν επιτρέπονται οι επιφυλάξεις που είναι ασυμβίβαστες με το 

αντικείμενο και το σκοπό του παρόντος Πρωτοκόλλου. 

2.            Οι επιφυλάξεις μπορούν να ανακληθούν οποιαδήποτε στιγμή 

Άρθρο 15 

1.       Οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Κράτος μπορεί να προτείνει μια 

τροποποίηση του παρόντος Πρωτοκόλλου και να την υποβάλει στο Γενικό 

Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Ο Γενικός Γραμματέας κοινοποιεί 

οποιεσδήποτε προταθείσες τροποποιήσεις στα Συμβαλλόμενα Κράτη, με 

αίτημα να ειδοποιηθεί για το εάν τάσσονται υπέρ της σύγκλησης μιας 

διάσκεψης των Συμβαλλόμενων Κρατών, με σκοπό την εξέταση και τη λήψη 

απόφασης σχετικά με τις προτάσεις. Σε περίπτωση που, μέσα σε τέσσερις 

μήνες από την ημερομηνία μιας τέτοιας ειδοποίησης, τουλάχιστον το ένα τρίτο 

των Συμβαλλόμενων Κρατών τάσσεται υπέρ της σύγκλησης μιας τέτοιας 

διάσκεψης, ο Γενικός Γραμματέας συγκαλεί τη διάσκεψη, υπό την αιγίδα των 

Ηνωμένων Εθνών. Οποιαδήποτε τροποποίηση υιοθετηθεί με πλειοψηφία των 

δύο τρίτων των Συμβαλλόμενων Κρατών που είναι παρόντα και ψηφίζουν, 

υποβάλλεται από το Γενικό Γραμματέα στη Γενική Συνέλευση για έγκριση και, 

μετά, σε όλα τα Συμβαλλόμενα Κράτη για αποδοχή. 

2.      Μια τροποποίηση που υιοθετείται και εγκρίνεται σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου τίθεται σε ισχύ την τριακοστή ημέρα από 

τότε που ο αριθμός των οργάνων αποδοχής που κατατέθηκαν φθάνει τα δύο 

τρίτα του αριθμού των Συμβαλλόμενων Κρατών, κατά την ημερομηνία 

υιοθέτησης της τροποποίησης. Στη συνέχεια, η τροποποίηση θα τίθεται σε 

ισχύ, για οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο Κράτος, την τριακοστή ημέρα μετά την 
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κατάθεση του οργάνου αποδοχής της. Μια τροποποίηση θα είναι δεσμευτική 

μόνο για εκείνα τα Συμβαλλόμενα Κράτη που την έχουν αποδεχθεί. 

Άρθρο 16 

Ένα Συμβαλλόμενο Κράτος μπορεί να καταγγείλει το παρόν Πρωτόκολλο, με 

γραπτή ειδοποίηση προς το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. 

Η καταγγελία θα τεθεί σε ισχύ ένα έτος μετά την ημερομηνία λήψης της 

ειδοποίησης από το Γενικό Γραμματέα. 

Άρθρο 17 

Το κείμενο του παρόντος Πρωτοκόλλου θα καταστεί διαθέσιμο σε προσιτές 

μορφές. 

Άρθρο 18 

Το κείμενο του παρόντος Πρωτοκόλλου στα αραβικά, κινεζικά, αγγλικά, 

γαλλικά, ρωσικά και ισπανικά είναι εξίσου αυθεντικό. 

Για να πιστοποιηθούν τα παραπάνω, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι, ειδικά 

εξουσιοδοτημένοι γι' αυτό από τις αντίστοιχες Κυβερνήσεις τους, υπέγραψαν 

το παρόν Πρωτόκολλο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 
Α. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

Το παρόν ερωτηματολόγιο αποσκοπεί στην καταγραφή του βαθμού 

αφομοίωσης των ευρωπαϊκών θεσμοθετημένων προτύπων από τους δημόσιους 

φορείς στην Ελλάδα ως προς τις υφιστάμενες υπηρεσίες και υποδομές για την 

κοινωνική ομάδα των «Εμποδιζόμενων ατόμων». Η συμπλήρωσή του διαρκεί 

περίπου δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας κατά μέσο όρο. 

Ο όρος «Εμποδιζόμενα άτομα», σύμφωνα με τη Διεθνή Κατάταξη του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας,  περιλαμβάνει τα άτομα με αναπηρία καθώς 

επίσης και τους ηλικιωμένους (άτομα τρίτης και τέταρτης ηλικίας), τα μικρά παιδιά 

κάτω των 5 ετών, τις γυναίκες στα τελευταία στάδια της εγκυμοσύνης, τα άτομα 

που πάσχουν από αρθρίτιδα, άσθμα και καρδιακά προβλήματα, τα άτομα που είναι 

εθισμένα στο αλκοόλ ή τις ναρκωτικές ουσίες, τα άτομα που πάσχουν από μερική ή 

ολική απώλεια δυνατότητας επικοινωνίας, τα άτομα σε πανικό κάτω από συνθήκες 

εκτάκτου ανάγκης, τα άτομα που εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες, 

δηλητηριώδεις ή τοξικές συνθήκες, μολυσμένα περιβάλλοντα κλπ. 

 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

(ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΓΚΥΡΕΣ ΕΦΟΣΟΝ ΚΥΚΛΩΣΕΤΕ ΤΗΝ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ) 

 

I. Με ποιόν από τους παρακάτω τρόπους μετρά ο συγκεκριμένος φορέας 

την προσβασιμότητα του χρήστη στις υπηρεσίες του? Επιλέξετε ΕΝΑΝ. 

4. Μέσω συστηματικής παρακολούθησης της προσβασιμότητας ΟΛΩΝ των 

χρηστών (συμπεριλαμβάνονται οι «ΜΗ μέσοι χρήστες») 

5. Με τη χρήση ερωτηματολογίων ή κυτίων παραπόνων 

6. Με ανοιχτό διάλογο με εκπροσώπους από διαφορετικές ομάδες χρηστών 

7. Δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη 
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II. Με ποιόν από τους παρακάτω τρόπους επεξεργάζεται η υπηρεσία σας τα 

αποτελέσματα από την προηγούμενη διαδικασία? Επιλέξετε ΕΝΑΝ. 

I. Δεν προβλέπεται επεξεργασία αποτελεσμάτων 

II. Με χρήση ειδικού λογισμικού καταγραφής δεδομένων και 

εξειδικευμένου υπαλλήλου υπεύθυνου για τη συγκεκριμένη 

διαδικασία 

III. Με την ενημέρωση των θεσμικά ανώτερων αρμόδιων φορέων 

 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

 Τα επόμενα ερωτήματα αφορούν σε κοινωνικές υποομάδες που 

συναποτελούν την ευρύτερη κοινωνική ομάδα «εμποδιζόμενα άτομα» (όπως 

επεξηγήθηκε στον πρόλογο του ερωτηματολογίου). Ως εκ τούτου κρίνεται 

απαραίτητο να διευκρινιστούν τα προς διερεύνηση ευρωπαϊκά πρότυπα 

θεωρώντας πως αυτό αποσαφηνίζει και το πλαίσιο της απάντησής σας. Οι 

ερωτήσεις είναι έτσι διαμορφωμένες ώστε να αντανακλούν τα πρότυπα που πρέπει 

να ισχύουν στις δημόσιες υπηρεσίες βάσει του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου. 

 Πιο συγκεκριμένα διερευνώνται: 

Α) ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Β) ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Γ) ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 

Δ) ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ  

Ε) ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ (ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ) 

ΣΤ) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΥΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ Α) – «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ» 

(ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΓΚΥΡΕΣ ΕΦΟΣΟΝ ΚΥΚΛΩΣΕΤΕ ΤΗΝ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ) 

 

1) Υπάρχει ειδική θέση προσωρινής στάθμευσης για αυτοκίνητο ατόμου με 

αναπηρία κοντά στο κτίριο της υπηρεσίας;     ΝΑΙ           ΟΧΙ 
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2) Εάν υπάρχει ειδική θέση, η θέση αυτή φέρει την κατάλληλη σήμανση;   

 ΝΑΙ        ΟΧΙ 

 

 

3) Πόσες ειδικές θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων ατόμων με αναπηρία 

υπάρχουν; 

1) 0  

2) 1-3 

3) 4-6 

4) >6 

 

4) Η διαδρομή από την ειδική θέση στάθμευσης μέχρι την είσοδο του κτιρίου 

της υπηρεσίας είναι πάνω σε επιφάνεια λεία και σταθερή (χωρίς χαλίκια, 

σκάλες, χώμα, γρασίδι κλπ);      ΝΑΙ       ΟΧΙ 

5) Υπάρχει στάση αστικής συγκοινωνίας κοντά στο κτίριο της υπηρεσίας; 

ΝΑΙ     ΟΧΙ 

6) Η αστική συγκοινωνία διαθέτει οχήματα προσβάσιμα σε άτομα με 

αναπηρία;    ΝΑΙ    ΟΧΙ     ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΩ 

7) Υπάρχουν ράμπες στο πεζοδρόμιο σε όλα τα σημεία των διαβάσεων, μεταξύ 

θέσεων στάθμευσης και εισόδου του κτιρίου της υπηρεσίας;  ΝΑΙ    ΟΧΙ 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ Β) – «ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Η 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ» 

(ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΓΚΥΡΕΣ ΕΦΟΣΟΝ ΚΥΚΛΩΣΕΤΕ ΤΗΝ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ) 

 

i. Υπάρχει μία τουλάχιστον είσοδος στο κτίριο χωρίς σκαλοπάτι ή με ράμπα; 

ΝΑΙ         ΟΧΙ 
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ii. Αν υπάρχει είσοδος χωρίς σκαλοπάτι ή με ράμπα, έχει σήμανση με το 

Διεθνές Σύμβολο Πρόσβασης (άτομο σε αμαξίδιο); 

ΝΑΙ        ΟΧΙ        

iii. Η πόρτα της εισόδου στο κτίριο είναι 

Α) ανοιγόμενη,  Β) συρόμενη,  Γ) περιστρεφόμενη,  Δ) άλλου τύπου 

 

iv. Η πόρτα της εισόδου μπορεί να ανοιχθεί εύκολα από άτομο που δε διαθέτει 

ιδιαίτερη δύναμη; 

ΝΑΙ      ΟΧΙ 

v. Υπάρχει γραφείο υποδοχής-πληροφοριών (reception) στην υπηρεσία; 

ΝΑΙ     ΟΧΙ 

vi. Αν υπάρχει γραφείο υποδοχής, υπάρχει σήμανση με BRAILLE που να 

ενημερώνει τους τυφλούς για την ύπαρξη του γραφείου υποδοχής καθώς 

και για τους υπόλοιπους χώρους ή/και ορόφους της υπηρεσίας; 

ΝΑΙ     ΟΧΙ 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ Γ) – «ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ» 

(ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΓΚΥΡΕΣ ΕΦΟΣΟΝ ΚΥΚΛΩΣΕΤΕ ΤΗΝ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ) 

 

1) Η προσβάσιμη είσοδος οδηγεί κατευθείαν στους ανελκυστήρες χωρίς τη 

μεσολάβηση σκαλοπατιών; 

ΝΑΙ    ΟΧΙ 

2) Αν στην προηγούμενη διαδρομή μεσολαβούν/εί σκαλοπάτια/σκαλοπάτι, 

υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη για ράμπα; 

ΝΑΙ    ΟΧΙ   

3) Η διαδρομή από τους ανελκυστήρες στους χώρους εργασίας/εξυπηρέτησης 

κοινού/γραφείων κλπ σε κάθε όροφο είναι χωρίς σκαλοπάτι/α και 

υψομετρικές διαφορές; 

ΝΑΙ   ΟΧΙ 
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4) Αν στην παραπάνω διαδρομή υπάρχει σκαλοπάτι/α ή υψομετρικές διαφορές 

υπάρχει αντίστοιχα ράμπα ή ειδικό αναβατόριο; 

ΝΑΙ   ΟΧΙ 

5) Επιλέξετε το υλικό με το οποίο είναι στρωμένοι οι διάδρομοι της υπηρεσίας: 

Α) ξύλο, Β) πλακάκι, Γ) μοκέτα, Δ) άλλο 

6) Υπάρχει σήμανση σε κάθε όροφο βγαίνοντας από τον ανελκυστήρα και 

απέναντι από αυτόν που να αναφέρει τις υπηρεσίες που στεγάζονται στον 

όροφο αυτό; 

ΝΑΙ    ΟΧΙ 

7) Αν ΝΑΙ: 

i. Η σήμανση είναι σε χρωματική αντίθεση με τον τοίχο;                ΝΑΙ     ΟΧΙ  

ii. Τα γράμματα της πινακίδας είναι σε αντίθεση με το φόντο;         ΝΑΙ    ΟΧΙ  

iii. Η σήμανση είναι σε θέσεις ευδιάκριτες και καλά φωτιζόμενες;     ΝΑΙ     ΟΧΙ  

iv. Το κείμενο υπάρχει και σε γραφή Braille;                                    ΝΑΙ     ΟΧΙ  

v. Η πινακίδα με γραφή Braille –αν υπάρχει- είναι σε ύψος που να μπορεί άτομο 

τυφλό να φθάσει με το χέρι για να την ψηλαφίσει;                       ΝΑΙ     ΟΧΙ  

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ Δ) – «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ» 

(ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΓΚΥΡΕΣ ΕΦΟΣΟΝ ΚΥΚΛΩΣΕΤΕ ΤΗΝ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ) 

 

i. Πόσοι ανελκυστήρες υπάρχουν στο κτίριο; 

1) 0 

2) 1-2 

3) 3-5 

4) >5 

 

ii. Ποιο είναι περίπου το καθαρό πλάτος της πόρτας του ανελκυστήρα (πλάτος 

με την πόρτα ανοιχτή); 
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1) 0,10-0,50 μέτρο 

2) 0,51-1,00 μέτρο 

3) >1,00 μέτρο 

 

iii. Τα κουμπιά του ανελκυστήρα είναι ανάγλυφα ή έχουν και σήμανση σε 

γραφή Braille; 

ΝΑΙ          ΟΧΙ 

iv. Οι ανελκυστήρες έχουν οπτική και φωνητική αναγγελία ορόφων; 

ΝΑΙ    ΟΧΙ 

 

v. Οι σκάλες σε όλους τους ορόφους που στεγάζεται η υπηρεσία έχουν 

χειρολισθήρες και στις δύο πλευρές; 

ΝΑΙ   ΟΧΙ 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑΣ Ε) – «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ (ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ)»   &    ΣΤ) – «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (ΥΛΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ & 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)» 

(ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΓΚΥΡΕΣ ΕΦΟΣΟΝ ΚΥΚΛΩΣΕΤΕ ΤΗΝ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΑΣ) 

 

i.  Υπάρχουν κοινόχρηστες τουαλέτες;     ΝΑΙ        ΟΧΙ 

ii. Υπάρχει τουαλέτα προσβάσιμη σε άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο 

(διαδρομή προς το WC χωρίς σκαλοπάτια);             ΝΑΙ        ΟΧΙ 

iii. Υπάρχει σήμανση με το Διεθνές Σύμβολο Πρόσβασης (άτομο σε 

αμαξίδιο) στις πόρτες των προσβάσιμων τουαλετών ή σε τοίχο δίπλα 

σε αυτές;   

ΝΑΙ      ΟΧΙ 

iv.  Υπάρχουν κοινόχρηστα τηλέφωνα; 

ΝΑΙ      ΟΧΙ 



155 

 

v.  Υπάρχει τηλέφωνο σε χαμηλότερο ύψος για άτομα σε αναπηρικό 

αμαξίδιο; 

ΝΑΙ      ΟΧΙ 

vi.  Υπάρχει κειμενοτηλέφωνο για κωφά άτομα; 

ΝΑΙ      ΟΧΙ 

vii. Όπου προβλέπονται πάγκοι συναλλαγής (γκισέ) έχει προβλεφθεί και 

χαμηλότερος πάγκος (σε ύψος 0,80μ από το δάπεδο) για την 

εξυπηρέτηση ατόμων σε αναπηρικό αμαξίδιο; 

ΝΑΙ      ΟΧΙ 

viii. Όπου υπάρχουν χώροι αναμονής προβλέπονται χώροι με σήμανση 

για άτομα με αναπηρία (καθίσματα και κενοί χώροι για αμαξίδιο); 

ΝΑΙ      ΟΧΙ 

ix. Υπάρχουν έξοδοι κινδύνου προσβάσιμες σε άτομα σε αμαξίδιο και 

άτομα με αναπηρία γενικότερα; 

ΝΑΙ      ΟΧΙ 

x. Υπάρχει πρόβλεψη για μετάδοση ηχητικών και παράλληλα οπτικών 

μηνυμάτων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης στο κτίριο; 

ΝΑΙ      ΟΧΙ 

xi. Μεταξύ των εργαζομένων προβλέπεται άτομο που να γνωρίζει τη 

νοηματική γλώσσα;     ΝΑΙ       ΟΧΙ 

 

i. Κυκλώνοντας ΕΝΑΝ αριθμό από την αριθμημένη κλίμακα δηλώστε την 

απάντησή σας στα παρακάτω ερωτήματα: 

1) Σε ποιό βαθμό θα λέγατε πως ο συγκεκριμένος φορέας έχει ενσωματώσει τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα/οδηγίες/κανονισμούς για τα εμποδιζόμενα άτομα στις 

παροχές χρήσης και πρόσβασης των υπηρεσιών? 

1                      2                           3                         4                        5 

Καθόλου                            λίγο                                 μέτριο                         ικανοποιητικό                Απολύτως    

 

2) Σε ποιό βαθμό θα λέγατε πως υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης του 

συγκεκριμένου φορέα ως προς αυτήν την παράμετρο? 

1                      2                           3                         4                        5 
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Κανένα                             λίγα                                μέτρια                               πολλά                    πάρα πολλά   

 

 

3) Σε ποιο βαθμό θα λέγατε πως επαρκεί ο έλεγχος  για την αφομοίωση αυτών 

των προτύπων από τους ανώτερους αρμόδιους ελεγκτές-φορείς? 

1                      2                           3                         4                        5 

               Καθόλου                                λίγο                                 μέτριο                       ικανοποιητικό                πολύ υψηλό    

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

1. Τί ποσοστό ΕΤΗΣΙΩΣ επί του συνολικού προϋπολογισμού του συγκεκριμένου 

φορέα, προβλέπεται βάσει οικονομικού σχεδιασμού για τη βελτίωση των 

συνθηκών προσβασιμότητας και υποδομών για τα εμποδιζόμενα άτομα?  

(Η απάντηση να αφορά στο πιο πρόσφατο οικονομικό έτος) 

I. 0% 

II. Έως 1% 

III. Έως 3% 

IV. Έως 5% 

V. Παραπάνω από 5% 

 

 

V. Κυκλώνοντας ένα βαθμό από το ένα έως το πέντε, όπου το ένα 

σημαίνει «καθόλου» και το πέντε «απολύτως», 

1. Σε τι βαθμό επαρκεί το ύψος της χρηματοδότησης που λαμβάνει η υπηρεσία 

σας ετησίως ούτως ώστε να καλύπτει ΠΛΗΡΩΣ τις ανάγκες βελτίωσης των 

συνθηκών εξυπηρέτησης και προσβασιμότητας των εμποδιζόμενων ατόμων? 

1                      2                           3                         4                         5 

Καθόλου                            λίγο                                 μέτριο                         ικανοποιητικό                Απολύτως    

 

2. Σε τι βαθμό αποτελεί προτεραιότητα της υπηρεσίας σας η ΠΛΗΡΗΣ κάλυψη 

των αναγκών των εμποδιζόμενων ατόμων? 

1                      2                           3                         4                         5 

Καθόλου                            λίγο                                 μέτριο                               υψηλό                       Απολύτως    

 



157 

 

3. Σε τι βαθμό είναι σχεδιασμένες να εξυπηρετούν οι ηλεκτρονικές σας 

υπηρεσίες τα εμποδιζόμενα άτομα ως χρήστες των υπηρεσιών αυτών? 

1                      2                           3                         4                         5 

Καθόλου                            λίγο                                 μέτριο                         ικανοποιητικό                   Απολύτως    

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ………………………… 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (προαιρετικό):  

Ονοματεπώνυμο: …………………… 

Τηλ.:……………………………….. 

Φαξ:……………………….     Ε-mail:………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. 

 

Με εκτίμηση, 

Αφροδίτη Ουσουλτζόγλου 

Υπεύθυνη εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας του τμήματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών «Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού» του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
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Β. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 16 Απριλίου 2016 

ΠΡΟΣ: Δημόσιοι Φορείς 

 

ΘΕΜΑ:      Διενέργεια έρευνας με δομημένο ερωτηματολόγιο στα πλαίσια 

Διπλωματικής Εργασίας που αφορά στη   διερεύνηση επάρκειας κρατικών 

παροχών και υποδομών για την αποπεριθωριοποίηση των εμποδιζόμενων 

ατόμων βάσει των θεσμοθετημένων προτύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Η Διπλωματική αυτή εργασία αφορά στη διερεύνηση της κάλυψης των 

αναγκών της κοινωνικής ομάδας των Εμποδιζόμενων Ατόμων από την πλευρά του 

Κράτους. Η κοινωνική ομάδα Εμποδιζόμενα Άτομα περιλαμβάνει βάσει ορισμού 

“Άτομα με ειδικές ανάγκες καθώς και άτομα με μειωμένες ικανότητες για 

προσωρινό χρονικό διάστημα ή μόνιμο. Συγκεκριμένα σε αυτήν την ομάδα ανήκουν 

τα άτομα τρίτης και τέταρτης ηλικίας, οι έγκυες, τα προεφηβικά άτομα, τα άτομα με 

ασυνήθεις σωματικές διαστάσεις, οι εθισμένοι σε βλαβερές ουσίες, όσοι 

χρησιμοποιούν ή οδηγούν οιουδήποτε τύπου αμαξίδιο, όσοι, μεταφέρουν φορτία 

κλπ. Ως άτομα με Ειδικές Ανάγκες ορίζονται “Τα άτομα που έχουν μόνιμες ή 

προσωρινές βλάβες, ανικανότητες, αδυναμίες, αναπηρίες ή συνδυασμό των 

παραπάνω από φυσική, ψυχική ή νοητική ανεπάρκεια”.  

Στην κοινωνική ομάδα Εμποδιζόμενα Άτομα εν δυνάμει ανήκει το 100% του 

πληθυσμού ενώ πάγια στην Ελλάδα ανήκει το 50%, δηλαδή ένας στους δύο 

Έλληνες. . Η έρευνα αυτή έχει σκοπό να μετρήσει την ικανοποίηση των ατόμων 

αυτών από τις υπάρχουσες Κρατικές παροχές και υποδομές οι οποίες στοχεύουν 

στην αποπεριθωριοποίησή τους και την επανένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο.  

Το παρόν ερωτηματολόγιο αφορά στην πλευρά των κρατικών φορέων και 

συγκεκριμένα στις δυνατότητες και τα μέσα παροχών και υποδομών που διαθέτουν 
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τα Υπουργεία Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εργασίας, Πρόνοιας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και τέλος το Υπουργείο 

Τουρισμού με κοινό άξονα τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών. Η σύγκριση 

των παροχών και των υποδομών θα γίνει με γνώμονα τα πρότυπα που έχει θεσπίσει 

η Ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία και θα περιγραφούν ενδελεχώς στο θεωρητικό 

κομμάτι της εργασίας.  

Σας παρακαλώ από τη θέση σας να διευκολύνετε το έργο στο οποίο 

αποσκοπεί η παρούσα Διπλωματική εργασία καθώς πρέπει να λάβετε υπόψιν ότι τα 

Εμποδιζόμενα Άτομα αποτελούν μία διευρυμένη κοινωνική ομάδα η οποία έχει 

μέχρι στιγμής διερευνηθεί μόνο ξεχωριστά και μεμονωμένα ως προς τις επιμέρους 

κοινωνικές ομάδες που την αποτελούν και ποτέ στο σύνολό τους. 

 

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία. 

 

Με εκτίμηση, 

Αφροδίτη Ουσουλτζόγλου 

Υπεύθυνη εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας του τμήματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών «Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού» του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
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Γ.ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 
Α) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

1) Επωνυμία Σωματείου (ΤΙΤΛΟΣ): …………………………………………………………………….. 

2) Πόλη έδρας Σωματείου: ……………………………… 

3) Έτος ιδρύσεως του Σωματείου: …………………… 

4) Ποιές κατηγορίες εμποδιζόμενων ατόμων καλύπτει το Σωματείο σας; (πχ. 

Κινητικές αναπηρίες, αναπηρίες όρασης, ακοής ή άλλων αισθήσεων, ηλικιακές ομάδες όπως 

άτομα άνω των 60 ή κάτω των 4 ετών, «προσωρινές» ομάδες όπως τραυματισμένοι ή 

εθισμένοι ή εγκυμονούσες, «συγκυριακές» ομάδες όπως μονογονεϊκές οικογένειες κτλ) 

 

i. ………………………………………………………………………………………………… 

ii. ………………………………………………………………………………………………… 

iii. ………………………………………………………………………………………………… 

iv. ………………………………………………………………………………………………… 

v. ………………………………………………………………………………………………… 

vi. ………………………………………………………………………………………………… 

vii. ………………………………………………………………………………………………… 

 

5) Υπάρχει καταγραφή των πολιτών με αναπηρία στην πόλη σας; 

(Κυκλώσετε την απάντησή σας)                                   ΝΑΙ              ΟΧΙ 

 

Β) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 

1) Ως Σωματείο, ποιες από τις παρακάτω υποχρεώσεις που πηγάζουν από την 

ισχύουσα νομοθεσία και αφορούν σε θέματα προσβασιμότητας για τα 

άτομα με αναπηρία γνωρίζετε;   
(Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΓΚΥΡΗ ΕΦΟΣΟΝ ΚΥΚΛΩΣΕΤΕ ΑΥΤΗΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 

ΣΑΣ) 

 

i. Σύμβαση για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ ( επικυρώθηκε από τη Βουλή 

10/04/2012)             ΝΑΙ             ΟΧΙ 

ii. Νομοθεσία για την ηλεκτρονική προσβασιμότητα          ΝΑΙ              ΟΧΙ 

iii. Νομοθεσία για το ΕΣΠΑ (υποχρέωση κάθε δράση που χρηματοδοτείται 

να είναι προσβάσιμη σε όλους)              ΝΑΙ           ΟΧΙ 

iv. Νομοθεσία ΥΠΕΚΑ        ΝΑΙ             ΟΧΙ 

v. Νομοθεσία Υπουργείου Υγείας      ΝΑΙ            ΟΧΙ 
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2) Ως Σωματείο αναπτύσσετε δράσεις για την προώθηση της προσβασιμότητας; 

ΝΑΙ             ΟΧΙ 

 

Γ) ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΑΣ 

(Η απάντηση θεωρείται ως έγκυρη εφόσον κυκλώσετε το βαθμό που αντιστοιχεί 

στο δικό σας μέτρο ικανοποίησης από την προσβασιμότητα που παρέχει καθένα 

από τα παρακάτω Δημόσια κτίρια και Υπηρεσίες του Δήμου και της Πολιτείας). 

 

i. Σε τι βαθμό είστε ικανοποιημένος/η από την προσβασιμότητα των 

κτιρίων του Δήμου (δημαρχείο, δημοτικό θέατρο, δημοτικό ωδείο, 

δημοτικό στάδιο κ.λπ.) στην πόλη σας; 

 

1                      2                           3                         4                        5 

               Καθόλου                                λίγο                                 μέτριο                       ικανοποιητικό                πολύ υψηλό    

 

ii. Σε τι βαθμό είστε ικανοποιημένος/η από την προσβασιμότητα των 

κτιρίων των υπολοίπων δημοσίων υπηρεσιών (αστυνομία, 

νοσοκομείο, οργανισμοί κοινής ωφελείας κ.λπ.) στην πόλη σας; 

 

1                      2                           3                         4                        5 

               Καθόλου                                λίγο                                 μέτριο                       ικανοποιητικό                πολύ υψηλό    

 

iii. Σε τι βαθμό είστε ικανοποιημένος/η από την προσβασιμότητα των 

εξωτερικών χώρων (πεζοδρόμια, πλατείες, χώροι πρασίνου, 

παραλίες κ.λπ.) στην πόλη σας; 

 

1                      2                           3                         4                        5 

               Καθόλου                                λίγο                                 μέτριο                       ικανοποιητικό                πολύ υψηλό    

 

iv. Σε τι βαθμό είστε ικανοποιημένος/η από την προσβασιμότητα των 

υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος και οι δημόσιες υπηρεσίες  στην 

πόλη σας; 

 

1                      2                           3                         4                        5 

                  Καθόλου                                λίγο                                 μέτριο                       ικανοποιητικό                πολύ υψηλό 
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v. Σε τι βαθμό είστε ικανοποιημένος/η από τη συμπεριφορά των 

υπαλλήλων του Δήμου, των δημοτικών και δημοσίων υπηρεσιών σε 

πολίτες με αναπηρία; 

 

1                      2                           3                         4                        5 

                  Καθόλου                                λίγο                                 μέτριο                       ικανοποιητικό                πολύ υψηλό 

 

vi. Έχετε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου και τις δημόσιες 
υπηρεσίες για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των υποδομών και 
υπηρεσιών; Σας καλούν σε διαβούλευση πριν λάβουν αποφάσεις για 
το σχεδιασμό έργων και υπηρεσιών ή εκδηλώσεων; 

 

1) ΟΧΙ            

2) ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ  

3) ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΒΑΣΗ 

 

vii. Υπάρχει άτομο ή τμήμα/Γραφείο με αρμοδιότητα την 
αντιμετώπιση/προώθηση θεμάτων αναπηρίας και προσβασιμότητας 
(π.χ. τμήμα προσβασιμότητας) στον Δήμο ή στις άλλες δημόσιες 
Υπηρεσίες; 

 

i. ΝΑΙ  

ii.  ΟΧΙ 

 

Δ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  

 

i. Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου σας είναι φιλική σε χρήστες με 
αναπηρία και προσβάσιμη σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες 
προσβασιμότητας; 

 ΝΑΙ          

 ΟΧΙ 
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ii. Οι ιστοσελίδες των υπολοίπων δημόσιων φορέων στο Δήμου σας 
(ληξιαρχείο, πολεοδομία, βιβλιοθήκη, ΚΕΠ, κλπ) είναι κατά 
πλειοψηφία φιλικές σε άτομα με αναπηρία και προσβάσιμες 
σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες προσβασιμότητας; 

 

1) ΝΑΙ 

2) ΟΧΙ 

2i) ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν υπάρχει, παρακαλώ γράψετε ΜΙΑ  δημόσια υπηρεσία 
του Δήμου σας που διαθέτει προσβάσιμη ιστοσελίδα σε όλες τις κοινωνικές 
ομάδες των εμποδιζόμενων ατόμων. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Ε) ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

Στη βάση της πρακτικής δυνατότητας που έχουν τα εμποδιζόμενα άτομα να 
επισκεφθούν τις παρακάτω Δημόσιες Υπηρεσίες καθώς επίσης Δημόσια Κτίρια και 
Υποδομές, παρακαλώ αξιολογήσετε, κυκλώνοντας ένα βαθμό από το 1 έως και το 
5, την ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ (συχνότητα επισκέψεων) των παρακάτω: 

 

1) 1: καθόλου, 2: λίγο, 3: μέτρια, 4: συχνά, 5: πολύ συχνά 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Δημαρχείο 1      2      3      4      5 

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών 1      2      3      4      5 

Αστυνομικό Τμήμα 1      2      3      4      5 

Τροχαία 1      2      3      4      5 

Ο.Α.Ε.Δ. 1      2      3      4      5 

ΕΛΤΑ  1      2      3      4      5 

ΔΕΗ 1      2      3      4      5 

ΟΤΕ 1      2      3      4      5 

ΕΥΑΘ 1      2      3      4      5 

Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης 1      2      3      4      5 

Ι.Ε.Κ. 1      2      3      4      5 

Ιερά Μητρόπολη 1      2      3      4      5 
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Πάρκο (το πιο κοντινό από το σπίτι σας) 1      2      3      4      5 

ΚΤΕΛ  1      2      3      4      5 

Αστικό ΚΤΕΛ 1      2      3      4      5 

ΤΑΞΙ 1      2      3      4      5 

ΟΣΕ 1      2      3      4      5 

Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας 1      2      3      4      5 

Νοσοκομείο του Δήμου σας 1      2      3      4      5 

ΙΚΑ  1      2      3      4      5 

ΚΑΠΗ 1      2      3      4      5 

Αρχαιολογικό Μουσείο 1      2      3      4      5 

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης 1      2      3      4      5 

Δημοτικό στάδιο  1      2      3      4      5 

Κλειστό Γυμναστήριο Δήμου (εάν υπάρχει) 1      2      3      4      5 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  

Παρακαλώ αναφέρετε και αναδείξετε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά στην 

προσβασιμότητα των δημοσίων υποδομών στην πόλη σας, οποιαδήποτε 

συμπεριφορά ή συμβάν που κατά την κρίση σας αγγίζει το ρατσισμό ως προς την 

ιδιαιτερότητα που έχετε αλλά και ο,τιδήποτε θα θέλατε να τονίσετε ως προς τη 

μέριμνα της πολιτείας απέναντι στην κοινωνική ομάδα στην οποία ανήκετε. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….........................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................
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.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................  . 

 

 

Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας! 

 

Με εκτίμηση, 

Αφροδίτη Ουσουλτζόγλου 

Υπεύθυνη εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας του τμήματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών «Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού» του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 
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Δ.ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΜΑΘΙΑΣ 

 
Α) ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

6) Επωνυμία Σωματείου (ΤΙΤΛΟΣ): …………………………………………………………………….. 

7) Πόλη έδρας Σωματείου: ……………………………… 

8) Έτος ιδρύσεως του Σωματείου: …………………… 

9) Ποιές κατηγορίες εμποδιζόμενων ατόμων καλύπτει το Σωματείο σας; (πχ. 

Κινητικές αναπηρίες, αναπηρίες όρασης, ακοής ή άλλων αισθήσεων, ηλικιακές ομάδες όπως 

άτομα άνω των 60 ή κάτω των 4 ετών, «προσωρινές» ομάδες όπως τραυματισμένοι ή 

εθισμένοι ή εγκυμονούσες, «συγκυριακές» ομάδες όπως μονογονεϊκές οικογένειες κτλ) 

 

viii. ………………………………………………………………………………………………… 

ix. ………………………………………………………………………………………………… 

x. ………………………………………………………………………………………………… 

xi. ………………………………………………………………………………………………… 

xii. ………………………………………………………………………………………………… 

xiii. ………………………………………………………………………………………………… 

xiv. ………………………………………………………………………………………………… 

 

10) Υπάρχει καταγραφή των πολιτών με αναπηρία στην πόλη σας; 

(Κυκλώσετε την απάντησή σας)                                   ΝΑΙ              ΟΧΙ 

 

Β) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 

3) Ως Σωματείο, ποιες από τις παρακάτω υποχρεώσεις που πηγάζουν από την 

ισχύουσα νομοθεσία και αφορούν σε θέματα προσβασιμότητας για τα 

άτομα με αναπηρία γνωρίζετε;   
(Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΕΓΚΥΡΗ ΕΦΟΣΟΝ ΚΥΚΛΩΣΕΤΕ ΑΥΤΗΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 

ΣΑΣ) 

 

vi. Σύμβαση για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ ( επικυρώθηκε από τη Βουλή 

10/04/2012)             ΝΑΙ             ΟΧΙ 

vii. Νομοθεσία για την ηλεκτρονική προσβασιμότητα          ΝΑΙ              ΟΧΙ 

viii. Νομοθεσία για το ΕΣΠΑ (υποχρέωση κάθε δράση που χρηματοδοτείται 

να είναι προσβάσιμη σε όλους)              ΝΑΙ           ΟΧΙ 

ix. Νομοθεσία ΥΠΕΚΑ        ΝΑΙ             ΟΧΙ 

x. Νομοθεσία Υπουργείου Υγείας      ΝΑΙ            ΟΧΙ 
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4) Ως Σωματείο αναπτύσσετε δράσεις για την προώθηση της προσβασιμότητας; 

ΝΑΙ             ΟΧΙ 

 

Γ) ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΑΣ 

(Η απάντηση θεωρείται ως έγκυρη εφόσον κυκλώσετε το βαθμό που αντιστοιχεί 

στο δικό σας μέτρο ικανοποίησης από την προσβασιμότητα που παρέχει καθένα 

από τα παρακάτω Δημόσια κτίρια και Υπηρεσίες του Δήμου και της Πολιτείας). 

 

viii. Σε τι βαθμό είστε ικανοποιημένος/η από την προσβασιμότητα των 

κτιρίων του Δήμου (δημαρχείο, δημοτικό θέατρο, δημοτικό ωδείο, 

δημοτικό στάδιο κ.λπ.) στην πόλη σας; 

 

1                      2                           3                         4                        5 

               Καθόλου                                λίγο                                 μέτριο                       ικανοποιητικό                πολύ υψηλό    

 

ix. Σε τι βαθμό είστε ικανοποιημένος/η από την προσβασιμότητα των 

κτιρίων των υπολοίπων δημοσίων υπηρεσιών (αστυνομία, 

νοσοκομείο, οργανισμοί κοινής ωφελείας κ.λπ.) στην πόλη σας; 

 

1                      2                           3                         4                        5 

               Καθόλου                                λίγο                                 μέτριο                       ικανοποιητικό                πολύ υψηλό    

 

x. Σε τι βαθμό είστε ικανοποιημένος/η από την προσβασιμότητα των 

εξωτερικών χώρων (πεζοδρόμια, πλατείες, χώροι πρασίνου, 

παραλίες κ.λπ.) στην πόλη σας; 

 

1                      2                           3                         4                        5 

               Καθόλου                                λίγο                                 μέτριο                       ικανοποιητικό                πολύ υψηλό    

 

xi. Σε τι βαθμό είστε ικανοποιημένος/η από την προσβασιμότητα των 

υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος και οι δημόσιες υπηρεσίες  στην 

πόλη σας; 

 

1                      2                           3                         4                        5 

                  Καθόλου                                λίγο                                 μέτριο                       ικανοποιητικό                πολύ υψηλό 
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xii. Σε τι βαθμό είστε ικανοποιημένος/η από τη συμπεριφορά των 

υπαλλήλων του Δήμου, των δημοτικών και δημοσίων υπηρεσιών σε 

πολίτες με αναπηρία; 

 

1                      2                           3                         4                        5 

                  Καθόλου                                λίγο                                 μέτριο                       ικανοποιητικό                πολύ υψηλό 

 

xiii. Έχετε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου και τις δημόσιες 
υπηρεσίες για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των υποδομών και 
υπηρεσιών; Σας καλούν σε διαβούλευση πριν λάβουν αποφάσεις για 
το σχεδιασμό έργων και υπηρεσιών ή εκδηλώσεων; 

 

4) ΟΧΙ            

5) ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ  

6) ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΒΑΣΗ 

 

xiv. Υπάρχει άτομο ή τμήμα/Γραφείο με αρμοδιότητα την 
αντιμετώπιση/προώθηση θεμάτων αναπηρίας και προσβασιμότητας 
(π.χ. τμήμα προσβασιμότητας) στον Δήμο ή στις άλλες δημόσιες 
Υπηρεσίες; 

 

iii. ΝΑΙ  

iv.  ΟΧΙ 

 

 

Δ) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  

 

iii. Η επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου σας είναι φιλική σε χρήστες με 
αναπηρία και προσβάσιμη σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες 
προσβασιμότητας; 

 ΝΑΙ          

 ΟΧΙ 
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iv. Οι ιστοσελίδες των υπολοίπων δημόσιων φορέων στο Δήμου σας 
(ληξιαρχείο, πολεοδομία, βιβλιοθήκη, ΚΕΠ, κλπ) είναι κατά 
πλειοψηφία φιλικές σε άτομα με αναπηρία και προσβάσιμες 
σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες προσβασιμότητας; 

 

3) ΝΑΙ 

4) ΟΧΙ 

2i) ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν υπάρχει, παρακαλώ γράψετε ΜΙΑ  δημόσια υπηρεσία 
του Δήμου σας που διαθέτει προσβάσιμη ιστοσελίδα σε όλες τις κοινωνικές 
ομάδες των εμποδιζόμενων ατόμων. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Ε) ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

Στη βάση της πρακτικής δυνατότητας που έχουν τα εμποδιζόμενα άτομα να 
επισκεφθούν τις παρακάτω Δημόσιες Υπηρεσίες καθώς επίσης Δημόσια Κτίρια και 
Υποδομές, παρακαλώ αξιολογήσετε, κυκλώνοντας ένα βαθμό από το 1 έως και το 
5, την ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ (συχνότητα επισκέψεων) των παρακάτω: 

 

2) 1: καθόλου, 2: λίγο, 3: μέτρια, 4: συχνά, 5: πολύ συχνά 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Δημαρχείο 1      2      3      4      5 

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών 1      2      3      4      5 

Αστυνομικό Τμήμα 1      2      3      4      5 

Τροχαία 1      2      3      4      5 

Ο.Α.Ε.Δ. 1      2      3      4      5 

ΕΛΤΑ  1      2      3      4      5 

ΔΕΗ 1      2      3      4      5 

ΟΤΕ 1      2      3      4      5 

ΔΕΥΑΒ 1      2      3      4      5 

Πρωτοδικείο 1      2      3      4      5 

Ι.Ε.Κ. 1      2      3      4      5 

Ιερά Μητρόπολη 1      2      3      4      5 
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 
ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ 

Πάρκο Ελιάς 1      2      3      4      5 

ΚΤΕΛ Ημαθίας 1      2      3      4      5 

Αστικό ΚΤΕΛ 1      2      3      4      5 

ΤΑΞΙ 1      2      3      4      5 

ΟΣΕ 1      2      3      4      5 

Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας 1      2      3      4      5 

Νοσοκομείο του Δήμου σας 1      2      3      4      5 

ΙΚΑ  1      2      3      4      5 

ΚΑΠΗ 1      2      3      4      5 

Αρχαιολογικό Μουσείο 1      2      3      4      5 

Βυζαντινό Μουσείο 1      2      3      4      5 

Αρχαιολογικός χώρος Βεργίνας 1      2      3      4      5 

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας 1      2      3      4      5 

Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών 1      2      3      4      5 

Δημοτικό στάδιο  1      2      3      4      5 

Κλειστό Γυμναστήριο (Φιλίππειο) 1      2      3      4      5 

Χώρος Τεχνών Δήμου Βέροιας 1      2      3      4      5 

Δημοτικό Θέατρο «Άλσος- Μελίνα Μερκούρη»  1      2      3      4      5 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:  

Παρακαλώ αναφέρετε και αναδείξετε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά στην 

προσβασιμότητα των δημοσίων υποδομών στην πόλη σας, οποιαδήποτε 

συμπεριφορά ή συμβάν που κατά την κρίση σας αγγίζει το ρατσισμό ως προς την 

ιδιαιτερότητα που έχετε αλλά και ο,τιδήποτε θα θέλατε να τονίσετε ως προς τη 

μέριμνα της πολιτείας απέναντι στην κοινωνική ομάδα στην οποία ανήκετε. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………….........................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας! 

Με εκτίμηση, 

Αφροδίτη Ουσουλτζόγλου 

Υπεύθυνη εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας του τμήματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών «Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού» του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. 

 

Mail Επικοινωνίας: afroditi_ous@hotmail.com 
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