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1. Καλωσόρισμα του Προεδρείου 

Αγαπητοί εμπειρογνώμονες,  

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας καλωσορίσουμε στην 7η Πανελλήνια Μαθητική 

Προσομοίωση Επιτροπών του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου, «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη», η οποία για πρώτη φορά θα διεξαχθεί υβριδικά.  

Η Επιτροπή μας προασπίζεται τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), 

επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στην αφύπνιση και την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού 

συνόλου. Ειδικότερα, όπως προδίδεται και από τα ειδικά θέματα που έχουν αναπτυχθεί 

στην έκτη ενότητα το Οδηγού Μελέτης, στο πλαίσιο των Εργασιών θα ασχοληθούμε με την 

αφύπνιση των κοινωνιών σε συνάρτηση με την παρενόχληση και τον εργασιακό εκφοβισμό 

των ΑμεΑ, θα εστιάσουμε στις διακρίσεις και τα στερεότυπα που υφίστανται τόσο στον 

κοινωνικό όσο και στον πολιτισμικό χώρο, ενώ θα ερευνήσουμε και το ζήτημα της 

αφύπνισης της κοινωνίας σχετικά με την εξασφάλιση της αναγκαίας και πλήρους 

προστασίας των ατόμων με αναπηρία σε εμπόλεμες ζώνες.  

Ως μέλη της Επιτροπής, περιμένουμε από εσάς όρεξη για διάλογο και διαπραγμάτευση, 

πρωτοπόρες και υλοποιήσιμες ιδέες σχετικά με τα προτεινόμενα ειδικότερα θέματα, αλλά 

και νέες θεματικές με σκοπό την αφύπνιση της κοινωνίας. Απαραίτητα βήματα για γόνιμο 

διάλογο και διαπραγματεύσεις είναι η έρευνα, η συγγραφή του κειμένου θέσης, όπου θα 

παρουσιάζετε τις θέσεις και τις πολιτικές του κράτους που εκπροσωπείτε, η συνεργασία με 

τους άλλους εμπειρογνώμονες αλλά και η δική σας συμμετοχή.   

Στο εγχείρημά σας αυτό, βοήθημά σας, αποτελεί ο παρών Οδηγός Μελέτης, ο οποίος 

ευελπιστούμε να σας προσφέρει τα απαραίτητα ερεθίσματα για προσωπική έρευνα και 

αναζήτηση προτάσεων για τη λήψη πρόσφορων και γόνιμων μέτρων όσον αφορά την 

αφύπνιση των κοινωνιών σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.  

 

Καλή επιτυχία με την έρευνά σας. Ανυπομονούμε να σας γνωρίσουμε!  

 

Με εκτίμηση,  

Άννα Διαμαντή, Πρόεδρος  

Γιάννης Τσολάκος, Αντιπρόεδρος    
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2. Ιστορική Επισκόπηση: Ο Οργανισμός Ηνωμένων 

Εθνών και η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα 

των Ατόμων με Αναπηρία και το Προαιρετικό 

Πρωτόκολλο 

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) αποτελεί έναν παγκόσμιο διεθνή οργανισμό, 

που συστάθηκε από 51 ιδρυτικά κράτη (ανάμεσα στα οποία και η Ελλάδα) στο Σαν 

Φρανσίσκο στις 26 Ιουνίου του 1945, και τέθηκε σε ισχύ στις 24 Οκτωβρίου του ιδίου έτους, 

μετά την κύρωση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών από τα κοινοβούλια των κρατών 

μελών. Σήμερα αριθμεί 193 κράτη-μέλη. 

Οι σκοποί του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών καταγράφονται στο Άρθρο 1 του 

Χάρτη, με την παράγραφο 3 να εντάσσει σε αυτούς την «ανάπτυξη και ενθάρρυνση του 

σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς διάκριση φυλής, φύλου, γλώσσας ή 

θρησκείας». 

Με στόχο την πάταξη των διακρίσεων εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ 

η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, στις 13 Δεκεμβρίου του 2006. 

Τέθηκε σε ισχύ περίπου δύο χρόνια μετά, στις 3 Μαΐου του 2008. Μέχρι σήμερα, έχει κυρωθεί 

από 167 κράτη. Η Σύμβαση, ακολουθώντας του σκοπούς του Ο.Η.Ε., υιοθετεί μια ευρεία 

κατηγοριοποίηση των Ατόμων με Αναπηρία, και επιβεβαιώνει ότι όλα τα πρόσωπα, με 

όλους τους τύπους αναπηριών πρέπει να απολαμβάνουν όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα 

και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Αποσαφηνίζεται ο τρόπος με τον οποίο κάθε δικαίωμα θα 

εφαρμόζεται στα άτομα αυτά, καθώς επίσης, προσδιορίζονται οι τομείς στους οποίους 

παραβιάζονται τα δικαιώματα που κατοχυρώθηκαν από την Σύμβαση, με σκοπό να 

τροποποιηθούν και οι περιοχές στις οποίες απαιτείται η ενίσχυση της προστασίας των 

δικαιωμάτων αυτών.1 

Την Σύμβαση συνοδεύει το Προαιρετικό Πρωτόκολλο, το οποίο τέθηκε σε ισχύ 

ταυτόχρονα με τη Σύμβαση και είναι επίσης δεσμευτικό για τα κράτη τα οποία την έχουν 

υπογράψει και επικυρώσει. Το πρωτόκολλο θεσπίζει δύο πρόσθετες εντολές προς την 

Επιτροπή. Η πρώτη εντολή είναι η λήψη και η εξέταση των ατομικών αναφορών, ενώ η 

δεύτερη είναι η σύσταση ερευνών σε περιπτώσεις που υπάρχουν αξιόπιστα αποδεικτικά 

στοιχεία για σοβαρές και συστηματικές παραβιάσεις της Σύμβασης. Ταυτόχρονα, εκτός από 

το Προαιρετικό Πρωτόκολλο, ερμηνεύονται οι διατάξεις του Συμφώνου και δημοσιεύονται 

τα “Γενικά Σχόλια”, τα οποία βασίζονται σε πιο συγκεκριμένα ζητήματα του θέματος. Όλα 

τα κράτη-μέρη της Σύμβασης έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν τακτικές εκθέσεις στην 

                                                 
1 Office of the High Commissioner on Human Rights (χ.χ.). Committee on the Rights of Persons with Disabilities. 

Διαθέσιμο στο: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CESCR/pages/cescrindex.aspx (Ανακτήθηκε στις 27/10/2020). 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CESCR/pages/cescrindex.aspx
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Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή των δικαιωμάτων που έχουν ήδη κατοχυρωθεί. Τα 

κράτη οφείλουν να παρουσιάσουν την πρώτη έκθεση αρχικά εντός δύο ετών από την 

επικύρωσή της και, στη συνέχεια, κάθε τέσσερα χρόνια. Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 6 του 

άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, τον κυρωτικό νόμο 4074/2012 της Σύμβασης των 

Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και το Μέρος Δ΄ του 

ν.4488/2017, ο ορθός όρος είναι «άτομα με αναπηρίες», και όχι άτομα με ειδικές ανάγκες. 

 

3. Η Επιτροπή των Δικαιωμάτων των Ατόμων με 

Αναπηρία: Ρόλος και Αρμοδιότητες2 

Στο πλαίσιο του ΟΗΕ, η Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 

αποτελεί το όργανο ελέγχου της εφαρμογής της Σύμβασης και του Προαιρετικού 

Πρωτοκόλλου. Βασικός πυλώνας τόσο της Σύμβασης, όσο και της Επιτροπής, είναι ο 

ορισμός των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ). Στα ΑμεΑ συμπεριλαμβάνονται άτομα με 

μακροχρόνιες σωματικές, νοητικές, πνευματικές ή αισθητηριακές βλάβες, οι οποίες, σε 

αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια, δύνανται να παρεμποδίσουν την πλήρη και 

αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους ανθρώπους. 

Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή αποτελείται από 18 ανεξάρτητα μέλη και είναι αρμόδια για 

την εξέταση των εκθέσεων των κρατών μερών, την εξέταση ατομικών αναφορών σύμφωνα 

με το Προαιρετικό Πρωτόκολλο, τη διεξαγωγή ερευνών σχετικά με τυχόν παραβιάσεις των 

διατάξεων της Σύμβασης και την υιοθέτηση Γενικών Σχολίων σχετικά με την ερμηνεία και 

τον τρόπο εφαρμογής της Σύμβασης. 

Η Επιτροπή είναι ένα σώμα 18 ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που παρακολουθεί 

την εφαρμογή της Σύμβασης. Τα μέλη της επιτροπής υπηρετούν υπό την προσωπική τους 

ιδιότητα. Εκλέγονται από έναν κατάλογο προσώπων που διορίζονται από τα κράτη κατά 

τη διάσκεψη των κρατών μερών. Η θητεία τους είναι τετραετής και έχουν την δυνατότητα 

να επανεκλεγούν μία φορά. 

  

                                                 
2 Office of the High Commissioner on Human Rights (χ.χ.). Committee on the Rights of Persons with Disabilities. 

Διαθέσιμο στο: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CESCR/pages/cescrindex.aspx (Ανακτήθηκε στις 27/10/2020). 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CESCR/pages/cescrindex.aspx
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4. Αρ́θρο 8 Συμ́βασης για τα Δικαιωμ́ατα των 

Ατόμων με Αναπηρία3 

«Αρ́θρο 8.-  

1. Τα Συμβαλλομ́ενα Κρατ́η αναλαμβαν́ουν να υιοθετησ́ουν αμ́εσα, αποτελεσματικα ́

και καταλ́ληλα μετ́ρα, προκειμεν́ου: 

α. Να αυξησ́ουν την ενημερ́ωση σε ολ́η την κοινωνιά, και στο οικογενειακο ́

επιπ́εδο, σχετικα ́με τα ατ́ομα με αναπηριές και να ενθαρρυν́ουν το σεβασμο ́

των δικαιωματ́ων και της αξιοπρεπ́ειας των ατομ́ων με αναπηριές, 

β. Να καταπολεμησ́ουν τα στερεοτ́υπα, τις προκαταληψ́εις και τις επιβλαβεις́ 

πρακτικες́ που αφορουν́ τα ατ́ομα με αναπηριές, συμπεριλαμβανομεν́ων και 

εκειν́ων που βασιζ́ονται στο φυλ́ο και την ηλικιά, σε ολ́ους τους τομεις́ της 

ζωης́, 

γ. Να προαγ́ουν την ενημερ́ωση για τις ικανοτ́ητες και τη συνεισφορα ́των 

ατομ́ων με αναπηριές.  

2. Τα μετ́ρα για το σκοπο ́αυτο ́περιλαμβαν́ουν: 

α. Την εν́αρξη και διατηρ́ηση αποτελεσματικων́ εκστρατειων́ δημοσ́ιας 

ενημερ́ωσης, σχεδιασμεν́ων προκειμεν́ου να:  

i. καλλιεργησ́ουν την αποδοχη ́των δικαιωματ́ων των ατομ́ων με 

αναπηριές  

ii. προαγ́ουν θετικες́ αντιληψ́εις και μεγαλυτ́ερη κοινωνικη ́

ευαισθητοποιήση προς τα ατ́ομα με αναπηριές iii. προαγ́ουν την 

αναγνωρ́ιση των δεξιοτητ́ων, προσον́των και ικανοτητ́ων των 

ατομ́ων με αναπηριές και της συνεισφορας́ τους στον εργασιακο ́

χωρ́ο και την αγορα ́εργασιάς  

β. Την ενθαρ́ρυνση, σε ολ́α τα επιπ́εδα του εκπαιδευτικου ́συστημ́ατος, 

συμπεριλαμβανομ́ενων και ολ́ων των παιδιων́ απο ́νεαρη ́ηλικιά, μιας 

στασ́ης σεβασμου ́των δικαιωματ́ων των ατομ́ων με αναπηριές,  

                                                 
3 Από την επίσημη μετάφραση της Διεθνούς Σύμβασης των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία από τον ν. 

4074/2012. Διαθέσιμο στο: 

https://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=50fe63392 (Ανακτήθηκε στις 

27/10/2020). 

https://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=50fe63392
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γ. Την ενθαρ́ρυνση ολ́ων των φορεών των μεσ́ων μαζικης́ ενημερ́ωσης να 

απεικονιζ́ουν τα ατ́ομα με αναπηριές κατα ́τροπ́ο συνεπη ́με το σκοπο ́της 

παρουσ́ας Συμ́βασης,  

δ. Την προαγωγη ́προγραμματ́ων για την ενημερ́ωση σχετικα ́με τα ατ́ομα με 

αναπηριές και τα δικαιωμ́ατα των ατομ́ων με αναπηριές.» 

 

5. Αναλ́υση του Αρ́θρου 8 

Η καταπολεμ́ηση του στιγ́ματος και των στερεοτυπ́ων που συχνα ́αντιμετωπιζ́ουν 

τα ατ́ομα με ειδικες́ αναγ́κες και η προσπαθ́εια ευαισθητοποιήσης του κοινωνικου ́συνολ́ου 

σχετικα ́με την αναπηριά προσδιοριζ́ονται ως βασικες́ προτεραιοτ́ητες της επιτροπης́ των 

δικαιωματ́ων των ατομ́ων με αναπηριά. Στη παραγ́ραφο 1 του αρ́θρου 8 τονιζ́εται η 

αναγ́κη προωθ́ησης της ευαισθητοποιήσης για την καταπολεμ́ηση των στερεοτυπ́ων εις 

βαρ́ος των ατομ́ων με ειδικες́ αναγ́κες σ’ ολοκ́ληρη την κοινωνιά «μεσ́ω αμ́εσων, 

αποτελεσματικων́ και καταλ́ληλων μετ́ρων». Η εν λογ́ω ευαισθητοποιήση κριν́εται4 

επειγ́ουσα κι απαραιτ́ητη σ’ ολ́α τα επιπ́εδα της κοινωνιάς προκειμεν́ου να εξαλειφθουν́ οι 

φυσικοι ́φραγμοι ́που αντιμετωπιζ́ουν τα ατ́ομα με αναπηριά. Η ευαισθητοποιήση θα πρεπ́ει 

να προαγ́ει θετικες́ αντιληψ́εις για την εν́νοια της αναπηριάς και να εχ́ει ως αποδεκ́τη της 

την κοινωνιά ως συν́ολο.  

Το αρ́θρο καν́ει αναφορα ́ σε μια πολυεπιπ́εδη προσεγ́γιση που σχετιζ́εται με 

διαφ́ορους τομεις́ - εκπαιδ́ευση, εργασιά και μεσ́α μαζικης́ ενημερ́ωσης. Οι φορεις́ που 

δραστηριοποιουν́ται στους συγκεκριμεν́οι τομεις́, ειτ́ε δημοσ́ιοι, ειτ́ε ιδιωτικοι,́ χρειαζ́εται να 

μεταβαλ́λουν τη νοοτροπιά που εχ́ουν υιοθετησ́ει και να εξαλειψ́ουν τα εμποδ́ια που 

αντιμετωπιζ́ουν τα ατ́ομα με αναπηριά, καλλιεργων́τας τον σεβασμο ́μιας κοινωνιάς χωρις́ 

αποκλεισμους́.  

Το συν́ολο των «αμ́εσων, αποτελεσματικων́ και καταλ́ληλων μετ́ρων» θα πρεπ́ει να 

περιλαμβαν́ει την «εν́αρξη» και τη «διατηρ́ηση αποτελεσματικων́ εκστρατειων́ 

ευαισθητοποιήσης του κοινου»́, που εχ́ουν ως στοχ́ο:5 

(α) να καλλιεργησ́ουν την αποδοχη ́των δικαιωματ́ων των ατομ́ων με αναπηριά  

                                                 
4 United Nations (2016). ‘Disability is not inability,’ says Ban, urging equal rights for all to achieve Global Goals 

.Διαθέσιµο στο: https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2016/06/disability-is-not-inability-says-ban-urging-

equal-rights-for-all-to-achieve-global-goals/  (Ανακτήθηκε στις 27/10/2020). 

5 Della Fina, Valentina, Cera, Rachele, Palmisano, Giuseppe (2017). The United Nations Convention on the Rights of 

Persons with Disabilities., σελ. 214 επ., Springer Nature. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2016/06/disability-is-not-inability-says-ban-urging-equal-rights-for-all-to-achieve-global-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2016/06/disability-is-not-inability-says-ban-urging-equal-rights-for-all-to-achieve-global-goals/
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(β) να προωθησ́ουν θετικες́ αντιληψ́εις και την κοινωνικη ́ ευαισθητοποιήση του 

συνολ́ου απεν́αντι στα ατ́ομα με ειδικες́ αναγ́κες  

(γ) να αναδειξ́ουν τις δεξιοτ́ητες, τα προσον́τα και τις ικανοτ́ητες των ατομ́ων με 

αναπηριά καθως́ και τη συνεισφορα ́που μπορουν́ να εχ́ουν στην αγορα ́εργασιάς  

Η καλλιεργηθεισ́α ευαισθητοποιήση πρεπ́ει να οδηγει ́ σε «κατανοήση» και 

«αποδοχη»́ προκειμεν́ου να επιτευχθει ́η δημιουργιά μιας κοινωνιάς διχ́ως αποκλεισμους́ 

με σεβασμο ́ στην ανθρωπ́ινη πολυμορφιά. Για την επιτ́ευξη αυτου ́ του στοχ́ου, η 

ευαισθητοποιήση οφειλ́ει να μη συνδεέται με εν́α «μοντελ́ο ελλειμ́ματος» της αναπηριάς, 

υπονοων́τας πως το ατ́ομο εχ́ει καπ́οιου ειδ́ους ελ́λειμμα που χρηζ́ει επιδιορ́θωσης, αλλα ́

να προαγ́ει την αναγνωρ́ιση των δυνατοτητ́ων, των δεξιοτητ́ων και της εγγενους́ αξιάς των 

ατομ́ων με ειδικες́ αναγ́κες, ως φορεις́ δικαιωματ́ων.  

Ειν́αι σημαντικο ́να αναφερ́ουμε πως το αρ́θρο 8 συνιστα ́προωθ́ηση των ως αν́ω 

ικανοτητ́ων και προσον́των των ατομ́ων με αναπηριά, ιδιώς σε σχεσ́η με την εργασιά και 

την απασχολ́ηση. Οι διακρισ́εις, λογ́ω αναπηριάς, στον τομεά της απασχολ́ησης 

παραμεν́ουν σε ιδιαιτ́ερα υψηλο ́επιπ́εδο, παρα ́την ισχυόυσα νομοθεσιά.6 

Η πιο προφανης́ μορφη ́ διακ́ρισης που υφισ́τανται τα ατ́ομα με ειδικες́ αναγ́κες 

αφορα ́ τη διαδικασιά της προσ́ληψης. Εκει,́ πολυ ́ συχνα ́ ο εργοδοτ́ης δεν προσλαμβαν́ει 

ατ́ομα παρολ́ο που κατεχ́ουν τα τυπικα ́ προσον́τα. Επιπλεόν, καθισ́ταται συχνα ́

δυσαποδ́εικτο για τον αιτουν́τες εργασιά να αποδειξ́ουν πως η απορ́ριψη οφειλ́εται στην 

αναπηριά τους.7 

Περ́α απο ́τον χωρ́ο της εργασιάς, το αρ́θρο 8 στη παραγ́ραφο 2 καν́ει αναφορα ́

στον τομεά της εκπαιδ́ευσης και στα παιδια,́ ως σημαντικες́ ομαδ́ες για την καλλιερ́γεια της 

ευαισθητοποιήσης. Η καλλιερ́γεια αυτη,́ πρεπ́ει να απευθυν́εται στα παιδια ́καθ́ε ηλικιακης́ 

ομαδ́ας και να εκτειν́εται σε ολ́α τα επιπ́εδα του εκπαιδευτικου ́συστημ́ατος. Εξεχ́ουσα θεσ́η 

κατεχ́ει η αλληλεπιδ́ραση μεταξυ ́παιδιων́ με και χωρις́ ειδικες́ αναγ́κες. Μεσ́ω αυτης́, τα 

παιδια ́θα ειν́αι σε θεσ́η να διαμορφωσ́ουν θετικες́ στασ́εις κι αντιληψ́εις απεν́αντι στην 

αναπηριά. Η εκπαιδ́ευση χωρις́ αποκλεισμους́ τιθ́εται, επομεν́ως ως βασικη ́προυπ̈οθ́εση για 

την ενισ́χυση της ευαισθητοποιήσης της κοινωνιάς.  

Τελ́ος, τα μεσ́α μαζικης́ ενημερ́ωσης επηρεαζ́ουν θεμελιωδως́ τον τροπ́ο με τον 

οποιό γιν́εται αντιληπτη ́η αναπηριά, εχ́ουν, ωστοσ́ο, την τασ́η να προωθουν́ στερεοτ́υπα. 

Απο ́ τη στιγμη ́ που ο ρολ́ος τους στη διαμορ́φωση της κοινης́ γνωμ́ης θεωρειτ́αι 

καθοριστικος́, δυν́ανται να αποτελεσ́ουν και μεσ́ο προωθ́ησης της ευαισθητοποιήσης. 

Επειδη ́τα ατ́ομα με ειδικες́ αναγ́κες απεικονιζ́ονται συχνα ́ειτ́ε ως θυμ́ατα ειτ́ε ως ηρ́ωες κι 

                                                 
6 Lipman, Francine J., (2003). Enabling Work for People with Disabilities: A Post-Integrationist Revision of Underutilized 

Tax  Incentives. American University Law Review, Vol. 53, σελ.. 393-458, Διαθέσιµο στο: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=501203 (Ανακτήθηκε στις 27/10/2020). 

7 Βλ. υποσηµείωση 8. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=501203
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οχ́ι ως κανονικοι ́αν́θρωποι, κριν́εται ως καιρ́ιας σημασιάς η ενημερ́ωση και εκπαιδ́ευση του 

κοινου ́ σε σχεσ́η με τις ζωες́, τις δεξιοτ́ητες και τη δυνατοτ́ητα συνεισφορας́ τους στην 

κοινωνιά. Ετ́σι, το αρ́θρο 8 καλει ́τα κρατ́η μερ́η της συμ́βασης να ενθαρρυν́ουν τα μεσ́α 

μαζικης́ ενημερ́ωσης να προβαλ́λουν θετικα ́προτ́υπα αναφορικα ́με την αναπηριά.  

Εν κατακλειδ́ι, το αρ́θρο 8 ζητα ́την ευαισθητοποιήση σε καθ́ε επιπ́εδο της κοινωνιάς 

και σε ολ́ους τους τομεις́ της. Απαραιτ́ητο βημ́α για την πληρ́η εξισ́ωση των ατομ́ων με 

ειδικες́ αναγ́κες με φορεις́ ανθρωπιν́ων δικαιωματ́ων που δικαιουν́ται πληρ́η συμμετοχη ́

στα κοινωνικα ́ δρωμ́ενα, αποτελουν́ η εξαλ́ειψη της αγ́νοιας, των στερεοτυπ́ων και 

προκαταληψ́εων που συνδεόνται με την αναπηριά.8 

 

6. Ειδικότερα Ζητήματα 

6.1. Η Αφύπνιση των κοινωνιών όσον αφορά την παρενόχληση και τον 

εργασιακό εκφοβισμό των ατόμων με αναπηρία  

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η «Αναπηρία» (“Disability”): «….είναι ένα 

σύνθετο και μεταβαλλόμενο φαινόμενο, που οφείλεται στην αλληλεπίδραση των 

προσωπικών χαρακτηριστικών ενός ατόμου και των χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος, 

μέσα στο οποίο το άτομο αυτό ζει.»9. Έτσι, λοιπόν, με όσα αναφέρει ο ΠΟΥ προκύπτει ότι 

ένα άτομο με κάποιο σωματικό μειονέκτημα μπορεί να βιώνει την αναπηρία σε ένα 

περιβάλλον αλλά σε ένα άλλο όχι και αυτό εξαρτάται από το αν στο συγκεκριμένο 

περιβάλλον υπάρχουν εμπόδια ή βοηθήματα. 

Ο εργασιακός εκφοβισμός αποτελεί ένα πολυδιάστατο κοινωνικό φαινόμενο που 

προσλαμβάνει μια πολυαιτιώδη και σύνθετη υποκειμενική μορφή αρνητικής συμπεριφοράς 

στο εργασιακό περιβάλλον με τη πιθανότητα να προκαλέσει σοβαρή βλάβη. Ένας από τους 

αποδεκτούς ορισμούς που δόθηκε από Ευρωπαίους ερευνητές χαρακτηρίζει τον εκφοβισμό 

στην εργασία ως παρενόχληση, προσβολή αλλά και κοινωνικό αποκλεισμό κάποιου 

προσδίδοντας μια αρνητική επιρροή στην εργασία του. Μάλιστα, για να στοιχειοθετηθεί η 

έννοια του εκφοβισμού απαιτούνται η συνεχής, τακτική και για μεγάλο χρονικό διάστημα 

δραστηριότητα ή αλληλεπίδραση. Έτσι, λοιπόν, ο εκφοβισμός μπορεί να λαμβάνει πληθώρα 

μορφών, όπως λεκτική ή σωματική βία, λεκτικός ή συναισθηματικός εκφοβισμός, 

                                                 
8 Βλ. υποσηµείωση 8. 

9 International Classification of Functioning, Disability and Health, FINAL DRAFT, Full Version - World Health 

Organization 2001 (WHO/EIP/GPE/CAS/ICIDH-2 FI/ 01.1) (Ανακτήθηκε 26/10/2022)  
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οικονομική και φυσική απομόνωση, παραμέληση, αλλά και σεξουαλική παρενόχληση10. 

Παράδειγμα εκφοβισμού ατόμων με αναπηρία δύναται να θεωρηθεί μια κλιμακούμενη 

κατάσταση, όπου το άτομο που την αντιμετωπίζει υπεισέρχεται σε κατώτερη θέση και 

γίνεται αποδέκτης επαναλαμβανόμενων δυσμενών κοινωνικών πράξεων. Όμως, μια απλή 

διένεξη ενός μεμονωμένου περιστατικού δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως εκφοβισμός.  

Επιπροσθέτως, η παρενόχληση στην εργασία δύναται να προσλάβει τρεις μορφές. Αρχικά, 

η πρώτη μορφή είναι η κάθετη, η οποία αποτυπώνεται όταν η παρενόχληση ασκείται από 

κάποιον που έχει εξουσία λ.χ. διευθυντής ή προϊστάμενος προς κάποιον που κατέχει άνιση 

θέση (υφιστάμενος). Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι πάντα ευδιάκριτη η παρενόχληση και 

δεν μπορεί να διευκρινιστεί με άμεσο τρόπο η καταχρηστική συμπεριφορά του ανωτέρου 

εις βάρος του υφιστάμενου. Επίσης, τα περιστατικά που καταγγέλλονται στις αρμόδιες 

αρχές11 είναι ελάχιστα λόγω του φόβου για περαιτέρω απομόνωση αλλά και για 

στιγματισμό που δημιουργείται στα άτομα με αναπηρία 12. Επιπρόσθετα, η δεύτερη μορφή 

παρενόχλησης είναι η οριζόντια. Στη συγκεκριμένη μορφή καθοριστικό στοιχείο δεν είναι η 

εξουσία ή τα προνόμια θέσεων αλλά αυτή εκδηλώνεται μεταξύ συναδέλφων που κατέχουν 

ίδιες θέσεις. Τρίτη μορφή παρενόχλησης, που εμφανίζεται σε μικρότερο βαθμό αποτελεί η 

ανιούσα. Σε αυτή τη μορφή η παρενόχληση γίνεται από έναν ή περισσότερους 

υφισταμένους με στόχο τον προϊστάμενο.  

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι ο εργασιακός εκφοβισμός και η παρενόχληση σε 

βάρος ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) είναι ένα φαινόμενο που χρήζει άμεσης 

καταπολέμησης. Η δημιουργικότητα, η παραγωγικότητα αλλά και η εργασία είναι 

θεμελιώδη αναφαίρετα  ανθρώπινα δικαιώματα. Τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ)13 δεν είναι 

αντικείμενα οίκτου και φιλανθρωπίας αλλά υποκείμενα, άξια σεβασμού και ίσης 

μεταχείρισης. Αποτελεσματική πρακτική για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου 

αποτελεί πρωταρχικά η θέσπιση ειδικής νομοθεσίας για τον εργασιακό εκφοβισμό και την 

παρενόχληση14, όπως είναι το άρθρο 8 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 

Αναπηρία. Επίσης, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν η ενημέρωση και η ορθή 

πληροφόρηση τόσο των ατόμων με αναπηρία όσο και των υπόλοιπων πολιτών σχετικά 

                                                 
10 Disability Studies Quarterly (2006), Reporting Abuse: A Study of the Perceptions of People with Disabilities (PWD) - 21 

Regarding Abuse Directed at PWD, διαθέσιµο στο: https://dsq-sds.org/article/view/650/827 (Ανακτήθηκε 26/10/2022) 

 
11 Blackburn Center (2019), The Truth About Abuse: How People with Disabilities Are More Vulnerable to Abuse, 

διαθέσιµο στο: https://www.blackburncenter.org/post/2019/03/27/the-truth-about-abuse-how-people-withdisabilities-

are-more-vulnerable-to-abuse (Ανακτήθηκε 26/10/2022) 
12 Disability Justice (χ.χ.), Abuse and Exploitation of People with Developmental Disabilities, διαθέσιµο στο: 

https://disabilityjustice.org/justice-denied/abuse-and-exploitation/ (Ανακτήθηκε 26/10/2022) 
13 Alfavita (2020), 3 Δεκεµβρίου: Παγκόσµια Ηµέρα των Ατόµων µε Αναπηρία. Διαθέσιµο στο: 

https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/338973_3-dekembrioy-pagkosmia-imera-ton-atomon-me-anapiria  
14 Παράγραφος 1β, άρθρο 4 «Γενικές Υποχρεώσεις, Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία», 

Ηνωμένα Έθνη, 2007. 

https://dsq-sds.org/article/view/650/827
https://www.blackburncenter.org/post/2019/03/27/the-truth-about-abuse-how-people-withdisabilities-are-more-vulnerable-to-abuse
https://www.blackburncenter.org/post/2019/03/27/the-truth-about-abuse-how-people-withdisabilities-are-more-vulnerable-to-abuse
https://disabilityjustice.org/justice-denied/abuse-and-exploitation/
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/338973_3-dekembrioy-pagkosmia-imera-ton-atomon-me-anapiria
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με τα δικαιώματα τους μέσω δράσεων ευαισθητοποίησης 15. Τέλος, η αποφασιστική 

συμβολή κρατικών αλλά και μη φορέων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική.  

 

6.2 Η Αφύπνιση των κοινωνιών σχετικά με τις διακρίσεις και τα 

στερεότυπα που υφίστανται τα άτομα με αναπηρία στον κοινωνικό και 

πολιτισμικό χώρο 

Στις μέρες μας καθίστανται συχνά ευδιάκριτα στοιχεία που αποκαλύπτουν την ύπαρξη 

πολλαπλών διακρίσεων και αποκλεισμών εις βάρος των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ). Αν 

όχι στις περισσότερες, τότε σίγουρα σε αρκετές πτυχές της κοινωνικής και της 

πολιτισμικής ζωής κυριαρχεί η αντίληψη πως όταν κάποιος έχει κάποια μορφή 

αναπηρίας, η ενασχόληση με τα πολιτιστικά δρώμενα και τα ζητήματα της κοινωνικής 

ζωής δεν αποτελεί μια από τις κύριες προτεραιότητες αλλά ούτε και μια πρωταρχική 

ανάγκη16.  

Αρχικά, σύμφωνα με την κοινωνική ψυχολογία, στερεότυπο ορίζεται η υπερ γενικευμένη 

πεποίθηση σχετικά με μια κατηγορία ανθρώπων. Τα στερεότυπα οδηγούν στη κοινωνική 

κατηγοριοποίηση, η οποία είναι ένας από τους λόγους ανάπτυξης συμπεριφορών 

προκατάληψης και κατ’ επέκταση αποκλεισμού των ατόμων που διαφέρουν από το 

κοινωνικό σύνολο. 

Από την άλλη μεριά, διάκριση αποτελεί μια πράξη κατά την οποία μεμονωμένα άτομα ή 

ομάδες ατόμων υπόκεινται σε αδικαιολόγητους διαχωρισμούς βάσει της ομάδας, της 

τάξης ή λόγω της άλλης κατηγορίας στην οποία και ανήκουν ή θεωρούνται ότι ανήκουν. 

Διακρίσεις εντοπίζονται ιδιαίτερα όταν άτομα ή ομάδες υφίστανται άδικη μεταχείριση με 

τρόπο που είναι δυσμενέστερος από ό,τι τυγχάνουν μεταχείρισης άλλα άτομα, με βάση 

την πραγματική ή αντιληπτή συμμετοχή τους σε ορισμένες κοινωνικές κατηγορίες. 

Περιλαμβάνει παράλληλα τον περιορισμό των μελών μιας ομάδας και παροχή λιγότερων 

ευκαιριών ή προνομίων απ' ότι σε μέλη μιας άλλης ομάδας.  

Με όσα ειπώθηκαν και ανωτέρω, η αναπηρία αποτελεί έναν από τους κύριους λόγους 

διάκρισης των μελών της κοινωνίας, η οποία με τη σειρά της αντιμετωπίζει μόνο τα 

                                                 
15 NPR (2018), The Sexual Assault Epidemic No One Talks About, διαθέσιµο στο: 

https://www.npr.org/2018/01/08/570224090/the-sexual-assault-epidemic-no-one-talks-about?t=1635506476795 

(Ανακτήθηκε 26/10/2022) 
16 UN Department of Economic and Social Affairs Disability, Article 30 – Participation in cultural life, recreation, leisure 

and sport, διαθέσιμο στο : https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-

with-disabilities/article-30-participation-in-cultural-life-recreation-leisure-and-sport.html (Ανακτήθηκε 26/10/2022) 

 

https://www.npr.org/2018/01/08/570224090/the-sexual-assault-epidemic-no-one-talks-about?t=1635506476795
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-30-participation-in-cultural-life-recreation-leisure-and-sport.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-30-participation-in-cultural-life-recreation-leisure-and-sport.html
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άτομα χωρίς αναπηρία ως το επίπεδο «κανονικής διαβίωσης»17. Η  παραδοχή αυτή έχει 

ως αποτέλεσμα κοινωνικές υπηρεσίες και πολιτισμικές ευκαιρίες που έχουν δημιουργηθεί 

να εξυπηρετούν «τυπικά» άτομα και συνεπώς να αποκλείουν με τη σειρά τους άτομα από 

ευάλωτες ομάδες. Ωστόσο, μελέτες έχουν δείξει ότι τα άτομα με αναπηρία χρειάζονται 

επιτακτικά ευκαιρίες συμμετοχής τόσο στην κοινωνική όσο και στην πολιτισμική ζωή, 

ώστε να διατηρήσουν την ψυχική υγεία και ευημερία τους.  

Σε ένα βαθμό είναι εφικτό να λεχθεί πως η κοινωνία είναι φτιαγμένη για "κανονικούς 

ανθρώπους" και τιμωρεί με κάποιον τρόπο όποιον τυγχάνει να αποκλίνει άθελα του από 

το ιδανικό της πρότυπο. 

Η δυσμενής αυτή πραγματικότητα καθιστά αναγκαία την αφύπνιση της κοινωνίας με 

θεμελιώδη στόχο την κοινωνική αναδιάρθρωση. Αυτή θα πρέπει να κινηθεί προς τον έναν 

επιθυμητό σκοπό, ο οποίος συνίσταται στη κατάλληλη και ουσιαστική ενημέρωση των 

πολιτών αλλά και στην ανάληψη ευθυνών από τους εκάστοτε κυβερνόντες, σχετικά με την 

βελτίωση της κοινωνικής ζωής των ατόμων με αναπηρία, αποσκοπώντας πάντα στην 

εγκαθίδρυση ενός κοινωνικοπολιτικού πλαισίου που θα επιτρέπει και θα διευκολύνει την 

αξιοποίηση των κοινωνικών προνομίων από όλα τα μέλη της κοινωνίας. 

 

6.3. Η Αφύπνιση της κοινωνίας σχετικά με την εξασφάλιση της 

αναγκαίας και πλήρους προστασίας των ατόμων με αναπηρία κατά τη 

διάρκεια ένοπλων συρράξεων  

Tα άτομα με αναπηρία αποτελούν πιθανόν μια από τις πιο ευάλωτες ομάδες κάθε 

κοινωνίας, περισσότεροι από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι ή περίπου το 15% 

αντιμετωπίζουν κάποιου είδους αναπηρία. Παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει πληθώρα 

προσπαθειών για την προστασία και την διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τα 

άτομα αυτά έρχονται τελευταία στη λίστα προάσπισης ορισμένων ουσιωδών 

δικαιωμάτων και ελευθεριών, χωρίς να κατέχουν καταλυτικό στοιχείο τα μεμονωμένα 

επίπεδα προστασίας ή η οικονομική κατάσταση της εκάστοτε χώρας18. 

Μια ιδιάζουσα κατάσταση που έρχεται σε συνάρτηση με κάποιου είδους καταστρατήγηση 

των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία αποτελεί η περίοδος ένοπλων συρράξεων. 

Αυτές οι συγκρούσεις έχουν δυσανάλογες επιπτώσεις σε αυτή την ομάδα ατόμων, καθώς 

                                                 
17 Better Health Channel (χ.χ.), People With A Disability Who Experience Violence, Abuse or Neglect, διαθέσιμο στο: 

https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/servicesandsupport/people-with-a-disability-who-experience-violence-

abuse-or-neglect (Ανακτήθηκε στις 26/10/2022).  

 
18 un.Org (2007), “Article 12 - Equal Recognition Before The Law | United Nations Enable”, διαθέσιμο στο: 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with disabilities/article-12-

equal-recognition-before-the-law.html. (Ανακτήθηκε στις 26/10/2022).  

 

https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/servicesandsupport/people-with-a-disability-who-experience-violence-abuse-or-neglect
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/servicesandsupport/people-with-a-disability-who-experience-violence-abuse-or-neglect
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with%20disabilities/article-12-equal-recognition-before-the-law.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with%20disabilities/article-12-equal-recognition-before-the-law.html
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δύναται να μην μπορούν να διαφύγουν από επιθέσεις και να μένουν πίσω 

εγκαταλελειμμένα και δίχως προστασία. Ισχυρό παράδειγμα αυτού αποτελούν τα όσα 

ειπώθηκαν από το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπου τα άτομα με 

αναπηρία έχουν έρθει αντιμέτωπα με βίαιες επιθέσεις, αναγκαστικό εκτοπισμό και συνεχή 

παραμέληση. Έτσι, λοιπόν, προκύπτει ότι τα άτομα με αναπηρία διατρέχουν μεγαλύτερο 

κίνδυνο επίθεσης επειδή δεν μπορούν ή δεν είναι εφικτό να διαφύγουν λόγω των 

υφιστάμενων εγκαταστάσεων ή της παρεχόμενης διακομιδής και παραμένουν για μεγάλο 

χρονικό διάστημα σε ερημωμένα μέρη χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό ή ιατρική 

βοήθεια19. 

Συνεπώς, όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με την ελλιπή ενημέρωση των κοινωνών 

αποτελούν ένα τρωτό σημείο σε μια περίοδο που καταπατώνται πληθώρα ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. Η προσπάθεια διασφάλισης και η αρωγή των ατόμων με αναπηρία κατά τη 

διάρκεια πολέμου θα πρέπει να καταστεί πρωταρχικός στόχος, καθώς είναι πολύ 

σημαντικό να εστιάσουμε στις δυνατότητες που έχουν αυτά τα άτομα να διαφύγουν. 

Επίσης, δεν πρέπει να λησμονηθεί ότι τα άτομα με αναπηρία κατατάσσονται ψηλά μεταξύ 

εκείνων που πλήττονται σοβαρά από τις συγκρούσεις. Αρχικά, οι ένοπλες συρράξεις 

υποβαθμίζουν οποιοδήποτε σύστημα υποστήριξης. Οι πιο τυχεροί δύναται ή απλά 

προλαβαίνουν να τραπούν σε φυγή αλλά η πλειονότητα αναγκάζεται λόγω των 

συνθηκών που δημιουργούνται ή της έλλειψης σχεδίου διαφυγής να παραμείνουν στη 

ζώνη σύγκρουσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα άτομα με αναπηρία κλείνονται σε 

ιδρύματα ως σχέδιο προστασίας αντί να διαφύγουν. Συχνά, όμως, αυτό μπορεί να φέρει 

τα αντίθετα αποτελέσματα και αντί να προστατευτούν να θυσιαστούν και να 

χρησιμοποιηθούν ως ανθρώπινες ασπίδες20.  

Έτσι, λοιπόν, κρίνεται κομβικής σημασίας η πλήρης και ισότιμη αντιμετώπιση των ατόμων 

με αναπηρία και κατά τη διάρκεια των ένοπλων συρράξεων. Η ορθή πληροφόρηση, η 

συστηματική προβολή του ζητήματος από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με 

αντικειμενικότητα αλλά και η συνεχής ευαισθητοποίηση των κοινωνιών δύναται να 

αποτελέσει το πρώτο βήμα για την διασφάλιση των δικαιωμάτων τους αλλά και την 

εξασφάλιση της αναγκαίας και πλήρους προστασίας τους. 

 

                                                 
19 UN (2019), Focus on Civilians With Disabilities in Wartime, διαθέσιμο στο : 

https://www.hrw.org/news/2019/05/28/un-focus-civilians-disabilities-wartime?fbclid=IwAR11uz0STw73GYIM-

rA7WEYGMuIe4iZe0903TRGOyZF79V_90R7HlDDfc1c. Ανακτήθηκε στις 29/10/2022  
20 NATO Review ( 2017), Protecting civilians with disabilities in conflicts. διαθέσιμο στο : 

https://www.nato.int/docu/review/articles/2017/12/01/protecting-civilians-with-disabilities-in-conflicts/index.html. 

Ανακτήθηκε στις 29/10/2022 

https://www.hrw.org/news/2019/05/28/un-focus-civilians-disabilities-wartime?fbclid=IwAR11uz0STw73GYIM-rA7WEYGMuIe4iZe0903TRGOyZF79V_90R7HlDDfc1c
https://www.hrw.org/news/2019/05/28/un-focus-civilians-disabilities-wartime?fbclid=IwAR11uz0STw73GYIM-rA7WEYGMuIe4iZe0903TRGOyZF79V_90R7HlDDfc1c
https://www.nato.int/docu/review/articles/2017/12/01/protecting-civilians-with-disabilities-in-conflicts/index.html
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7. Ερωτήσεις προς τους συμμετέχοντες 

1) Πως θα μπορούσε να επιτευχθεί η αφύπνιση των κοινωνιών σχετικά με τα 

δικαιώματα και τις δυνατότητες των ατόμων με αναπηρία στο εργασιακό 

περιβάλλον; Θεωρείται πως υπάρχει κάποιος φορέας, κρατικός ή μη, που θα 

μπορούσε να συμβάλλει καθοριστικά σε αυτό; Αν ναι με ποιους τρόπους θα ήταν 

δυνατή η εξάλειψη της παρενόχλησης και του εργασιακού εκφοβισμού των 

ατόμων με αναπηρία; 

2) Πως μπορούν τα κράτη- μέλη να ευαισθητοποιήσουν το σύνολο της κοινωνίας 

σχετικά με ένα τόσο σημαντικό ζήτημα όπως είναι οι διακρίσεις σε χώρους 

πολιτισμικού ενδιαφέροντος αλλά και τα στερεότυπα της κοινωνίας εις βάρος των 

ατόμων με αναπηρία; Θεωρείται ότι υπάρχει κάποιος φορέας, κρατικός ή μη, για 

να επιτευχθεί η εξάλειψη αυτών των διακρίσεων; Αν ναι με ποιους τρόπους και 

ποια μέσα;  

3) Πως θα μπορούσε να επιτευχθεί η ευαισθητοποίηση των κοινωνιών με έμπρακτο 

τρόπο σχετικά με τις δυσκολίες που έρχονται αντιμέτωπα τα άτομα με αναπηρία 

σε εμπόλεμες ζώνες ή κατά τη διάρκεια ένοπλων συρράξεων; Ποιοι φορείς θα 

μπορούσαν να παράσχουν αρωγή; Με ποιους τρόπους και ποια μέσα θα μπορούσε 

να υλοποιηθεί; Ποιες δράσεις θα μπορούσαν να υιοθετήσουν τα κράτη-μέλη για να 

διαδοθεί αυτή η κατάσταση; 

8. Ενδεικτικές επιλογές για πρόσθετη μελέτη 

1. Η ιστοσελιδ́α του Περιφερειακου ́Κεν́τρου Πληροφορ́ησης του ΟΗΕ, η οποιά 

παρουσιαζ́ει τον ΟΗΕ, την ιστοριά του, τους σκοπους́ του και τη δομη ́του με μια 

συν́τομη εισαγωγη ́απευθυνομ́ενη σε μαθητες́: 

https://unric.org/el/%CF%84%CE%B1-

%CE%B7%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1-

%CE%B5%CE%B8%CE%B7-

%CE%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B7-

%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84/  

2. Το καναλ́ι του Γραφειόυ του Υπ́ατου Αρμοστη ́του ΟΗΕ για τα Ανθρωπ́ινα 

Δικαιωμ́ατα στο Youtube, το οποιό περιεχ́ει πλουσ́ιο εκπαιδευτικο ́υλικο ́παν́ω 

στα ανθρωπ́ινα δικαιωμ́ατα: https:// www.youtube.com/user/UNOHCHR  

3. Τα πρωτότυπο κείμενο του Γενικού Σχολίου (Committee on the Rights of Persons 

with Disabilities, General comment No. 2 (2014) on Article 9: Accessibility, Eleventh 

Session, 2014) διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο: https://documents-dds- 

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/033/13/PDF/ G1403313.pdf?OpenElement  



6Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΟΗΕ 

ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ «ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΗ» 
 

ΣΕΛΙΔΑ | 14 

 

4. Η μηχανη ́αναζητ́ησης σχετικα ́με το ποιες διεθνεις́ συνθηκ́ες ανθρωπ́ινων 

δικαιωματ́ων εχ́ει υπογραψ́ει και κυρωσ́ει καθ́ε κρατ́ος-μελ́ος του ΟΗΕ. Εμ́φαση 

πρεπ́ει να δοθει ́στο αν συγκεκριμεν́ο κρατ́ος εχ́ει υπογραψ́ει και κυρωσ́ει τη 

Συμ́βαση για τα Δικαιωμ́ατα των Ατομ́ων με Αναπηριά και το προαιρετικο ́

πρωτοκ́ολλο: http://indicators.ohchr.org/.  

5. Οι εκθεσ́εις της Επιτροπης́ για τα κρατ́η μερ́η (με εμ́φαση καθ́ε εμπειρογνωμ́ονος 

στο κρατ́ος το οποιό εκπροσωπει ́στην Επιτροπη)́ ειν́αι διαθεσ́ιμες στο: 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&Tr

eatyID=4&DocTypeID=2.  

6. Για μιά γραφικη ́απεικον́ιση των ζητηματ́ων γυρ́ω απο ́τα δικαιωμ́ατα των 

Ατομ́ων με Αναπηριά: http:// 

www.who.int/disabilities/world_report/2011/world_report_disability_easyread. 

pdf?ua=1.  

7. Schulze, M. (2009). Στο Dixon, C. (Επιμ.). Understanding The UN Convention On The 

Rights Of Persons with Disabilities. A Handbook on the Human Rights of Persons 

with Disabilities. Διαθέσιμο στο: 

https://www.internationaldisabilityalliance.org/sites/default/files/documents/hi_crpd

_manual2010.pdf  

9. Βιβλιογραφία και Ηλεκτρονικές Πηγές  

Who.int (2018), WHO Global Disability Action Plan 2018-2021, διαθέσιμο στον διαδικτυακό 

τόπο: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/199544/9789241509619_eng.pdf?se

quence=1 (Ανακτήθηκε στις 26/10/2021).  

un.Org (2007), “Article 12 - Equal Recognition Before The Law | United Nations Enable”, 

διαθέσιμο στο: https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-

the-rights-of-persons-with disabilities/article-12-equal-recognition-before-the-

law.html. (Ανακτήθηκε στις 26/10/2021).  

un.org (2007), “Article 13 - Access To Justice | United Nations Enable”, διαθέσιμο στο: 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-

persons-with-disabilities/article-13-access-to-justice.html (Ανακτήθηκε στις 

26/10/2021). 

Disability Studies Quarterly (2006), Reporting Abuse: A Study of the Perceptions of People 

with Disabilities (PWD) - Regarding Abuse Directed at PWD, διαθέσιμο στο: 

https://dsq-sds.org/article/view/650/827 (Ανακτήθηκε στις 26/10/2021).  

Better Health Channel (χ.χ.), People With A Disability Who Experience Violence, Abuse or 

Neglect, διαθέσιμο στο: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/199544/9789241509619_eng.pdf?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/199544/9789241509619_eng.pdf?sequence=1
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with%20disabilities/article-12-equal-recognition-before-the-law.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with%20disabilities/article-12-equal-recognition-before-the-law.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with%20disabilities/article-12-equal-recognition-before-the-law.html
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