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1. Καλωσόρισμα του Προεδρείου 

Αγαπητοί συμμετέχοντες και αγαπητές συμμετέχουσες, 

Σας καλωσορίζουμε στην 7η Μαθητική Προσομοίωση των Επιτροπών του ΟΗΕ για 

τα Δικαιώματα του Ανθρώπου «Μαθητές σε Ρόλο Διπλωμάτη», και συγκεκριμένα στην 

Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία με θεματική το Δικαίωμα στην 

Προσβασιμότητα. Οι συνθήκες εγκλεισμού που βιώσαμε τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της 

νόσου Covid-19 αποτελούν παρελθόν και πλέον βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να 

αλληλεπιδράσουμε και δια ζώσης μαζί σας! Ευελπιστούμε σε μία δημιουργική συνεργασία 

και ανταλλαγή θέσεων σχετικά με τα θέματα της Επιτροπής! 

Η Μαθητική μας Προσομοίωση σας ενθαρρύνει να μπείτε στη θέση του-της 

διπλωμάτη, προασπιζόμενοι-ες τα δικαιώματα της χώρας σας και προτείνοντας πρακτικές 

λύσεις στα ειδικότερα ζητήματα της Επιτροπής μας. Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεών 

μας, καλείστε να έχετε υλοποιήσει την έρευνά σας και να έχετε προβεί στη συγγραφή του 

κειμένου θέσης σας, κατόπιν ενδελεχούς έρευνας, με βάση πάντα την πολιτική του κράτους- 

μέλους που εκπροσωπείτε. Αναμένουμε την εύρεση των πιο αποτελεσματικών λύσεων στη 

διάρκεια των εργασιών της Επιτροπής μας, οπότε θα έχετε τη δυνατότητα να ξεδιπλώσετε 

τις διπλωματικές σας δεξιότητες βιώνοντας με παραστατικό και ενεργό τρόπο το έργο του 

Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. 

Συγκεκριμένα, ζητείται από εσάς -στο πλαίσιο της έρευνάς σας- να εντρυφήσετε στα 

ειδικότερα θέματα που πραγματεύεται η Επιτροπή μας. Αυτά αφορούν στην πρόσβαση των 

ΑμεΑ στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στους πολιτιστικούς, αρχαιολογικούς και γενικότερα 

τουριστικούς χώρους, αλλά και στους χώρους ψυχαγωγίας. Μετά από μία αδιάκοπη 

αλληλεπίδραση και ανταλλαγή απόψεων, στοχεύουμε να συντάξουμε όλοι-ες μαζί τη Γνώμη 

της Επιτροπής μας, στην οποία θα αποτυπώνονται συνολικά οι προτάσεις μας. 

Ο Οδηγός μελέτης που παραθέτουμε αποτελεί τον οδοδείκτη, την κατευθυντήρια 

γραμμή πάνω στην οποία σας προτρέπουμε να κινηθείτε για τη συγγραφή του κειμένου 

θέσης σας, χωρίς ωστόσο να σας περιορίζει.  

Τα Άτομα με Αναπηρία συχνά τίθεται στο περιθώριο του κοινωνικού συνόλου, όμως 

ελπίζουμε οι προτάσεις της Επιτροπής μας να αποτελέσουν το έναυσμα για την εξύψωση 

Επιμέλεια Οδηγού Μελέτης: Τσιμπάνη Γεωργία, Ιωσήφ Ελευθερία (ΜΡΔ 2022), Αδαμαντία 

Ευαγγελία Ξενίδη, Ζωή Τριάντου (ΜΡΔ 2021) Κατερίνα Κατσίνα, Παντελής Σεφερίδης (ΜΡΔ 

2020) Μπιτζίκα Ελένη, Παπαδομανωλάκης Γιώργος (ΜΡΔ 2019) Άννα Μαρία Τοτοκώτση, 

Θεοδώρα Τζίμα (ΜΡΔ 2018) και Μανιατάκος Ιωάννης, Παπαθεμιστοκλέους Μαρίνα (ΜΡΔ 

2017) 
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της θέσης τους και τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στον αθλητισμό, τον πολιτισμό και 

την ψυχαγωγία, ώστε να ενταχθούν ισότιμα στο κοινωνικό γίγνεσθαι. 

Είμαστε εδώ για οτιδήποτε χρειαστείτε! 

Με εκτίμηση, 

Γεωργία Τσιμπάνη, Πρόεδρος 

Ελευθερία Ιωσήφ, Αντιπρόεδρος 

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 

                                                
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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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 

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 

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

να επανεκλεγούν μία φορά. 

4. Το άρθρο 9 της Διεθνούς Σύμβασης των 

Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία3 

«Άρθρο 9 -  

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, 

                                                
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. 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 Μπράιγ 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.» 

5. Ανάλυση του άρθρου 9 της Σύμβασης του Ο.Η.Ε. 

για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, σε 

συνδυασμό με το Γενικό Σχόλιο 24 

Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση του άρθρου με τη βοήθεια του Γενικού Σχολίου, 

θεωρούμε σκόπιμο να προβούμε στη διατύπωση χρήσιμων ορισμών. 

                                                
4 UN Committee on the Rights of Persons with Disabilities (2014). General comment No. 2 (2014) Article 9: Accessibility. 

Διαθέσιμο στο: https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/033/13/PDF/G1403313.pdf?OpenElement 

(Ανακτήθηκε στις 27/10/2020). 

https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/033/13/PDF/G1403313.pdf?OpenElement
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5.1. Χρήσιμοι Ορισμοί 

5.1.α. Ορισμός για τα «Άτομα με Αναπηρία» από τον Οργανισμό Ηνωμένων 

Εθνών5 

Ο όρος “άτομα με αναπηρία” εφαρμόζεται σε όλα τα άτομα τα οποία έχουν κάποιο 

είδος αναπηρίας, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν μακροχρόνιες σωματικές 

(εγκεφαλική παράλυση, τετραπληγία, παραπληγία), ψυχικές (μανιοκατάθλιψη, 

σχιζοφρένεια) ή νοητικές (αυτισμός, σύνδρομο Down, νοητική αναπηρία) αναπηρίες, οι 

οποίες, σε συνδυασμό με διάφορα συμπεριφορικά και περιβαλλοντικά εμπόδια, 

δυσχεραίνουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία με βάση την 

ισότητα μεταξύ αυτών και των υπολοίπων. 

 

5.1.β. Ορισμός για τα Άτομα με Αναπηρία Από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Υγείας6 

Η αναπηρία αποτελεί γενικό όρο, ο οποίος περιλαμβάνει βλάβες (προβλήματα 

λειτουργίας του σώματος ή δομικά σωματικά προβλήματα), περιορισμούς σε κάποιες 

δραστηριότητες (εκτέλεση ενός έργου ή δράσης) ή σε κάποια συμμετοχή σε οποιοδήποτε 

τομέα (κοινωνικές εκδηλώσεις ή γενικότερα καταστάσεις της καθημερινότητας). 

5.2. Τομείς που πρέπει να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα 

Δεδομένου ότι τα άτομα με αναπηρίες πρέπει να μπορούν να ζουν ανεξάρτητα και 

να συμμετέχουν πλήρως σε όλες τις πτυχές της ζωής, τα συμβαλλόμενα κράτη θα πρέπει 

να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν στα άτομα με αναπηρίες την 

πρόσβαση, σε ισότιμη βάση με τους άλλους, στο φυσικό περιβάλλον, στις μεταφορές, στην 

πληροφόρηση και στην επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών 

πληροφοριών και των συστημάτων επικοινωνίας, καθώς και σε άλλες εγκαταστάσεις και 

υπηρεσίες που είναι ανοιχτές ή παρέχονται στο κοινό, σε αστικές αλλά και αγροτικές 

περιοχές. Επιπλέον, καλούνται να άρουν τα εμπόδια που δυσχεραίνουν την πρόσβαση στα 

ανωτέρω, ακόμα και με αλλαγές στη νομοθεσία τους. Τα άτομα με αναπηρίες θα πρέπει να 

έχουν ίση πρόσβαση σε όλα τα αγαθά, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται στο 

κοινό, με ένα τρόπο που διασφαλίζει την αποτελεσματική άσκηση των δικαιωμάτων τους 

και σέβεται την αξιοπρέπειά τους. 

 

                                                
5 United Nations Enable (χ.χ.). Frequently Asked Questions. Διαθέσιμο στο: 

https://www.un.org/esa/socdev/enable/faqs.htm (Ανακτήθηκε στις 10/10/2020). 

6 World Health Organization (2018). Health and disability. Διαθέσιμο στο: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs352/en/ (Ανακτήθηκε στις 10/10/2020). 

https://www.un.org/esa/socdev/enable/faqs.htm
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs352/en/
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5.2.α. Φυσικό περιβάλλον και Μετακίνηση 

Η προσβασιμότητα θα πρέπει να καθιερωθεί ως προϋπόθεση για την ισότιμη και 

πλήρη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες στο κοινωνικό γίγνεσθαι, την ανεξάρτητη 

διαβίωσή τους και την δυνατότητά τους να απολαμβάνουν όλο το φάσμα των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών τους σε ισότιμη βάση με άλλους. Για το λόγο 

αυτό, τα κράτη δεν μπορούν να αρνηθούν την πρόσβαση, χρησιμοποιώντας ως 

δικαιολογία την δύσκολη οικονομική συγκυρία. Επιπλέον, η υποχρέωση παροχής 

πρόσβασης σε οποιοδήποτε τόπο ή υπηρεσία προορίζεται για δημόσια χρήση είναι 

υποχρέωση πρόληψης, πράγμα που σημαίνει ότι το κράτος πρέπει να προλαμβάνει τις 

ανάγκες που τυχόν ανακύψουν, πριν ανακύψουν, μέσω της αυστηρής εφαρμογής των 

εθνικών προτύπων προσβασιμότητας, λ.χ. σε κτήρια. Ως εκ τούτου, τα εμπόδια στην 

πρόσβαση στις υπάρχουσες υποδομές, στις εγκαταστάσεις, στα αγαθά και στις υπηρεσίες 

που απευθύνονται ή είναι ανοικτές στο κοινό, θα πρέπει να καταργούνται σταδιακά. Πιο 

συγκεκριμένα, ενδείκνυται η αυστηρή εφαρμογή κοινών κανόνων σχεδιασμού για τη 

μετακίνηση σε συγκεκριμένους χώρους χωρίς εμπόδια, καθώς και η πρόσβαση σε 

πληροφορίες και επικοινωνία με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Μάλιστα, τα συμβαλλόμενα 

κράτη οφείλουν να προχωρούν στις ενέργειες αυτές προληπτικά, πριν δηλαδή ανακύψει 

ανάγκη για ένα συγκεκριμένο άτομο. Για παράδειγμα, προτείνεται ο εκ των προτέρων 

σχεδιασμός ενός κτιρίου ως προσιτού στα άτομα με αναπηρία, διότι και τα επίπεδα 

σχεδιασμού καλύπτει αλλά και είναι πιο οικονομικό να ενσωματωθούν υποχρεωτικά 

χαρακτηριστικά προσβασιμότητας από τα πρώτα στάδια.7 

Λόγω της ιδιαίτερης δυσκολίας (ή και πλήρους αδυναμίας) ορισμένων ατόμων για 

κίνηση και προσανατολισμό σε κτίρια και μέρη ανοιχτά στο ευρύ κοινό, είναι αναγκαία η 

επαρκής σήμανση και η παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και επικοινωνίας στις υποδομές 

αυτές. Τα αντίστοιχα κτίρια οφείλουν π.χ. να έχουν σήμανση Braille ή να παρέχεται ζωντανή 

βοήθεια από διερμηνείς, οδηγούς κ.ά.12 

Για την ικανοποίηση της πρόβλεψης για διευκόλυνση της πρόσβασης των ατόμων 

με αναπηρία, καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική η εξασφάλιση πρόσβασης σε εξοπλισμό, 

προϊόντα και υπηρεσίες, σχεδιασμένα κατά τέτοιον τρόπο ώστε να είναι τεχνολογικά 

προηγμένα και, ταυτόχρονα, κατάλληλα για άτομα με αναπηρία, τα οποία θα 

προσφέρονται στη χαμηλότερη δυνατή τιμή13. Το άρθρο 9 απαιτεί από τα κράτη-μέλη, 

μάλιστα, ώστε να αντιμετωπίσουν φαινόμενα έλλειψης ευαισθητοποίησης της κοινής 

γνώμης, να παρέχουν εκπαίδευση σε όλους τους ενδιαφερόμενους σχετικά με την 

προσβασιμότητα. Η κατάρτιση θα παρέχεται πρώτιστα σε εκείνους που σχεδιάζουν και 

παράγουν αγαθά, υπηρεσίες και προϊόντα. Επιπλέον, η άμεση συμμετοχή των ατόμων με 

αναπηρίες στην ανάπτυξη προϊόντων θα βελτιώσει την κατανόηση των υφισταμένων 

αναγκών και την αποτελεσματικότητα των δοκιμών14. Τέλος, ιδιαίτερη βάση πρέπει να 

                                                
7 Γενικό σχόλιο Νο2 για το Άρθρο 9, παράγραφος 15 
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δοθεί στην συνεργασία των κρατών με τις τοπικές αρχές, φορείς και ιδιώτες, καθώς και τον 

σωστό συντονισμό τους και τον τακτικό έλεγχο της προόδου που επιτελείται. 

 

5.2.β. Άλλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες 

Το γενικό σχόλιο προβλέπει, μάλιστα, ότι τα συμβαλλόμενα κράτη οφείλουν να 

προσδιορίσουν και να εξαλείψουν εμπόδια που ανακύπτουν για την πρόσβαση σε 

εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, που είναι ανοιχτές στο ευρύ κοινό. Γίνεται αντιληπτό 

ότι τα άτομα με αναπηρία, εφόσον απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα, θα πρέπει να έχουν και 

τη δυνατότητα πρόσβασης σε τομείς όπως η εκπαίδευση, το σύστημα υγείας και η 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, καθώς και στοιχειώδη στέγαση σε περίπτωση μεγάλης 

ανάγκης. Πέραν τούτου, η πρόσβαση σε χώρους θρησκευτικής λατρείας, σε υπηρεσίες 

επιβολής του νόμου, δικαστήρια, και φυλακές πρέπει να εξασφαλίζεται υποχρεωτικά από 

τα κράτη15, καθώς έτσι τα άτομα αυτά ασκούν τα συνταγματικώς και διεθνώς 

κατοχυρωμένα δικαιώματά τους. Επιπροσθέτως, τα άτομα με αναπηρία έχουν το δικαίωμα 

ίσης συμμετοχής στα δημόσια αξιώματα και την πολιτική, τον αθλητισμό, τις πολιτιστικές 

και ψυχαγωγικές δραστηριότητες και άλλες δραστηριότητες της κοινωνικής ζωής. Όπως 

καθίσταται σαφές, η απαρίθμηση αυτή είναι ενδεικτική, και όχι εξαντλητική, πράγμα που 

σημαίνει ότι τα συμβαλλόμενα κράτη οφείλουν να διευκολύνουν την πρόσβαση και σε άλλες 

εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής, οι οποίες μπορεί να μην είχαν συμπεριληφθεί κατά τη 

σύνταξη του Γενικού Σχολίου. Έτσι, ένα ευρύ πλέγμα προστασίας των δικαιωμάτων των 

ατόμων με αναπηρία θεσπίζεται για να ισχύει εις το διηνεκές. 

Δεδομένης της ιδιαίτερης σημασίας της ισότιμης συμμετοχής των ατόμων με 

αναπηρία στην κοινωνία, η Επιτροπή των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία έχει να 

δείξει πλούσια νομολογία, με αποφάσεις που δικαίωσαν τα άτομα με αναπηρία που είχαν 

προσφύγει, κάνοντας χρήση της δυνατότητας ατομικής προσφυγής. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα η υπόθεση «Zsolt Bujdoso και πέντε άλλοι κατά Ουγγαρίας»8, όπου οι 

προσφεύγοντες διεκδίκησαν την ισότιμη συμμετοχή τους στις εκλογές, την οποία το 

Ουγγρικό Σύνταγμα απαγόρευε. Η Επιτροπή έκανε σύσταση στο κράτος να αναθεωρήσει 

τις διατάξεις που νομιμοποιούσαν αυτή τη διάκριση. Επίσης, μία ακόμα χαρακτηριστική 

υπόθεση είναι η «Szilvia Nyusti, Peter Tacaks & Tamas Fazekas κατά Ουγγαρίας»9, κατά την 

οποία οι προσφεύγοντες επικαλέστηκαν την αδυναμία τους να χρησιμοποιήσουν τα ΑΤΜ 

στη χώρα τους, σε ισότιμη πρόσβαση με τους υπόλοιπους πολίτες, καθώς αυτά δεν διέθεταν 

το σύστημα Braille στα πλήκτρα τους. Η Επιτροπή, πρότεινε την υιοθέτηση ελάχιστων 

                                                
8 CRPD/C/10/D/4/2011 Zsolt Jujdoso and five others vs Hungary. Διαθέσιμο στο: 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/10/D/4/2011&Lang=e

n (Ανακτήθηκε στις 27/10/2020). 

9 CRPD/C/9/D/1/2010 Szilvia Nyusti, Peter Tacaks and Tamas Fazekas vs Hungary. Διαθέσιμο στο: 

https://www.ohchr.org/en/hrbodies/crpd/pages/jurisprudence.aspx (Ανακτήθηκε στις 27/10/2020). 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/10/D/4/2011&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD/C/10/D/4/2011&Lang=en
https://www.ohchr.org/en/hrbodies/crpd/pages/jurisprudence.aspx
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κανόνων προσβασιμότητας στις τραπεζικές υπηρεσίες για τα ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα, καθώς και τη μεταβολή του νομοθετικού πλαισίου του κράτος, για να 

εξασφαλιστεί η πλήρης προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία. 

 

5.3. Η σχέση με τα άλλα άρθρα της Σύμβασης 

Για την καλύτερη κατανόηση των ζητημάτων που πραγματεύεται το γενικό σχόλιο, 

παραθέτουμε τη σχέση με άλλα, χρήσιμα άρθρα της Σύμβασης: 

 

Προσβασιμότητα και Εκπαίδευση (Άρθρο 24) 

Όλα τα άτομα έχουν δικαίωμα για συμμετοχή στην εκπαίδευση χωρίς διάκριση και 

βάσει ίσων ευκαιριών. Για τα άτομα με αναπηρία, το δικαίωμα αυτό κατοχυρώνεται ειδικά 

στο άρθρο 24 της Σύμβασης στο Σχόλιο της επί της προσβασιμότητας, η Επιτροπή 

παρατηρεί πως χωρίς προσιτά μεταφορικά μέσα, προσβάσιμα σχολικά κτίρια, προσβάσιμες 

πληροφορίες γύρω από την εκπαιδευτική διαδικασία και δυνατότητα επικοινωνίας κατά τη 

διάρκειά της, τα άτομα με αναπηρία δεν θα έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν το δικαίωμά 

τους στην εκπαίδευση. Η επίτευξη της προσβασιμότητας, λοιπόν, αποτελεί στοιχείο της 

προσπάθειας για επίτευξη μίας εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς. 

 

Προσβασιμότητα και Ιατρική Περίθαλψη (Άρθρο 25) 

Από τα δικαιώματα που συνδέονται στενά με την προσβασιμότητα δε θα μπορούσε 

να λείπει το δικαίωμα στην ιατρική περίθαλψη. Στον τομέα αυτό, πέρα από το να είναι 

προσβάσιμες οι εγκαταστάσεις, οι πληροφορίες και οι σχετικές με την υγεία υπηρεσίες, 

πρέπει να δίνεται έμφαση στη διάσταση του φύλου ώστε να καθίσταται προσβάσιμη η 

υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένων των γυναικολογικών και μαιευτικών 

υπηρεσιών για τις γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία10, να αξιοποιούνται στον 

εργασιακό χώρο του ατόμου καθώς και τη συνδικαλιστική δράση. 

 

6. Ειδικότερα Ζητήματα 

Παγκοσμίως υπάρχουν παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο άτομα που έχουν κάποιο 

είδος αναπηρίας, αντιστοιχώντας περίπου στο 15% του συνολικού πληθυσμού της Γης. 

Παρά την αξιόλογη πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία 20 χρόνια στους τομείς της 

προσβασιμότητας και της συμπερίληψης των ΑμεΑ, μπορούμε με βεβαιότητα να 

                                                
10 Γενικό σχόλιο Νο2 για το Άρθρο 9, παράγραφος 40 
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αναφέρουμε ότι υπάρχει μεγάλο χάσμα από την δέσμευση των χωρών να βελτιώσουν τις 

καθημερινότητες των ΑμεΑ από τις πραγματικές εμπειρίες που βιώνουν. Επομένως, πρέπει 

να καταβληθεί συντονισμένη προσπάθεια, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα των 

ατόμων με ειδικές ανάγκες δεν παραμελούνται και βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής 

του κάθε κράτους.11 

 

6.1. Η πρόσβαση των ΑμεΑ στις αθλητικές εγκαταστάσεις και το 

δικαίωμα συμμετοχής στον αθλητισμό 

Ο αθλητισμός διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για τον ίδιο τον άνθρωπο και τη ζωή 

του. Η αξία του αναγνωριζόταν ανέκαθεν, καθώς συμβάλλει στην πνευματική, ψυχική και 

ηθική καλλιέργεια, στην υγεία, την ψυχαγωγία και την καλή φυσική κατάσταση.12  

Μάλιστα, έχει κατοχυρωθεί νομικά «το δικαίωμα στον αθλητισμό» τόσο σε κρατικό 

όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ειδικότερα και όσον αφορά στα Άτομα με Αναπηρία, η 

συγκεκριμένη ελευθερία είναι νομικά κατοχυρωμένη διεθνώς στη «Σύμβαση για τα 

Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και στο Προαιρετικό Πρωτόκολλο» στο άρθρο 30 

παρ. 5.13  

Ο αθλητισμός για τα ΑμεΑ συναντάται σε πολλές εκφάνσεις, από τον αθλητισμό 

αποκατάστασης μέχρι και τον υψηλό αθλητισμό (σε επίπεδο πρωταθλητισμού). Μέσα από 

αυτόν, έχουν την ευκαιρία να βιώσουν τη χαρά του αγωνίζεσθαι, να κοινωνικοποιηθούν 14, 

ενώ ταυτόχρονα ενδυναμώνονται πνευματικά και σωματικά. Ως αποτέλεσμα τα λοιπά μέλη 

της κοινωνίας εστιάζουν στις ικανότητες των ΑμεΑ κι έτσι ο στιγματισμός και οι διακρίσεις 

σε βάρος τους περιορίζονται σημαντικά έως και εξαλείφονται.15 

Από τους πρώτους αγώνες για αθλητές με αναπηρία το 1948 στο Στόουκ Mάντεβιλ 

στην Αγγλία και τους πρώτους Παραολυμπιακούς Αγώνες το 1960 στην Ρώμη16, έχουμε 

                                                
11 United Nations, Department of Economic and Social Affairs (χ.χ.).Special Envoy of the Secretary- General on 

Disability and Accessibility, Διαθέσιμο στο: https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/special envoy-

of-the-secretary-general-on- disability-and-accessibility.html (Ανακτήθηκε στις 26/10/2020).  

12 Κούτρας, Σ. (2005), Πειστικός λόγος, Εκδόσεις Σαββάλας, Αθήνα, σελ. 129-132 

13 Ηνωμένα Έθνη, (χ.χ.), Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ. Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων 

με Αναπηρία και Προαιρετικό Πρωτόκολλο, Διαθεσ́ιμο στο: 

https://unric.org/el/%cf%83%cf%8d%ce%bc%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-

%cf%84%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%8e%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-

%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b1%cf%84%cf%8c%ce%bc%cf%89%ce%bd-%ce%bc-2/ (Ανακτήθηκε στις 25/10/2022) 

14 Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (χ.χ.), Σκοποί- Στόχοι, Διαθέσιμο στο: https://www.paralympic.gr/%CE%B7-

%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE/%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF

%CE%AF-%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%87%CE%BF%CE%B9/(Ανακτήθηκε στις 25/10/2022) 

15 Department of Economic and Social Affairs Disability (χ.χ.), Disability and Sports, Διαθέσιμο στο: 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/issues/disability-and-sports.html (Ανακτήθηκε στις 25/10/2022) 

16 Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (χ.χ.), Παραολυμπιακοί Αγώνες. Ιστορικό, Διαθέσιμο στο: 

https://www.paralympic.gr/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%bc%cf%80%ce%b9%ce%b1%

https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/special%20envoy-of-the-secretary-general-on-%20disability-and-accessibility.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/special%20envoy-of-the-secretary-general-on-%20disability-and-accessibility.html
https://unric.org/el/%cf%83%cf%8d%ce%bc%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%8e%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b1%cf%84%cf%8c%ce%bc%cf%89%ce%bd-%ce%bc-2/
https://unric.org/el/%cf%83%cf%8d%ce%bc%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%8e%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b1%cf%84%cf%8c%ce%bc%cf%89%ce%bd-%ce%bc-2/
https://unric.org/el/%cf%83%cf%8d%ce%bc%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b1-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%8e%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b1%cf%84%cf%8c%ce%bc%cf%89%ce%bd-%ce%bc-2/
https://www.paralympic.gr/%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE/%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF-%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%87%CE%BF%CE%B9/
https://www.paralympic.gr/%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE/%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF-%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%87%CE%BF%CE%B9/
https://www.paralympic.gr/%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE/%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF-%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%87%CE%BF%CE%B9/
https://www.un.org/development/desa/disabilities/issues/disability-and-sports.html
https://www.paralympic.gr/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%bc%cf%80%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%af-%ce%b1%ce%b3%cf%8e%ce%bd%ce%b5%cf%82/%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%8c/
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φτάσει πλέον στο σήμερα, οπότε οι παραθλητές μπορούν να επιλέξουν μεταξύ ενός ευρέος 

φάσματος αγωνισμάτων (τόσο θερινών π.χ. Στίβος, Αντισφαίριση με αμαξίδιο 17, όσο και 

χειμερινών π.χ. Αλπικό Σκι, Χόκεϊ επί Πάγου18). 

  

Παρόλο όμως που πλέον υφίσταται ένα νομοθετικό πλαίσιο για την πρόσβαση των 

ΑμεΑ στον αθλητισμό και έχει δημιουργηθεί ο κλάδος της Ειδικής Φυσικής Αγωγής και των 

προσαρμοσμένων αθλημάτων, τα Άτομα με Αναπηρία πολλές φορές εμποδίζονται να 

απολαύσουν το θεμελιώδες αυτό δικαίωμά τους. 

  Στις αιτίες αυτού του φαινομένου χρειάζεται να συμπεριλάβουμε την έλλειψη/ 

ανεπάρκεια κατάλληλων αθλητικών εγκαταστάσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες τους, 

το ασθενές κρατικό ενδιαφέρον ως προς την κατασκευή/ συντήρηση τέτοιων δομών, την 

ελλιπή γνώση ή εξειδίκευση επαγγελματιών, τη μειωμένη ενημέρωση σχετικά με χώρους και 

προγράμματα και την αδυναμία πρόσβασης στα υφιστάμενα γήπεδα/ στάδια.19  

Με άλλα λόγια, παρατηρείται μία κατάσταση, κατά την οποία τα Άτομα με 

Αναπηρία, ενώ εκδηλώνουν ενδιαφέρον προς την άθληση, συχνά στερούνται της ευκαιρίας 

να το πραγματοποιήσουν, αφού στις περιοχές που διαμένουν δεν υπάρχουν κατάλληλοι 

αθλητικοί χώροι όπου μπορούν να έχουν πρόσβαση και να ασχοληθούν με το άθλημα που 

                                                
ce%ba%ce%bf%ce%af-

%ce%b1%ce%b3%cf%8e%ce%bd%ce%b5%cf%82/%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%8c/(Αν

ακτήθηκε στις 25/10/2022) 

17 Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (χ.χ.), Αθλήματα. Θερινά Αθλήματα, Διαθέσιμο στο: 

https://www.paralympic.gr/%ce%b1%ce%b8%ce%bb%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/%ce%b1%ce%b8%ce%b

b%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bd%cf%8e%ce%bd-

%ce%b1%ce%b3%cf%8e%ce%bd%cf%89%ce%bd/ (Ανακτήθηκε στις 25/10/2022) 

18 Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (χ.χ.), Αθλήματα. Χειμερινά Αθλήματα, Διαθέσιμο στο: 

https://www.paralympic.gr/%ce%b1%ce%b8%ce%bb%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/%ce%b1%ce%b8%ce%b

b%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-

%cf%87%ce%b5%ce%b9%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bd%cf%8e%ce%bd-

%ce%b1%ce%b3%cf%8e%ce%bd%cf%89%ce%bd/ (Ανακτήθηκε στις 25/10/2022) 

19  Rimmer J.H., Riley B., Wang E., Rauworth A., Jurkowski J. (2004), Physical activity participation among persons with 

disabilities: barriers and facilitators, American Journal of Preventive Medicine, τόμος 26, θέμα 5, σελ. 419-425, Διαθεσ́ιμο 

στο: https://www.ajpmonline.org/article/S0749-3797(04)00029-7/fulltext#articleInformation (Ανακτηθ́ηκε στις: 

26/10/2022) 

Εικόνα 1. Στίβος, 100 μέτρα Τ11, ο Αθανάσιος Γκαβέλας μαζί με τον 
συνοδό του αθλητή, Σωτήρη Γκαραγκάνη 

Πηγή Εικόνας: ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (02/09/2021), Παραολυμπιακοί 
Αγώνες. Χρυσός ο Θανάσης Γκαβέλας στα 100 μέτρα Τ11- Νέο παγκόσμιο 
ρεκόρ, διαθέσιμο στο http://www.mixanitouxronou.gr/paraolympiakoi-
agones-chrysos-o-thanasis-gkavelas-sta-100-metra-t11-neo-pagkosmio-
rekor/(Ανακτήθηκε στις 26/10/2022) 
 

 

https://www.paralympic.gr/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%bc%cf%80%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%af-%ce%b1%ce%b3%cf%8e%ce%bd%ce%b5%cf%82/%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%8c/
https://www.paralympic.gr/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%bc%cf%80%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%af-%ce%b1%ce%b3%cf%8e%ce%bd%ce%b5%cf%82/%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%8c/
https://www.paralympic.gr/%ce%b1%ce%b8%ce%bb%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/%ce%b1%ce%b8%ce%bb%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bd%cf%8e%ce%bd-%ce%b1%ce%b3%cf%8e%ce%bd%cf%89%ce%bd/
https://www.paralympic.gr/%ce%b1%ce%b8%ce%bb%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/%ce%b1%ce%b8%ce%bb%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bd%cf%8e%ce%bd-%ce%b1%ce%b3%cf%8e%ce%bd%cf%89%ce%bd/
https://www.paralympic.gr/%ce%b1%ce%b8%ce%bb%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/%ce%b1%ce%b8%ce%bb%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bd%cf%8e%ce%bd-%ce%b1%ce%b3%cf%8e%ce%bd%cf%89%ce%bd/
https://www.paralympic.gr/%ce%b1%ce%b8%ce%bb%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/%ce%b1%ce%b8%ce%bb%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%87%ce%b5%ce%b9%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bd%cf%8e%ce%bd-%ce%b1%ce%b3%cf%8e%ce%bd%cf%89%ce%bd/
https://www.paralympic.gr/%ce%b1%ce%b8%ce%bb%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/%ce%b1%ce%b8%ce%bb%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%87%ce%b5%ce%b9%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bd%cf%8e%ce%bd-%ce%b1%ce%b3%cf%8e%ce%bd%cf%89%ce%bd/
https://www.paralympic.gr/%ce%b1%ce%b8%ce%bb%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/%ce%b1%ce%b8%ce%bb%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%87%ce%b5%ce%b9%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bd%cf%8e%ce%bd-%ce%b1%ce%b3%cf%8e%ce%bd%cf%89%ce%bd/
https://www.paralympic.gr/%ce%b1%ce%b8%ce%bb%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/%ce%b1%ce%b8%ce%bb%ce%ae%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%87%ce%b5%ce%b9%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%bd%cf%8e%ce%bd-%ce%b1%ce%b3%cf%8e%ce%bd%cf%89%ce%bd/
https://www.ajpmonline.org/article/S0749-3797(04)00029-7/fulltext#articleInformation
http://www.mixanitouxronou.gr/paraolympiakoi-agones-chrysos-o-thanasis-gkavelas-sta-100-metra-t11-neo-pagkosmio-rekor/(Ανακτήθηκε
http://www.mixanitouxronou.gr/paraolympiakoi-agones-chrysos-o-thanasis-gkavelas-sta-100-metra-t11-neo-pagkosmio-rekor/(Ανακτήθηκε
http://www.mixanitouxronou.gr/paraolympiakoi-agones-chrysos-o-thanasis-gkavelas-sta-100-metra-t11-neo-pagkosmio-rekor/(Ανακτήθηκε
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θέλουν να επιλέξουν.20 Ακόμα, η είσοδός τους σε υφιστάμενα στάδια συχνά παρεμποδίζεται, 

καθώς δεν υπάρχει πρόβλεψη για διαδρόμους που να οδηγούν στο γήπεδο και οι οποίοι 

είναι προσβάσιμοι από τα άτομα που αντιμετωπίζουν κινητικές δυσκολίες ή προβλήματα 

όρασης. Μάλιστα ακόμα κι αν υπάρχουν, τις περισσότερες φορές δεν είναι ορθά 

συντηρημένοι, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η ασφάλεια των ΑμεΑ, ή χρησιμοποιούνται 

καταχρηστικά από άτομα που δεν ανήκουν στις συγκεκριμένες κατηγορίες, με αποτέλεσμα 

να δυσχεραίνεται η πρόσβαση όσων το έχουν ανάγκη. 

Συνεπώς, τα ΑμεΑ που ζουν εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων αποκλείονται σε 

σοβαρό βαθμό από τον αθλητισμό, καθώς δεν υπάρχουν αθλητικές δομές στις οποίες 

μπορούν να εισέλθουν και στις οποίες μπορούν να διεξαχθούν τα αγωνίσματά τους με 

ασφάλεια. Αλλά και όσοι/ όσες ζουν στις μεγαλουπόλεις δεν είναι εγγυημένο ότι θα 

μπορέσουν να συμμετάσχουν στα αγωνίσματα. Είναι γεγονός ότι οι κατάλληλοι αθλητικοί 

χώροι είναι περιορισμένοι σε αριθμό και δυσεύρετοι, τη στιγμή που τα κράτη/ μέλη αμελούν 

να προχωρήσουν στη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων ή στην αναβάθμιση των 

υφιστάμενων.  

Η κατάσταση αυτή μοιραία οδηγεί στη μη έμπρακτη εφαρμογή του δικαιώματος 

των ΑμεΑ στην άθληση, αφού αποκλείονται από τη δυνατότητα να λαμβάνουν μέρος στις 

διάφορες αθλητικές δραστηριότητες και να αναπτύσσουν αντίστοιχες δεξιότητες. Όπως 

όμως υπογράμμισε ο William Arthur Ward: «Οι δυσκολίες κάνουν κάποιους ανθρώπους να 

σπάνε. Άλλους να σπάνε ρεκόρ.» 

 

6.2. Η πρόσβαση των ΑμεΑ σε πολιτιστικούς, αρχαιολογικούς και 

τουριστικούς χώρους 

Ο πολιτισμός -τόσο στις υλικές όσο και στις άυλες εκδηλώσεις του- ασκεί 

καθοριστική επιρροή σε πνευματικό, παιδευτικό, αισθητικό και ψυχολογικό επίπεδο. 

Προωθεί τον περιορισμό (ή ακόμα και την εξάλειψη) των στερεοτυπικών αντιλήψεων, την 

ανεκτικότητα και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα. Επομένως, η διασφάλιση της 

ελεύθερης και απρόσκοπτης πρόσβασης σε αυτόν για όλα τα μέλη της κοινωνίας 

ανεξαιρέτως είναι ζήτημα κοινωνικής ισότητας, δικαιοσύνης, και κατ' επέκταση, 

δημοκρατίας.21 

                                                
20 Gazzetta TV (2014), Αθλητισμός ΑΜΕΑ στην εποχή της κρίσης, διαθέσιμο στο: 

https://www.youtube.com/watch?v=rkrHJHopGgk  (Ανακτήθηκε στις 27/10/2022) 

 

21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (2021), Διασφάλιση της ελεύθερης και 

απρόσκοπτης πρόσβασης στον Πολιτισμό για όλους, χωρίς αποκλεισμούς, Διαθέσιμο στο: 

https://www.culture.gov.gr/el/Information/SitePages/view.aspx?nID=4029 (Ανακτήθηκε στις 27/10/2022) 

https://www.youtube.com/watch?v=rkrHJHopGgk
https://www.culture.gov.gr/el/Information/SitePages/view.aspx?nID=4029
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Είναι γεγονός ότι η οκνηρία ως προς τη δημιουργία προσβάσιμου πολιτιστικού 

περιεχομένου με παραδοσιακά και ψηφιακά μέσα, αλλά και ο περιορισμένος αριθμός -ή 

ακόμα και η ανυπαρξία- ανελκυστήρων, αναβατορίων, ραμπών, ηλεκτρονικών οχημάτων 

και διαδρομών για τα Άτομα με Αναπηρία εντός αρχαιολογικών και πολιτιστικών χώρων 

οδηγούν στον αποκλεισμό των ΑμεΑ από την επαφή με τον πολιτισμό και την ιστορία.22 

Σε δημοκρατικά κράτη- μέλη, ωστόσο, δεν αρμόζει μόνο η νομική κατοχύρωση αλλά 

κρίνεται απαραίτητο να εγγυάται θεσμικά και πρακτικά ότι τα Άτομα με Αναπηρία θα 

απολαμβάνουν απρόσκοπτα και με αυτονομία τη συμμετοχή τους στην πολιτιστική ζωή 

των χωρών. Για τον λόγο αυτό και λαμβανομένων υπόψη των αναγκών των ΑμεΑ, σκόπιμο 

θα ήταν τα κράτη να μεριμνήσουν για την κατασκευή ανελκυστήρων ή αναβατορίων εντός 

των αρχαιολογικών και πολιτιστικών χώρων, για τη μετακίνηση των εμποδιζόμενων 

ατόμων με ηλεκτροκίνητα γκολφ καρτ23 καθώς και για την επιλογή προσβάσιμων σημείων 

με καλή θέα προς τον αρχαιολογικό χώρο τοποθετώντας κατάλληλα συστήματα 

πληροφόρησης σε αυτά. Επιπρόσθετα, θα μπορούσαν να προβούν στη δημιουργία 

προσβάσιμου πολιτιστικού έντυπου υλικού, στην υποβοήθηση των ΑμεΑ στην αντίληψη του 

χώρου μέσω της διαφοροποίησης αυτού κατασκευαστικά ή με ήχους ή με μυρωδιές, στη 

διαμόρφωση των προαναφερθέντων χώρων με έντονο φωτισμό (για να βοηθηθούν τα 

άτομα με μειωμένη όραση, αλλά και τα κωφά άτομα, ώστε να βλέπουν τη νοηματική 

γλώσσα ή τα χείλη του συνομιλητή τους) και τονικές ή χρωματικές αντιθέσεις, καθώς και 

στην τοποθέτηση επεξηγηματικών πινακίδων σε σημεία που να μπορούν να ιδωθούν και 

από καθήμενους επισκέπτες αλλά και αντίστοιχων σε γραφή Μπράιγ. 24 

Βέβαια, η εξασφάλιση της εξυπηρέτησής τους είναι ένα σύνθετο εγχείρημα, στο 

οποίο υπεισέρχονται πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα, όπως ο 

σωστός σχεδιασμός, η ενημέρωση, η εκπαίδευση και οι νοοτροπίες.25 

Στο σημείο αυτό αξίζει να υπογραμμιστεί ότι η επαφή των ΑμεΑ με την κουλτούρα 

δε θα πρέπει να διασφαλιστεί μόνο εντός της χώρας διαβίωσής τους. Κρίνεται απαραίτητο 

να προβλέπεται η ασφαλής και εύκολη μετακίνησή τους και σε άλλα κράτη- μέλη, 

προκειμένου να μπορούν να γνωρίζουν διαφορετικούς πολιτισμούς, ιδιαίτερους τρόπους 

                                                
22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (2021), Διασφάλιση της ελεύθερης και 

απρόσκοπτης πρόσβασης στον Πολιτισμό για όλους, χωρίς αποκλεισμούς, Διαθέσιμο στο: 

https://www.culture.gov.gr/el/Information/SitePages/view.aspx?nID=4029 (Ανακτήθηκε στις 27/10/2022) 

23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (2021), Διασφάλιση της ελεύθερης και 

απρόσκοπτης πρόσβασης στον Πολιτισμό για όλους, χωρίς αποκλεισμούς, Διαθέσιμο στο: 

https://www.culture.gov.gr/el/Information/SitePages/view.aspx?nID=4029 (Ανακτήθηκε στις 31/10/2022) 

24 Πολυχρονίου Γ. (2014), Η πρόσβαση και εξυπηρέτηση των ΑμεA σε μουσεία, πολιτιστικούς χώρους και μνημεία 

της Ελλάδας, Περιοδική Έκδοση “αρχιτέκτονες” , τεύχος 09, Διαθέσιμο στο: https://www.sadas-pea.gr/i-prosvasi-ke-

exipiretisi-ton-amea-se-mousia-politistikous-chorous-ke-mnimia-tis-elladas-architektones/ (Ανακτήθηκε στις 

31/10/2022) 

25 Πολυχρονίου Γ. (2014), Η πρόσβαση και εξυπηρέτηση των ΑμεA σε μουσεία, πολιτιστικούς χώρους και μνημεία 

της Ελλάδας, Περιοδική Έκδοση “αρχιτέκτονες” , τεύχος 09, Διαθέσιμο στο: https://www.sadas-pea.gr/i-prosvasi-ke-

exipiretisi-ton-amea-se-mousia-politistikous-chorous-ke-mnimia-tis-elladas-architektones/ (Ανακτήθηκε στις 

27/10/2022) 

https://www.culture.gov.gr/el/Information/SitePages/view.aspx?nID=4029
https://www.culture.gov.gr/el/Information/SitePages/view.aspx?nID=4029
https://www.sadas-pea.gr/i-prosvasi-ke-exipiretisi-ton-amea-se-mousia-politistikous-chorous-ke-mnimia-tis-elladas-architektones/
https://www.sadas-pea.gr/i-prosvasi-ke-exipiretisi-ton-amea-se-mousia-politistikous-chorous-ke-mnimia-tis-elladas-architektones/
https://www.sadas-pea.gr/i-prosvasi-ke-exipiretisi-ton-amea-se-mousia-politistikous-chorous-ke-mnimia-tis-elladas-architektones/
https://www.sadas-pea.gr/i-prosvasi-ke-exipiretisi-ton-amea-se-mousia-politistikous-chorous-ke-mnimia-tis-elladas-architektones/
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ζωής, ξεχωριστές νοοτροπίες. Ακόμα όμως και όταν επιθυμούν να πραγματοποιούν ταξίδια 

για προσωπικούς λόγους ή με σκοπό την αναψυχή, τα κράτη-μέλη οφείλουν να μεριμνούν 

ως προς την ασφαλή πραγματοποίησή τους σε κάθε περιοχή, προκειμένου το φάσμα των 

ταξιδιωτικών επιλογών των ΑμεΑ να μην είναι περιορισμένο εξαιτίας της ιδιαιτερότητάς 

τους. 

Με άλλα λόγια χρειάζεται να υφίσταται σε όλα τα κράτη- μέλη ο προσβάσιμος 

τουρισμός. Προσβασιμότητα δε σημαίνει μόνο απουσία αρχιτεκτονικών εμποδίων. Οι 

προσβάσιμοι προορισμοί οφείλουν να εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα της πλήρους 

αλυσίδας αξίας, στην οποία ενδεικτικά εμπεριέχονται τα ξενοδοχεία, τα μέσα μεταφοράς, 

τα συστήματα πληροφοριών και κρατήσεων, τα αξιοθέατα, οι δημόσιοι χώροι και τα 

γραφεία τουρισμού.26 Ορισμένες φορές όμως οι προσπελάσιμες ξενοδοχειακές μονάδες 

είναι οικονομικά δυσπρόσιτες και έτσι ο τουρισμός μπορεί να φαίνεται πολυτέλεια για τα 

ΑμεΑ, ενώ οι ανάγκες τους σε παροχές και υπηρεσίες εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται 

ως ζητήματα χαμηλής προτεραιότητας ακόμα και σήμερα. 

Φυσικά, η αντικειμενική, πλήρης και σφαιρική ενημέρωση των Ατόμων με Αναπηρία- 

αναφορικά με τα στοιχεία προσβασιμότητας- από τις αρμόδιες υπηρεσίες κάθε χώρας 

αποτελεί μέγιστη ανάγκη, προκειμένου τα ΑμεΑ να έχουν την ευκαιρία να επισκέπτονται 

τους προορισμούς που επιθυμούν, γνωρίζοντας ότι οι τελευταίοι είναι σε θέση να 

υποστηρίξουν τις ιδιαιτερότητές τους. Η ενημέρωση αυτή, βέβαια, χρειάζεται να παρέχεται 

και μέσω προσβάσιμων ιστοσελίδων και πληροφοριών εναλλακτικών μορφών (όπως 

ανάγλυφο κείμενο, οπτικοακουστικό υλικό) και από εκπαιδευμένο προσωπικό. Παράλληλα 

με την ορθή πληροφόρηση, θα ήταν ωφέλιμο τα κράτη- μέλη να φροντίζουν να υφίσταται-

σε όσες το δυνατό περισσότερες περιοχές τους-  η δυνατότητα δανεισμού ή ενοικίασης 

τεχνικής βοήθειας και εξοπλισμού στα ΑμεΑ (όπως αναπηρικών αμαξιδίων).  Θα μπορούσαν 

ακόμα να προβούν στη δημιουργία προσβάσιμων χώρων στάθμευσης, διαδρομών, 

υποδομών μεταφοράς, φαρδιών διαδρόμων και διόδων, χώρων ανάπαυσης για τους 

επισκέπτες, ραμπών πρόσβασης, προσβάσιμων ξενοδοχείων, και χαμηλών γκισέ.27 

Η εφαρμογή, λοιπόν, της προσβασιμότητας στοχεύει στη διαμόρφωση ενός 

περιβάλλοντος που θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των ΑμεΑ και θα εξασφαλίζει την 

αυτόνομη μετακίνησή τους σε κάθε πολιτιστικό, αρχαιολογικό χώρο και σε κάθε 

ταξιδιωτικό προορισμό. 

                                                
26 ΕΕ (2018), Οδηγός προσβάσιμου τουρισμού, Κεφάλαιο 2- Τουριστική Βιομηχανία- Ένα επίπεδο επάνω και όχι 

απλά ένα βήμα μπροστά, Διαθέσιμο στο: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-

content/2f432fbf-8aef-4c8a-9b01-dd94c4eec9a8/IO3_2%20AT%20Guide%2C%20Industry%2C%20GR.pdf (Ανακτήθηκε 

στις 27/10/2022) 

27 ΕΕ (2018), Οδηγός προσβάσιμου τουρισμού, Κεφάλαιο 2- Τουριστική Βιομηχανία- Ένα επίπεδο επάνω και όχι 

απλά ένα βήμα μπροστά, Διαθέσιμο στο: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-

content/2f432fbf-8aef-4c8a-9b01-dd94c4eec9a8/IO3_2%20AT%20Guide%2C%20Industry%2C%20GR.pdf  

(Ανακτήθηκε στις 27/10/2022) 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/2f432fbf-8aef-4c8a-9b01-dd94c4eec9a8/IO3_2%20AT%20Guide%2C%20Industry%2C%20GR.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/2f432fbf-8aef-4c8a-9b01-dd94c4eec9a8/IO3_2%20AT%20Guide%2C%20Industry%2C%20GR.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/2f432fbf-8aef-4c8a-9b01-dd94c4eec9a8/IO3_2%20AT%20Guide%2C%20Industry%2C%20GR.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/project-result-content/2f432fbf-8aef-4c8a-9b01-dd94c4eec9a8/IO3_2%20AT%20Guide%2C%20Industry%2C%20GR.pdf
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6.3. Ψυχαγωγία και Χώροι Αναψυχής 

Οι ασθματικοί κι αγχώδεις ρυθμοί ζωής των αυξημένων υποχρεώσεων, απαιτήσεων 

και αλληλοσυγκρουόμενων ρόλων καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για εποικοδομητική 

αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και πρωτεύον το δικαίωμα στην ψυχαγωγία για όλα τα 

μέλη του κοινωνικού συνόλου. Συγκεκριμένα, το ζήτημα αποκτά μεγαλύτερες διαστάσεις 

για την κοινωνική ομάδα των ΑμεΑ που συχνά τίθεται στο περιθώριο του κοινωνικού 

σώματος και χρειάζεται να υπερπηδήσει πλήθος δυσκολιών, προκειμένου να αξιώσει το 

δικαίωμά της στην υγιή ψυχαγωγία, που αποτελεί στάθμη πολιτισμού του εκάστοτε 

κράτους. 

Όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του κοινωνικού συνόλου δικαιούνται να συμμετέχουν σε 

όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής. Ειδικότερα, πρέπει να δίνεται σε κάθε άτομο η 

δυνατότητα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις των κέντρων μουσικής, των εστιατορίων, των 

μπαρ και των νυχτερινών κέντρων διασκέδασης, η δυνατότητα πρόσβασης σε δανειστικές 

βιβλιοθήκες, παιδοτόπους, θεματικά πάρκα και κέντρα (βιντεο)παιχνιδιών και ψυχαγωγίας, 

η ευκαιρία παρακολούθησης θεατρικών/ κινηματογραφικών παραστάσεων και αθλητικών 

δρωμένων. 28 

Κάθε κράτος μέλος καλείται να ακολουθήσει το παράδειγμα της Ολλανδίας και της 

Ισπανίας, μεριμνώντας για ανάλογα μέτρα όπως στις χώρες αυτές, όπου λειτουργούν ειδικά 

θεματικά πάρκα με ειδικά παιχνίδια σε υδάτινα πάρκα, οι εγκαταστάσεις των οποίων είναι 

προσαρμοσμένες στις δυσκολίες και ιδιαίτερες δυνατότητες των ΑμεΑ. 29 

Σε πρακτικό επίπεδο, όμως, τα  ΑμεΑ έρχονται αντιμέτωπα με δυσκολίες και φυσικά 

εμπόδια ως προς την απόλαυση του αναφαίρετου δικαιώματος της ψυχαγωγίας. Παρά τη 

μερική κινητοποίηση των κρατών μελών για την προάσπιση του δικαιώματος των ΑμεΑ 

στην ψυχαγωγία, παρατηρείται μία σχετική αδράνεια, με αποτέλεσμα πλήθος ατόμων της 

κοινωνικής αυτής ομάδας να τίθεται στο περιθώριο και να παρεμποδίζεται από την 

απόλαυσή των ευεργετικών οφελών της συγκεκριμένης ελευθερίας.  

Στον αντίποδα αρκετά κράτη  -σεβόμενα την εγγενή ανάγκη του ανθρώπου για 

ψυχαγωγία- έλαβαν πρακτικά μέτρα και προέβησαν στην τροποποίηση του νομοθετικού 

τους πλαισίου. Μάλιστα, επέβαλαν τον σχεδιασμό νέων κέντρων αναψυχής με βασική 

προτεραιότητα την τοποθέτηση μπαρών και χώρων στάθμευσης σε θέατρα και 

                                                
28 3PLAYMEDIA (2021), Accessibility Laws for Media and Entertainment, διαθέσιμο στο: 

https://www.3playmedia.com/blog/accessibility-laws-for-media-and-entertainment/?fbclid=IwAR3XXPJR6dd-

ozwQWxWpm3TYe7d7RJ_b4q4j5Gj1My6iHIIp3nkDrXbDCL4, (Ανακτήθηκε στις 29/10/2022) 

29 3PLAYMEDIA (2021), Accessibility Laws for Media and Entertainment, διαθέσιμο στο: 

https://www.3playmedia.com/blog/accessibility-laws-for-media-and-entertainment/?fbclid=IwAR3XXPJR6dd-

ozwQWxWpm3TYe7d7RJ_b4q4j5Gj1My6iHIIp3nkDrXbDCL4, (Ανακτήθηκε στις 29/10/2022) 

https://www.3playmedia.com/blog/accessibility-laws-for-media-and-entertainment/?fbclid=IwAR3XXPJR6dd-ozwQWxWpm3TYe7d7RJ_b4q4j5Gj1My6iHIIp3nkDrXbDCL4
https://www.3playmedia.com/blog/accessibility-laws-for-media-and-entertainment/?fbclid=IwAR3XXPJR6dd-ozwQWxWpm3TYe7d7RJ_b4q4j5Gj1My6iHIIp3nkDrXbDCL4
https://www.3playmedia.com/blog/accessibility-laws-for-media-and-entertainment/?fbclid=IwAR3XXPJR6dd-ozwQWxWpm3TYe7d7RJ_b4q4j5Gj1My6iHIIp3nkDrXbDCL4
https://www.3playmedia.com/blog/accessibility-laws-for-media-and-entertainment/?fbclid=IwAR3XXPJR6dd-ozwQWxWpm3TYe7d7RJ_b4q4j5Gj1My6iHIIp3nkDrXbDCL4
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κινηματογράφους. Έτσι, ο σχεδιασμός αυτών των εγκαταστάσεων γίνεται με βάση τις 

ιδιαίτερες ανάγκες των ΑμεΑ, καθιστώντας εφικτή την πρόσβασή τους σε αυτούς. 

Παράλληλα, πλήθος ευρωπαϊκών κρατών τα τελευταία χρόνια στοχεύοντας στην ισότιμη 

αντιμετώπιση των Ατόμων με Αναπηρία και στην ένταξή τους στην κοινωνική ζωή, έθεσαν 

πρότυπα, προκειμένου να διασφαλίσουν την πρόσβαση των ΑμεΑ στις κινηματογραφικές 

αίθουσες μέσα από το Εθνικό σύμβολο για την αναπηρία 1986. Πρακτικά έγινε άρση των 

αρχιτεκτονικών εμποδίων με την ύψωση των τραπεζιών και την τοποθέτηση μπαρών, 

ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση με αμαξίδιο αλλά και η τοποθέτηση υποτίτλων σε πλήθος 

αιθουσών για όλους τους συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής. 

Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα στα ΑμεΑ να εισέλθουν μαζί με τους φροντιστές τους (χωρίς 

την πληρωμή επιπρόσθετου εισιτηρίου), ώστε να μην δυσχεραίνεται η εφαρμογή του 

προαναφερθέντος δικαιώματός τους.30 31 

Ωστόσο, τα μέτρα αυτά δεν είναι σε θέση να αλλάξουν την κατάσταση που βιώνουν 

τα Άτομα με Αναπηρία αναφορικά με το δικαίωμά τους στην ψυχαγωγία, αφού η 

σποραδική και περιορισμένη εφαρμογή τους δεν επαρκεί για την αλλαγή των συνθηκών σε 

παγκόσμιο επίπεδο και για την έμπρακτη εφαρμογή τής νομικά κατοχυρωμένης αυτής 

ελευθερίας τους. Συνεπώς, κρίνεται σκόπιμο να ληφθούν συνολικά και άμεσα μέτρα σε όλα 

τα κράτη- μέλη. 

 

7. Ερωτήσεις προς τους συμμετέχοντες 

1) Ποια μέτρα θεωρείτε ότι πρέπει να λάβουν τα  κράτη – μέλη, ώστε να εξασφαλιστεί 

η πρόσβαση των ΑμεΑ στις αθλητικές εγκαταστάσεις, αλλά και η προάσπιση του 

δικαιώματός τους στην άθληση; 

2) Με ποιες ενέργειες δύναται να εκσυγχρονιστούν οι πολιτιστικοί, αρχαιολογικοί και 

τουριστικοί χώροι, ώστε να μην αποκλείονται τα Άτομα με Αναπηρία; 

                                                
30 Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (χ.χ.), H Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με 

Αναπηρία, διαθέσιμο στο:https://www.esamea.gr/about-us/welcome-note/86-legal-framework/symbasi/547-symbasi-

oie-gia-ta-dikaiomata-ton-atomon-me-anapiria?fbclid=IwAR0jYG21bSqWakMdtuySCU0_SnNNMlnhoKawMjKFKG-

TgAu2ogLczm5nyu8  (Ανακτήθηκε στις 29/10/2022) 

31 SEAT UP (χ.χ.), Guide to Accessible Entertainment, διαθέσιμο στο: https://seatup.com/blog/guide-to-accessible-

entertainment/?fbclid=IwAR3XXPJR6dd-ozwQWxWpm3TYe7d7RJ_b4q4j5Gj1My6iHIIp3nkDrXbDCL4(Ανακτήθηκε στις 

29/10/2022) 

 

https://www.esamea.gr/about-us/welcome-note/86-legal-framework/symbasi/547-symbasi-oie-gia-ta-dikaiomata-ton-atomon-me-anapiria?fbclid=IwAR0jYG21bSqWakMdtuySCU0_SnNNMlnhoKawMjKFKG-TgAu2ogLczm5nyu8
https://www.esamea.gr/about-us/welcome-note/86-legal-framework/symbasi/547-symbasi-oie-gia-ta-dikaiomata-ton-atomon-me-anapiria?fbclid=IwAR0jYG21bSqWakMdtuySCU0_SnNNMlnhoKawMjKFKG-TgAu2ogLczm5nyu8
https://www.esamea.gr/about-us/welcome-note/86-legal-framework/symbasi/547-symbasi-oie-gia-ta-dikaiomata-ton-atomon-me-anapiria?fbclid=IwAR0jYG21bSqWakMdtuySCU0_SnNNMlnhoKawMjKFKG-TgAu2ogLczm5nyu8
https://seatup.com/blog/guide-to-accessible-entertainment/?fbclid=IwAR3XXPJR6dd-ozwQWxWpm3TYe7d7RJ_b4q4j5Gj1My6iHIIp3nkDrXbDCL4
https://seatup.com/blog/guide-to-accessible-entertainment/?fbclid=IwAR3XXPJR6dd-ozwQWxWpm3TYe7d7RJ_b4q4j5Gj1My6iHIIp3nkDrXbDCL4


7Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΟΗΕ 

ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ «ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΗ» 
 

ΣΕΛΙΔΑ | 18 

 

3) Η ψυχαγωγία, ως νόμιμο δικαίωμα, ανθρώπινη ανάγκη και δείκτης πολιτισμού, 

κατέχει εξέχουσα θέση στη ζωή όλων μας. Με ποιες τακτικές κρίνετε ότι τα κράτη - 

μέλη μπορούν να διασφαλίσουν την πρόσβαση των ΑμεΑ σε χώρους αναψυχής; 

8. Ενδεικτικές επιλογές για πρόσθετη μελέτη 

1. H ιστοσελίδα του Περιφερειακού Κέντρου Πληροφόρησης του ΟΗΕ, η οποία 

παρουσιάζει τον ΟΗΕ, την ιστορία του, τους σκοπούς του και τη δομή του με μια 

σύντομη εισαγωγή απευθυνόμενη σε μαθητές. 

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%BD%CE%B7-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-

%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 κανάλι του Γραφείου του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα 

Δικαιώματα στο Youtube, το οποίο περιέχει πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό πάνω στα 

ανθρώπινα δικαιώματα: 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-

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

4. Η μηχανή αναζήτησης σχετικά με το ποιες διεθνείς συνθήκες ανθρώπινων 

δικαιωμάτων έχει υπογράψει και κυρώσει κάθε κράτος-μέλος του ΟΗΕ. Έμφαση 

πρέπει να δοθεί στο αν συγκεκριμένο κράτος έχει υπογράψει και κυρώσει τη 

Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και το προαιρετικό 

πρωτόκολλο: http://indicators.ohchr.org/  

5. Οι εκθέσεις της Επιτροπής για τα κράτη μέρη (με έμφαση κάθε εμπειρογνώμονος 

στο κράτος το οποίο εκπροσωπεί στην Επιτροπή) είναι διαθέσιμες στο: 

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

eatyID=4 &DocTypeID=2  

6. Για μία γραφική απεικόνιση των ζητημάτων γύρω από τα δικαιώματα των Ατόμων 

με Αναπηρία: 

http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/world_report_disability_easyread.p

df?ua=1  

7. Η Επίσημη Πολιτική για τα ΑμεΑ των Ηνωμένων Εθνών για τον κορονοϊό: 

https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-05/Policy-Brief-A-Disability- Inclusive 

Response-to-COVID-19.pdf  

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%BD%CE%B7-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%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/
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%BD%CE%B7-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%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/
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%BD%CE%B7-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%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/
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%BD%CE%B7-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%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/
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%BD%CE%B7-%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%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/
https://www.youtube.com/user/UNOHCHR
https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/033/13/PDF/G1403313.pdf?OpenElement
https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/033/13/PDF/G1403313.pdf?OpenElement
http://indicators.ohchr.org/
http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/world_report_disability_easyread.pdf?ua=1
http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/world_report_disability_easyread.pdf?ua=1
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-05/Policy-Brief-A-Disability-%20Inclusive%20Response-to-COVID-19.pdf
https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-05/Policy-Brief-A-Disability-%20Inclusive%20Response-to-COVID-19.pdf
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8. Διπλωματική Εργασία από τη Νομική Σχολή ΑΠΘ με αντικείμενο τη Σύμβαση για τα 

Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες: 

http://ikee.lib.auth.gr/record/133696/files/GRI-2014-11742.pdf  

9. Βίντεο στο οποίο προωθούνται οι Παραολυμπιακοί Αγώνες στο Τόκιο και 

παρουσιάζονται πολλά αγωνίσματα των παραθλητών: Tokyo 2020 (2021), See you 

at the Tokyo 2020 Paralympic Games, διαθέσιμο στο: 

https://www.youtube.com/watch?v=_wfwlRMOC0U (Ανακτήθηκε στις 29/10/2022) 

10. Βίντεο στο οποίο Άτομα με Αναπηρία περιγράφουν τη σχέση τους με την τέχνη και 

τα μουσεία: The Museum of Modern Art (2020), Introduction | Episode 1 | DISABILITY 

EQUALITY AND MUSEUMS, διαθέσιμο στο: https://www.youtube.com/watch?v=0-

kZXqSfNlY (Ανακτήθηκε στις 27/10/2022) 

11. Βίντεο στο οποίο προβάλλεται η αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου της 

Ακρόπολης, ώστε να είναι προσβάσιμη για όλες και όλους: Onassis Foundation 

(2020), Ακρόπολη, πιο προσβάσιμη για όλες και όλους, διαθέσιμο στο: 

https://www.youtube.com/watch?v=s38uX6_kpcI&t=9s, (Ανακτήθηκε στις 

27/10/2022) 

12. Άρθρο σε ηλεκτρονική εφημερίδα και βίντεο που παρουσιάζονται παιδικές χαρές 

για ΑμεΑ στην Αττική: IEFIMERIDA.GR (2018), Τέσσερις παιδικές χαρές ΑμεΑ στην 

Αττική που μπορούν να παίξουν τα παιδιά με ασφάλεια [βίντεο], διαθέσιμο στο: 

https://www.iefimerida.gr/news/450567/tesseris-paidikes-hares-amea-stin-attiki-poy-

mporoyn-na-paixoyn-ta-paidia-me-asfaleia (Ανακτήθηκε στις 28/10/2022) 

13. Οι ηλεκτρονικοί υπερ-σύνδεσμοι που επισυνάπτονται στις υποσημειώσεις που είναι 

ενσωματωμένες στο κείμενο του Οδηγού Μελέτης και παρατίθενται στο μέρος: 

«Ηλεκτρονικές Πηγές» του Οδηγού Μελέτης. 
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10. Ηλεκτρονικές Πηγές 

ΕΕ (2018), Οδηγός προσβάσιμου τουρισμού, Κεφάλαιο 2- Τουριστική Βιομηχανία- Ένα 
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στις 27/10/2022) 

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (χ.χ.), H Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα 
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