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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η, όσο το δυνατόν εκτενέστερη
ανάπτυξη του ιδιαίτερα ενδιαφέροντος αλλά και σύνθετου ζητήµατος της
προστασίας των ατόµων µε αναπηρία. Κατ αρχάς η εργασία πραγµατεύεται το
τι εννοούµε λέγοντας αναπηρία και άτοµα µε αναπηρία. Στο κύριο µέρος της
εργασίας ,αφού έχει δοθεί ο ορισµός της αναπηρίας, εκτίθεται το νοµικό
πλαίσιο προστασίας αυτής της ευπαθούς οµάδας. Γίνεται αναφορά στα
βασικά νοµοθετήµατα που αφορούν άτοµα µε αναπηρία, τόσο σε διεθνές και
ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε ενδοκρατικό επίπεδο. Εν κατακλείδι
διατυπώνονται τα συµπεράσµατα σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα της
ισχύουσας νοµοθεσίας. Επιπλέον γίνεται αναφορά στις βασικότερες
προοπτικές περαιτέρω προώθησης των συµφερόντων των ατόµων µε
αναπηρία.
1. ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩ∆Η ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Συνταγµατικά δικαιώµατα είναι τα παρεχόµενα στα άτοµα και ως µέλη του
κοινωνικού συνόλου θεµελιώδη, πολιτικά κοινωνικά και οικονοµικά
δικαιώµατα, τα οποία αποτελούν τις κατά την αντίληψη του συντακτικού
νοµοθέτη βασικές εξειδικεύσεις της ανθρώπινης αξίας και των οποίων το
αµυντικό περιεχόµενο στρέφεται κατά της κρατικής και κάθε άλλης εξουσίας,
το προστατευτικό περιεχόµενο στρέφεται µόνον προς το κράτος αξιώνοντας
την παροχή βοήθειας για
την απόκρουση κάθε απειλής, το δε εξασφαλιστικό, εφόσον αναγνωρίζεται,
στρέφεται επίσης προς το κράτος, αξιώνοντας την παροχή των απαραίτητων
µέσων για την άσκηση του δικαιώµατος. Πρόκειται δηλαδή για εκείνα τα
δικαιώµατα που περιέχουν αµυντικές κατά του κράτους αξιώσεις και
παράλληλα, διεκδικητικές και προστατευτικές προς το κράτος θετικές
αξιώσεις (status positivus). Τα ατοµικά δικαιώµατα, ως εξουσίες που
απονέµονται από το ισχύον δίκαιο, προϋποθέτουν βασικά το κράτος που τα
θεσπίζει. Το γεγονός ότι τα ατοµικά δικαιώµατα λειτουργούν σε µια κρατικά
οργανωµένη κοινωνία σηµαίνει ότι η ύπαρξη και η άσκηση τους ρυθµίζεται,
προσδιορίζεται, διευρύνεται, περιστέλλεται, αναστέλλεται ή καταλύεται,
δηλαδή εξαρτάται από την εκάστοτε κυρίαρχη µέσα στο κράτος θέληση, που
έχει την ικανότητα αποτελεσµατικής επιβολής. Μέσα στο συγκεκριµένο
κοινωνικό σχηµατισµό, που κυρίαρχο στοιχείο του είναι ο κρατικός
καταναγκασµός, δεν µπορεί να νοηθεί και να υπάρξει παρά µόνο σχετική
ελευθερία. Τα ανθρώπινα δικαιώµατα συνιστούν ταυτοχρόνως «δικαιώµατα
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του ανθρώπου» και αιτήµατα του πολίτη. Ως δικαιώµατα ελευθερίας τείνουν
προς την καθιέρωση θεσµών οι οποίοι θα εγγυηθούν την προστασία από το
Κράτος. Χωρίς να χάνουν δηλαδή τον ιδεαλιστικό τους χαρακτήρα τα
ανθρώπινα δικαιώµατα διαθέτουν και µια πρακτική πλευρά η οποία είναι η
θεσµοποίηση του σεβασµού στην ανθρώπινη αξία και αξιοπρέπεια. Η
ελευθερία, η ισότητα και η δικαιοσύνη συγκροτούν τον πυρήνα των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Το δικαίωµα όµως εµπεριέχει-εκτός από την
φιλοσοφία του-και τη διεκδίκηση του. Η δηµοκρατία και η εξουσία, ως
κρίσιµες συνιστώσες του προβλήµατος, βρίσκονται σε συνεχή δυναµική
αντιπαράθεση στο θέµα αυτό. Η επιστήµη των ανθρωπίνων δικαιωµάτων
στην οποία το άτοµο αναζητεί τρόπους προστασίας (σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο) των αναγνωρισµένων (ατοµικά, πολιτικά, οικονοµικά, κοινωνικά,
πολιτιστικά) ή και των µη-αναγνωρισµένων «νέων» δικαιωµάτων
(αλληλεγγύη, ποιότητα ζωής) και παρακάµπτοντας το φυσικό δίκαιο και τον
πρώιµο θετικισµό, επιχειρεί-κυρίως δια των ∆ιεθνών Συµβάσεων και των
Εθνικών Συνταγµάτων-να ξεφύγει από τις πολιτικές πιέσεις και τις
ιδεολογικές αγκυλώσεις ώστε να καταστεί έγκυρη και αποτελεσµατική. Οι
περιορισµοί της Κρατικής εξουσίας έχουν τις ρίζες τους στις φιλελεύθερες
επαναστάσεις. Τις ατοµικές ελευθερίες ως νόµιµο θεσµό τις συναντάµε για
πρώτη φορά στην Αγγλία όπου η Magna Charta (1215) συµβόλιζε τα ιστορικά
δικαιώµατα και ελευθερίες του αγγλικού λαού και προοιώνιζε τους
συνταγµατικούς αγώνες του Που και 18ου αιώνα. Η Γαλλική επανάσταση
αντικατέστησε τον «ελέω Θεού» Μονάρχη µε το Λαό. Τα droits naturds,
inalienables et sacres de l'homme είναι απαραβίαστα.
Σήµερα η διεθνής προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων έχει ανατεθεί
κυρίως στον ΟΗΕ µε κυρίαρχα κείµενα την Οικουµενική ∆ιακήρυξη και την
Τελική Πράξη του Ελσίνκι, στο Συµβούλιο της Ευρώπης και στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Οι επιτροπές των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του ΟΗΕ, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο αλλά και
µη κυβερνητικοί οργανισµοί, όπως η ∆ιεθνής Αµνηστεία, η ∆ιεθνής
Οµοσπονδία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, συνδράµουν ώστε να πεισθεί η
διεθνής κοινότητα για την ανάγκη κατοχύρωσης και σεβασµού των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Η πρόοδος, η ανάπτυξη, ο καταναλωτισµός είναι εµπλουτιστικές της ζωής
µας παράµετροι ενώ ένας κόσµος χωρίς δικαιώµατα είναι ένας κόσµος στον
οποίο κανείς δεν θα ήθελε να ζήσει. Και ανθρώπινα δικαιώµατα χωρίς
µηχανισµούς ή θεσµούς προστασίας είναι κάτι χειρότερο από έναν αβίωτο
κόσµο. Είναι ένας κόσµος αγωνίας, ένας κόσµος-εφιάλτης που δεν
δικαιούµαστε να κληροδοτήσουµε στις µελλούµενες γενεές...
2. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
Ο ορισµός που δίνεται στην αναπηρία µπορεί να επηρεάσει την αντιµετώπιση
των ατόµων µε αναπηρία από τη διοίκηση και από άλλους οργανισµούς.
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∆ιαφορετικοί ορισµοί υπονοούν και διαφορετικό νόηµα. Υπάρχει ένα µεγάλο
εύρος ορισµων της αναπηρίας και εδώ βρίσκεται το πρόβληµα , καθώς
δηµιουργούνται εµπόδια στην λήψη κοινών αποφάσεων για θέµατα
αναπηρίας από τα κράτη .Κινούµενα τα άτοµα αυτά από κράτος µέλος σε
άλλο µέλος είναι πιθανό να αντιµετωπίσουν εµπόδια σε επίπεδο κοινωνικής
προστασίας και εύρεση εργασίας.
Ι Θεωρίες για την Αναπηρία και τη Νοµοθεσία Καταπολέµησης
των ∆ιακρίσεων λόγω Αναπηρίας:
.Από το Ιατρικό στο Κοινωνικό Μοντέλο
Όπως οι µελετητές του φεµινιστικού κινήµατος έχουν αναπτύξει ειδικές
θεωρίες σχετικά µε τη διάκριση λόγω «φύλου», έτσι και άνθρωποι µε
ενδιαφέρον στον τοµέα της αναπηρίας ανέπτυξαν θεωρίες σχετικά µε την
αναπηρία ως αιτία διάκρισης. Τέτοιες θεωρίες βασικά προσπαθούν να
απαντήσουν σε µια απλή ερώτηση: «τι προκαλεί την αναπηρία»; Ουσιαστικά,
δύο αντίθετες θεωρίες ή «µοντέλα» µπορούµε να διακρίνουµε: το ιατρικό
µοντέλο της αναπηρίας και το κοινωνικό µοντέλο της αναπηρίας. Το ιατρικό
µοντέλο αντανακλά την ορθόδοξη παραδοσιακή προσέγγιση της αναπηρίας
ενώ το κοινωνικό µοντέλο αντανακλά τις σύγχρονες ιδέες γύρω από την
αναπηρία. Και τα δύο αυτά µοντέλα εξετάζονται και παρουσιάζονται
παρακάτω.
Το ιατρικό µοντέλο
Ουσιαστικά, το ιατρικό µοντέλο λέει ότι οι δυσκολίες που τα άτοµα µε
αναπηρία αντιµετωπίζουν στην καθηµερινή τους ζωή είναι άµεσο
επακόλουθο της δικής τους δυσλειτουργίας. Η δυσλειτουργία αυτή µπορεί να
είναι η παραπληγία ενός ατόµου, η τύφλωση, ή κώφωση ή η νοητική
αναπηρία κλπ. Με άλλα λόγια, το µοντέλο αυτό τοποθετεί το «πρόβληµα» της
αναπηρίας στο ίδιο το άτοµο µε αναπηρία. Το πρόβληµα είναι η
δυσλειτουργία του ατόµου.
Για παράδειγµα: ένα άτοµο χρησιµοποιεί αναπηρικό αµαξίδιο και δεν είναι σε
θέση να µπει στο λεωφορείο. Σύµφωνα µε το ιατρικό µοντέλο, η δυσκολία
του ατόµου να µπει στο λεωφορείο οφείλεται στο γεγονός ότι δεν µπορεί να
περπατήσει. Η δυσκολία δεν οφείλεται στο γεγονός ότι στην είσοδο του
λεωφορείου υπάρχει ένα µεγάλο σκαλοπάτι, ούτε στο γεγονός ότι το
λεωφορείο έχει σχεδιαστεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπεται η επιβίβαση
σε αυτό µόνο των ατόµων που µπορούν να περπατήσουν.
Το ιατρικό µοντέλο εξηγεί την αιτία της αναπηρίας µε αναφορά στη
σωµατική, νοητική ή άλλη «απόκλιση» (ή χρησιµοποιώντας µια πιο
ωµή λέξη:
«ελάττωµα») σε σχέση µε αυτό που το µοντέλο ονοµάζει «φυσιολογικό».
Έτσι, η τύφλωση αντιµετωπίζεται ως απόκλιση από την ικανότητα να βλέπεις,
αφού η όραση είναι ένα «φυσιολογικό» δεδοµένο. Επίσης, η κώφωση
αντιµετωπίζεται ως απόκλιση από την ικανότητα να ακούς, αφού η ακοή είναι
5

ένα «φυσιολογικό» δεδοµένο.
Το µοντέλο αυτό ονοµάζεται «ιατρικό µοντέλο» για δύο λόγους:
Πρώτον, γιατί η απόφαση του αν ένα άτοµο είναι «άτοµο µε αναπηρία» ή όχι
βασίζεται κατά κύριο λόγο σε ιατρικές γνωµατεύσεις και ταξινοµήσεις.
∆εύτερον, γιατί το µοντέλο υποστηρίζει ότι µέσω της ιατρικής αντιµετώπισης
πολλές «δυσλειτουργίες» µπορούν να αποκατασταθούν και τα άτοµα µπορούν
να γίνουν «φυσιολογικά». Επίσης, επειδή το ιατρικό µοντέλο τοποθετεί την
αιτία της δυσλειτουργίας στο ίδιο το άτοµο µε αναπηρία, είναι γνωστό και ως
«ατοµικό µοντέλο». Το ιατρικό µοντέλο αρνείται κάθε συσχετισµό µεταξύ
της δυσλειτουργίας λόγω αναπηρίας και του φυσικού και κοινωνικού
περιβάλλοντος που περιβάλλει το άτοµο µε αναπηρία.
Το ιατρικό µοντέλο είναι προβληµατικό. Βασίζεται πάνω σε µια «αρνητική»
άποψη για την «αναπηρία». Αυτό συµβαίνει γιατί το ιατρικό µοντέλο βλέπει
την «αναπηρία» ως απόκλιση από αυτό που θεωρεί «φυσιολογικό». Επίσης,
δίνει έµφαση στο ότι κάτι συµβαίνει «λάθος» στα άτοµα µε αναπηρία αφού
δεν είναι σε θέση να κάνουν πράγµατα που κάνουν τα «φυσιολογικά» άτοµα.
Το ιατρικό µοντέλο χρησιµοποιεί τους ακόλουθους όρους: ανικανότητα,
αδυναµία και αφοµοίωση. Ο τελευταίος όρος σηµαίνει ότι απαιτείται από τα
άτοµα µε αναπηρία να είναι ίδια µε τα άτοµα χωρίς αναπηρία. Αν τα άτοµα µε
αναπηρία δεν µπορούν να το κάνουν αυτό, αντιµετωπίζονται διαφορετικά και
αποµονώνονται. Το µοντέλο αυτό ενθαρρύνει έτσι τη δηµιουργία ή τη
συντήρηση προκαταλήψεων, στίγµατος και αποκλεισµού των ατόµων µε
αναπηρία. Επιπλέον, ως συνέπεια της αρνητικής προσέγγισης, το µοντέλο
αυτό αναζητά την λύση στο θέµα της «αναπηρίας» µέσω της «βοήθειας», ή
της «φιλανθρωπίας» για τα άτοµα µε αναπηρία που δεν µπορούν να είναι
όπως οι άλλοι «φυσιολογικοί» άνθρωποι.
Το κοινωνικό µοντέλο
Το κοινωνικό µοντέλο (το οποίο υπάρχει από τη δεκαετία του 1960) απαντάει
στο ερώτηµα «τι προκαλεί την αναπηρία;» δίνοντας έµφαση όχι στους
ιατρικούς παράγοντες αλλά στους περιβαλλοντικούς και πολιτισµικούς
παράγοντες.
Απλώς, ο τρόπος µε τον οποίο η κοινωνία σχεδιάζεται και ο τρόπος µε τον
οποίο εµείς «κατασκευάζουµε» την αναπηρία εξηγεί τις δυσκολίες που
βιώνουν τα άτοµα µε αναπηρία. Το κοινωνικό µοντέλο υποστηρίζει ότι η
δυσλειτουργία ελάχιστα έχει να κάνει µε τις δυσκολίες που βιώνουν τα άτοµα
µε αναπηρία. Το κοινωνικό µοντέλο µας λέει, ότι η «αναπηρία» είναι αυτό
που ονοµάζουµε «κοινωνική κατασκευή». Με αυτό εννοούµε ότι η κοινωνία
είναι αυτή που «κατασκευάζει» ή δηµιουργεί αναπηρία παίρνοντας ως σηµείο
-αναφοράς το πρότυπο του «αρτιµελή» ατόµου από το οποίο το πρότυπο του
ατόµου µε αναπηρία διαφέρει. Συνοψίζοντας, η κοινωνία αυτή καθ' αυτή είναι
που δηµιουργεί «αναπηρία» µέσω των αρνητικών συµπεριφορών, του
στιγµατισµού, των προκαταλήψεων και κυρίως παίρνοντας ως σηµείο
αναφοράς το πρότυπο του «φυσιολογικού ατόµου». Έτσι, σύµφωνα µε αυτό
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το µοντέλο, δεν είναι αυτό καθαυτό το ιατρικό πρόβληµα το οποίο προκαλεί
την «αναπηρία».
Παράδειγµα: Ένα άτοµο σε αναπηρικό αµαξίδιο θέλει να αγοράσει ένα
εισιτήριο για το τρένο. Εισιτήρια µπορεί να πάρει µόνο από το αυτόµατο
µηχάνηµα εισιτηρίων. Το αναφερόµενο άτοµο δεν µπορεί να αγοράσει
εισιτήριο αφού το ειδικό µηχάνηµα είναι σχεδιασµένο µε τέτοιο τρόπο που
µόνο άτοµα που µπορούν να στέκονται µπορούν τα πατήσουν τα απαραίτητα
κουµπιά. Το κοινωνικό µοντέλο υποστηρίζει ότι το άτοµο µε αναπηρία δεν
µπορεί να αγοράσει εισιτήριο όχι εξαιτίας του γεγονότος ότι κάθεται σε
αµαξίδιο αλλά εξαιτίας του σχεδιασµού του µηχανήµατος ή εξαιτίας της
απουσίας προσωπικού στα εκδοτήρια εισιτηρίων τα οποία είναι προσβάσιµα
σε όλους.
Σε αντίθεση µε το ιατρικό µοντέλο, το κοινωνικό µοντέλο έχει «θετική»
προσέγγιση: δίνει έµφαση στις ακόλουθες λέξεις: «ικανότητα», «εύλογη
προσαρµογή», «καθολικός σχεδιασµός», «δικαιώµατα», «διαφορά». ∆ίνει
έµφαση στο ότι οι «δυσκολίες» προκαλούνται από τη άδικη απαίτηση της
κοινωνίας όλοι να είναι «φυσιολογικοί» και µε αυτό σχετίζεται η έλλειψη
εύλογης προσαρµογής για αυτούς που δεν µπορούν να ανταποκριθούν σε
αυτήν την απαίτηση. Ως αποτέλεσµα έχουµε τα άτοµα αυτά να είναι σε
µειονεκτική θέση.
Για να παρουσιάσουµε το µοντέλο αυτό καλύτερα, παίρνουµε το παράδειγµα
ενός συγκροτήµατος διαµερισµάτων που δεν έχει ανελκυστήρα. Είναι φανερό
ότι ο κατασκευαστής πιστεύει ότι τα άτοµα που ζουν ή επισκέπτονται το
συγκρότηµα µπορούν να περπατήσουν («απαίτηση για φυσιολογικότητα»).
Το γεγονός ότι το συγκρότηµα εξακολουθεί να παραµένει χωρίς ανελκυστήρα
δείχνει ότι δεν υπάρχει καµία εύλογη προσαρµογή για άτοµα σε αναπηρικό
αµαξίδιο και για άτοµα που έχουν δυσκολία να ανέβουν σκαλοπάτια. Ως
αποτέλεσµα έχουµε τα άτοµα αυτά να είναι σε µειονεκτική θέση.
Όµως, µερικές φορές το κοινωνικό µοντέλο εµφανίζεται υπερβολικά
αισιόδοξο: πολύ βαριές αναπηρίες δεν µπορούν να «θεραπευτούν» µε την
αλλαγή περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραγόντων.
Όταν αναγνωρίζεται ότι η «αναπηρία» σε µεγάλο βαθµό προκαλείται από
κοινωνικούς, πολιτισµικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, αυτοί που
σχεδιάζουν πολιτική πρέπει να ενσωµατώσουν αυτή την αντίληψη στην
πολιτική τους. Επίσης, είναι σηµαντικό η νοµοθεσία να καθορίζει το
δικαίωµα των ατόµων µε αναπηρία για εύλογη προσαρµογή. Η νοµοθεσία
πρέπει να διασφαλίζει την προσαρµογή του χώρου εργασίας µε σκοπό να
µπορεί να φιλοξενηθεί η «διαφορά». Αυτό το βασικό εργαλείο στον αγώνα
κατά των διακρίσεων λόγω αναπηρίας τώρα πλέον υπάρχει στη νοµοθεσία για
την καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω αναπηρίας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, στο Άρθρο 5 της Οδηγίας στον τοµέα της απασχόλησης.
Το κοινωνικό µοντέλο αναγνωρίζει το δικαίωµα των ατόµων µε αναπηρία να
είναι ενταγµένα στην κοινωνία µαζί µε τα άτοµα χωρίς αναπηρία. Συνεπώς,
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διαφωνεί πλήρως µε την λύση που βασίζεται στη φιλανθρωπία. Αντίθετα, η
λύση αναζητάτε στη νοµοθεσία, η οποία µπορεί να δώσει ίσα δικαιώµατα στα
άτοµα µε αναπηρία και να καταπολεµήσει τη διάκριση. Μια τέτοια λύση δεν
έχει να κάνει σε τίποτα µε την λύση «αποκατάστασης» του ιατρικού
µοντέλου, π.χ. παρέχεται µία θεωρητική τεκµηρίωση για πρακτικές όπως η
ιδρυµατοποίηση και η αποµόνωση ατόµων µε αναπηρία που είναι
αποκλεισµένοι από την κοινωνία. Αντίθετα, χρειαζόµαστε τα άτοµα µε
αναπηρία να διαβιούν είτε µε την παροχή «εξατοµικευµένων συνθηκών
διαβίωσης» είτε σχεδιάζοντας την κοινωνία µε περισσότερο «καθολικό
τρόπο».
Συλλογιστείτε το ακόλουθο παράδειγµα: ένας χρήστης αναπηρικού αµαξιδίου
δεν µπορεί να µπει σε ένα κτίριο γιατί οι πόρτες της εισόδου είναι πολύ
στενές. Έτσι αποφασίστηκε να φτιάξουν τουλάχιστον είσοδο φαρδύτερη έτσι
ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί από χρήστες αναπηρικών αµαξιδίων για
την είσοδο τους στο κτίριο. Οι άλλες πόρτες παρέµειναν στενότερες. Αυτό
είναι ένα παράδειγµα «εξατοµικευµένης προσέγγισης». Αν όµως το κτίριο
ήταν στη φάση της κατασκευής, ο αρχιτέκτονας έπρεπε να αποφασίσει να
σχεδιάσει όλες τις πόρτες έτσι ώστε να είναι προσβάσιµες και στα άτοµα που
µπορούν να περπατήσουν και στα άτοµα σε αναπηρικό αµαξίδιο.
Αυτό το δεύτερο παράδειγµα παρουσιάζει επίσης αυτό που ονοµάζουµε
«καθολικό µοντέλο» για την αναπηρία. Έτσι, καλεί την κοινωνία,
συµπεριλαµβανοµένων των χώρων εργασίας να οργανωθούν µε τέτοιο τρόπο
έτσι ώστε όσο το δυνατόν περισσότερα άτοµα (άτοµα µε αναπηρία, άτοµα
που δεν γνωρίζουν τι είναι αναπηρία, άτοµα χωρίς αναπηρία) να µπορούν να
ζήσουν και να εργαστούν µέσα σε αυτήν. Ουσιαστικά, το µοντέλο αυτό
ανοίγει τις πόρτες στη «διαφορετικότητα», διασφαλίζοντας περισσότερη
«ισότητα» για όλους.
Εποµένως Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας(Π.Ο.Υ) στηριζόµενος σε ένα
τέτοιο προοδευτικό µοντέλο όπως το κοινωνικό δόµησε το Παγκόσµιο
σύστηµα κατάταξης της λειτουργικότητας (.ICF)

II.ICF και άτοµα µε αναπηρίες
Η διαδικασία της αναθεώρησης του ICF έχει εξαρχής επωφεληθεί από τη
συµβολή των ατόµων µε αναπηρίες και των οργανώσεων των ατόµων µε
αναπηρίες. Ιδιαιτέρως η ∆ιεθνής Οργάνωση Ατόµων µε Αναπηρίες έχει
συµβάλει µε χρόνο και ενέργεια στη διαδικασία της αναθεώρησης και το ICF
αντικατοπτρίζει αυτή την τόσο σηµαντική συνεισφορά.
Ο ΠΟΥ αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα της πλήρους συµµετοχής των ατόµων
µε αναπηρίες και των οργανώσεων τους στην αναθεώρηση της ταξινόµησης
της λειτουργικότητας και της αναπηρίας. Ως ταξινόµηση, το ICF χρησιµεύσει
ως βάση τόσο για την αξιολόγηση όσο και για τη µέτρηση της αναπηρίας σε
πολλά επιστηµονικά, κλινικά, διοικητικά και κοινωνικής πολιτικής πλαίσια.
Έτσι, έχει σηµασία να µη χρησιµοποιηείται το ICF µε λάθος τρόπο, ώστε να
βλάπτει τα συµφέροντα των ατόµων µε αναπηρίες .
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Συγκεκριµένα, ο ΠΟΥ αναγνωρίζει ότι ακόµη και οι όροι που
χρησιµοποιούνται στην ταξινόµηση µπορούν, παρά τις τεράστιες προσπάθειες
όλων, να στιγµατίσουν και να διαχωρίσουν. Λόγω αυτής της ανησυχίας, από
τα πρώτα στάδια της διαδικασίας πάρθηκε η απόφαση να παραλειφθεί
εντελώς ο όρος «handicap» (µειονεξία) -εξαιτίας της υποτιµητικής σηµασίας
του στα αγγλικά- και να µη χρησιµοποιηθεί ο όρος «disability» (αναπηρία) ως
τίτλος µιας παραµέτρου, αλλά να διατηρηθεί µόνο ως γενικότερος όρος.
Ωστόσο, παραµένει το δύσκολο ερώτηµα του ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος
να αναφερόµαστε σε άτοµα που βιώνουν, ως ένα βαθµό, περιορισµό ή
ελάττωση στη λειτουργικότητα τους. To ICF χρησιµοποιεί τον όρο
«disability» (αναπηρία) για να δηλώσει ένα πολυδιάστατο φαινόµενο,
αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης των ατόµων και του φυσικού και
κοινωνικού τους περιβάλλοντος. Για πληθώρα λόγων, µερικοί αναφέρονται
σε «άτοµα» (individuals) όταν χρησιµοποιούν τον όρο «άτοµα µε αναπηρίες»
(people with disabilities), ενώ άλλοι προτιµούν τον όρο «άτοµα µε
αναπηρίες» (disabled people). Εξαιτίας αυτής της απόκλισης, δεν υπάρχει µια
καθολική πρακτική που να µπορεί να υιοθετήσει ο ΠΟΥ, και δεν είναι σωστό
το ICF να επιλέξει αυστηρά τη µία ή την άλλη προσέγγιση. Αντιθέτως, ο
ΠΟΥ αναγνωρίζει την πολύ σηµαντική αρχή, σύµφωνα µε την οποία ο
καθένας έχει δικαίωµα να αποκαλεί εαυτόν όπως επιθυµεί.
Άλλωστε, είναι πολύ σηµαντικό να τονίσουµε ότι το ICF δεν αποτελεί επ'
ουδενί ένα σύστηµα ταξινόµησης ανθρώπων. Είναι ένα σύστηµα ταξινόµησης
των χαρακτηριστικών της υγείας των ανθρώπων, όπως αυτά νοούνται µέσα
στο πλαίσιο των ατοµικών καταστάσεων της ζωής τους και των
περιβαλλοντικών επιδράσεων. Η αλληλεπίδραση των χαρακτηριστικών της
υγείας και των παραγόντων πλαισίου είναι αυτή που δηµιουργεί την
αναπηρία. Γι' αυτόν το λόγο, τα άτοµα δεν πρέπει να καθορίζονται ή να
χαρακτηρίζονται µόνο βάσει των βλαβών που έχουν υποστεί, των
περιορισµών στις δραστηριότητες τους ή της δυνατότητας συµµετοχής τους.
Για παράδειγµα, στη θέση του όρου «άτοµο που µειονεκτεί διανοητικά», το
ICF χρησιµοποιεί τον όρο «άτοµο µε πρόβληµα στη µάθηση». To ICF το
διασφαλίζει αυτό, αναφερόµενο στο εν λόγω άτοµο, χρησιµοποιώντας όχι την
κατάσταση της υγείας του ή έναν όρο που δείχνει την αναπηρία του, αλλά
έναν όρο ουδέτερο, ή όσο το δυνατόν θετικό, και µια γλώσσα που
πραγµατεύεται το συγκεκριµένο θέµα σε όλο το κείµενο.
Για να αντιµετωπιστούν περαιτέρω οι εύλογες ανησυχίες περί συστηµατικού
διαχωρισµού των ανθρώπων, οι κατηγορίες στο ICF εκφράζονται ουδέτερα,
ώστε να αποφεύγεται η απαξίωση, ο στιγµατισµός και οι απρεπείς συνειρµοί.
Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση επιφέρει το πρόβληµα εκείνο που ονοµάζουµε
«εξυγίανση των όρων». Τα αρνητικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της
κατάστασης της υγείας κάποιου και το πώς αντιδρούν οι άλλοι σε αυτά είναι
ανεξάρτητα των όρων που χρησιµοποιούνται για να ορίσουν την κατάσταση.
Όπως και να αποκαλείται η αναπηρία, αυτή υπάρχει χωρίς αναφορά στους
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όρους. Το πρόβληµα δεν είναι µόνο ζήτηµα γλώσσας, αλλά επίσης -και
κυρίως-ζήτηµα συµπεριφοράς των υπολοίπων και της κοινωνίας απέναντι
στην αναπηρία. Αυτό που χρειάζεται είναι σωστό περιεχόµενο και σωστή
χρήση των όρων και της ταξινόµησης.
Ο ΠΟΥ έχει δεσµευτεί να συνεχίσει τις προσπάθειες, ώστε τα άτοµα µε
αναπηρίες να ενδυναµωθούν από την ταξινόµηση και την αξιολόγηση και όχι
να χάνουν όσα δικαιούνται ή να αποτελούν θύµατα διακρίσεων.
To ICF µπορεί να χρησιµοποιείται επίσης ως ένα ισχυρό εργαλείο για την
προάσπιση των δικαιωµάτων των αναπήρων βάσει αποδεικτικών στοιχείων.
Παρέχει αξιόπιστα και συγκρίσιµα δεδοµένα, που υποστηρίζουν την ανάγκη
για αλλαγή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Ο.Η.Ε.
∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΜΕΑ
1. ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο

Ι.Η Ευρωπαϊκή Σύµβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων και των Θεµελιωδών Ελευθεριών
Η σύµβαση αυτή εκπονήθηκε από το Συµβούλιο της Ευρώπης, τέθηκε σε ισχύ
στις 3 Σεπτεµβρίου 1953 και στηρίζεται στην Παγκόσµια ∆ιακήρυξη των
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Οι κυβερνήσεις, οι ΜΚΟ και οι πολίτες µπορούν
να προσφεύγουν, στο πλαίσιο της σύµβασης αυτής, στο ∆ικαστήριο
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων που βρίσκεται στο Στρασβούργο, αφού πρώτα
όµως εξαντλήσουν όλα τα άλλα µέσα που προβλέπει η εθνική τους
νοµοθεσία.

ΙΙ. Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης (1961) υιοθετήθηκε από το
Συµβούλιο της Ευρώπης για την προστασία των κοινωνικών και
οικονοµικών δικαιωµάτων.
Ο Χάρτης αυτός προστατεύει το δικαίωµα στον επαγγελµατικό
προσανατολισµό και την κατάρτιση, στην υγεία, στην κοινωνική ασφάλιση,
στην κοινωνική υποστήριξη και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, καθώς και
στο δικαίωµα απολαβής υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας.
Ο Κοινοτικός Χάρτης των Θεµελιωδών Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων
υπογράφηκε το 1989 από 11 κυβερνήσεις. 0 χάρτης δηµιούργησε έναν κοινό
πυρήνα θεµελιωδών αρχών, οι οποίες µπορούν να εµπνέουν όλα τα κράτηµέλη και έδωσε ώθηση σε µία σειρά προγραµµάτων κοινωνικής δράσης,
συµπεριλαµβανοµένου ενός προγράµµατος στον τοµέα των ατόµων µε
αναπηρία Εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, δηλαδή από το
Συµβούλιο Αρχηγών Κρατών ή Κυβερνήσεων των χωρών - µελών της ΕΟΚ
το 1990 ο Κοινοτικός Χάρτης των θεµελιωδών Κοινωνικών δικαιωµάτων
των εργαζοµένων που αποτελεί ένα κείµενο µεγάλης ιστορικής και
κοινωνικής σηµασίας για όλους τους εργαζόµενους των 12 χωρών - µελών
των Ε.Κ.
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Ειδικότερα όµως για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες έχει ιδιαίτερη σηµασία
γιατί το άρθρο 26 του χάρτη αναφέρεται στα πρόσθετα ευεργετήµατα που
πρέπει αυτά να απολαµβάνουν και στα µέτρα που πρέπει να λαµβάνουν τα
κράτη µέλη για την κοινωνική τους ένταξη.
Άρθρο 26 Ανάπηροι
Κάθε ανάπηρο άτοµο, ανεξάρτητα από την προέλευση και τη φύση της
αναπηρίας του, πρέπει να απολαύει συγκεκριµένων πρόσθετων
ευεργετηµάτων µε σκοπό να ευνοηθεί η επαγγελµατική και κοινωνική ένταξή
του. Τα ευεργετήµατα αυτά πρέπει να αφορούν, ανάλογα µε τις ικανότητες
των ενδιαφεροµένων, την επαγγελµατική εκπαίδευση, την εργονοµία, τη
δυνατότητα πρόσβασης, την κινητικότητα, τα µεταφορικά µέσα και την
κατοικία.
ΙΙΙ. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ (1993) (που περιλαµβάνεται τώρα στη
Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης), η οποία επικεντρώνεται στον ευρωπαϊκό
κοινωνικό διάλογο και στη συµφωνία όσον αφορά στην κοινωνική πολιτική,
εγκρίθηκε από όλα τα κράτη µέλη εκτός από το Ηνωµένο Βασίλειο. Η έννοια
της καταπολέµησης των διακρίσεων θεσπίσθηκε µέσα από το δικαίωµα της
συµµετοχής των κοινωνικών εταίρων, συµπεριλαµβάνοντας και τις
οργανώσεις των ατόµων µε αναπηρία, στην εισαγωγή νέων βάσεων για
ανάληψη δράσης.
Το Ψήφισµα για την Εξίσωση των Ευκαιριών των Ατόµων µε Αναπηρία
επικυρώθηκε επίσηµα από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µετά από την έγκριση
των Πρότυπων Κανόνων του ΟΗΕ το 1993.

IV. Η Συνθήκη του Άµστερνταµ
Εάν ανατρέξουµε στην ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης από τον
δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο, διαπιστώνουµε ότι οι Συνθήκες, ξεκινώντας από
τη Συνθήκη του Παρισιού, το 1951, µε την οποία ιδρύεται η Ευρωπαϊκή
Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ) και τις Συνθήκες της Ρώµης, το
1957, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας (ΕΟΚ) και
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατοµικής Ενέργειας (Euratom), επιδέχτηκαν
συστηµατικές τροποποιήσεις, µεταβολές και επεκτάσεις και ότι προστέθηκαν
νέες περιοχές ευθυνών. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ, που ψηφίστηκε το 1992
και επικυρώθηκε αργότερα κάτω από αντίξοες συνθήκες, καθόρισε
συγκεκριµένη ηµεροµηνία αναθεώρησης όλων όσων είχαν συµβάλει στην
περαιτέρω προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας - η Ευρωπαϊκή Κοινότητα
µετατράπηκε σε Ευρωπαϊκή Ενωση. Η ∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη (∆∆), που
άρχισε το Μάρτιο του 1996, προετοίµασε το έδαφος για την επόµενη αναθεώρηση της Συνθήκης. Οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι στη ∆ιάσκεψη
χρησιµοποίησαν ως βάση για τις συζητήσεις τους µια έκθεση της Οµάδας
Μελέτης που συµπεριλάµβανε αρχικά έκκληση για µια ρήτρα κατά των
διακρίσεων λόγω αναπηρίας, η οποία στη συνέχεια παραλείφθηκε στο πρώτο
σχέδιο Συνθήκης γιατί θεωρήθηκε, µεταξύ άλλων, δράση που αφορά τα
προβλήµατα που προκύπτουν από τη νοµοθεσία της ενιαίας αγοράς. Έλαβαν
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επίσης υπόψη τους τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι πάντως σηµαντικό να τονίσουµε ότι αρχικά
τα θέµατα
των αναπήρων εµφανίζονταν στις τελευταίες σειρές της ηµερήσιας διάταξης
των διαπραγµατεύσεων. Η δηµιουργία οµάδων πίεσης για τις αναθεωρήσεις
που επρόκειτο να συµπεριληφθούν στη Συνθήκη του Αµστερνταµ ήταν πιο
δύσκολη από προηγούµενες εκστρατείες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης,
διότι κάθε κράτος µέλος έπρεπε να παραπέµπεται σε προηγούµενες
προτάσεις τροποποιήσεων. Επιπλέον, η έλλειψη γνώσης της ευρωπαϊκής
διάστασης της πολιτικής για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες από πλευράς
πολλών κυβερνητικών επισήµων και υπουργών, καθώς και άλλα θέµατα,
όπως η νοµισµατική ένωση, η διεύρυνση και οι θεσµικές αλλαγές, που µονοπώλησαν το ενδιαφέρον, σήµαιναν ότι έπρεπε να καταβληθούν µεγάλες
προσπάθειες για να διατηρηθεί στην
ηµερήσια διάταξη το θέµα της αναπηρίας και για να αλλάξουν οι αντιλήψεις
γύρω από αυτό. Πάρα ταύτα ένας από τους στόχους των αναθεωρήσεων της
Συνθήκης ήταν να φέρει την Ευρώπη πιο κοντά στους _πολίτες. Εκφράζοντας
λοιπόν τις προσπάθειες µας σ' αυτό το πλαίσιο πετύχαµε συγκεκριµένες αλλαγές. Η έκθεση του 19951, του Ευρωπαϊκού Φόρουµ Ατόµων µε Ειδικές
Ανάγκες, µε τίτλο «Αόρατοι πολίτες» έθεσε γερά τα θεµέλια της εκστρατείας
για µια ρήτρα κατά των διακρίσεων λόγω αναπηρίας σ' αυτό το πλαίσιο. Η
διαδικασία της εκστρατείας, που έλαβε χώρα κυρίως από το 1995 έως το
1997, υπήρξε πρωτοποριακή για το " ευρωπαϊκό κίνηµα ατόµων µε ειδικές
ανάγκες. Για πρώτη , φορά πραγµατοποιήθηκε ταυτόχρονα κοινή εκστρατεία
εθνικών κινηµάτων ατόµων µε ειδικές ανάγκες και στα 15 κράτη µέλη της
ΕΕ και κοινή εκστρατεία ευρωπαϊκών οργανώσεων ατόµων µε ειδικές
ανάγκες, οι οποίες καλύπτουν όλους τους τύπους ειδικών αναγκών. Ως κίνηµα
το Ευρωπαϊκό Φόρουµ Ατόµων µε Αναπηρία συνέβαλε ουσιαστικά ώστε η
αναπηρία να συµπεριληφθεί στον κατάλογο των τοµέων που καλύπτει η
ρήτρα κατά των διακρίσεων. Προσπάθειες της τελευταίας στιγµής κατάφεραν
επίσης να πείσουν τις Κυβερνήσεις να ασχοληθούν µε τα προβλήµατα που
δηµιουργεί η νοµοθεσία της ενιαίας αγοράς.
Κατάργηση διακρίσεων
Άρθρο 13 (Αρθρο 6Α της Συνθήκης του Αµστερνταµ)
Το κίνηµα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες ανέλαβε δυναµική εκστρατεία για
τη διατύπωση µιας γενικής ρήτρας κατά των διακρίσεων λόγω αναπηρίας, η
οποία προστέθηκε στη Συνθήκη. Η ρήτρα αυτή θα έθετε τις ειδικές ανάγκες
στην ίδια θέση µε την εθνικότητα. Παρά ταύτα, τα κράτη µέλη φοβούµενα τις
συνέπειες µιας τέτοιας ρήτρας κατέληξαν σε συµβιβασµό, ο οποίος δίνει στην
Κοινότητα το δικαίωµα δράσης για την καταπολέµηση των διακρίσεων, εν
γένει, καθώς και των διακρίσεων λόγω αναπηρίας, δεν δίνει όµως στα άτοµα
δικαιώµατα τα οποία να µπορούν να τα επικαλεστούν ενώπιον εθνικών
δικαστηρίων. Επιπλέον, το Συµβούλιο δεν έχει την υποχρέωση να δρα, εάν
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όµως το πράξει, πρέπει να δράσει οµόφωνα, ενώ το Κοινοβούλιο, που
υποστήριζε στο παρελθόν το κίνηµα των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, διατηρεί
µόνο συµβουλευτικό ρόλο. Υπό αυτές τις συνθήκες, πολλές εξελίξεις
εξαρτώνται από την προθυµία δράσης των ευρωπαϊκών θεσµικών οργάνων
και από τις ερµηνείες που δίνει στα άρθρα το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο.
Νοµοθεσία της εσωτερικής αγοράς
Το άρθρο αυτό ήταν αποτέλεσµα πιέσεων που άσκησαν όλοι οι κοινωνικοί
εταίροι, µε σηµαντική συµµετοχή των οργανώσεων των ατόµων µε αναπηρία.
Αποτελεί ένα καλό παράδειγµα διεξαγωγής µιας αποτελεσµατικής
εκστρατείας και επιτυχούς διαδικασίας άσκησης επιρροής.
Κοινοτική Οδηγία περί διαµόρφωσης γενικού πλαισίου για την ίση
µεταχείριση στην εργασία και στην απασχόληση
Άρθρο 95 (Άρθρο 100Α ΣΕΕ)
Στο παρελθόν η Κοινότητα δεν ήταν υποχρεωµένη να λαµβάνει υπόψη της τις
ανάγκες των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, όταν υιοθετούσε νέα πρότυπα για
αγαθά στην επικράτεια της Ευρώπης. Έτσι, το αρχικό σχέδιο οδηγίας για την
ασφάλεια στα αστικά και τουριστικά λεωφορεία, για παράδειγµα, δεν
λάµβανε υπόψη τις απαιτήσεις πρόσβασης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες.
Παρόλο που το άρθρο 95 της νέας Συνθήκης δεν συµπεριλαµβάνει ρήτρα για
τις ανάγκες των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, η Συνθήκη περιέχει δήλωση που
καλεί την Κοινότητα να
λάβει υπόψη της τις εν λόγω ανάγκες, όταν αυτή προβαίνει στο σχεδιασµό
νοµοθεσίας που αφορά το άρθρο αυτό. Η διακήρυξη αυτή, παρόλο που δεν
είναι δεσµευτική από νοµική άποψη, αποτελεί ισχυρή πολιτική δέσµευση.
Το κεφάλαιο των κοινωνικών παροχών
Άρθρο 136-145 (Άρθρο 117-120 της Συνθήκηςτου Αµστερνταµ)
Όταν η κυβέρνηση του Ηνωµένου Βασιλείου έθεσε τέρµα στην αποχή της
από το κεφάλαιο των κοινωνικών παροχών, κατέστη δυνατή κατά τη
∆ιακυβερνητική ∆ιάσκεψη η ενσωµάτωση της Συµφωνίας του Μάαστριχτ για
την Κοινωνική Πολιτική στη Συνθήκη. Στο κεφάλαιο αυτό η Κοινότητα
καλείται να επιδιώξει την πραγµατοποίηση των ακόλουθων στόχων: «την
προώθηση της απασχόλησης, τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και
εργασίας, ώστε να καταστεί δυνατή η εναρµόνιση τους µε παράλληλη διατήρηση της προόδου, την κατάλληλη κοινωνική προστασία, τον κοινωνικό
διάλογο και την ανάπτυξη των ανθρώπινων πόρων που θα επιτρέψουν ένα
υψηλό και διαρκές επίπεδο απασχόλησης και την καταπολέµηση του
αποκλεισµού». Ο τελευταίος αυτός στόχος είναι πολύ σηµαντικός καθώς
αποτελεί τη βάση για δράση υπέρ των ατόµων µε ειδικές ανάγκες, τα οποία
έχουν παραδοσιακά χαµηλή εκπροσώπηση στον εργασιακό χώρο. Το
Συµβούλιο µπορεί να εγκρίνει τα ελάχιστα απαιτούµενα µέσα για τη σταδιακή
εφαρµογή του κεφαλαίου και, από κοινού µε την Επιτροπή, µπορεί να
ενθαρρύνει τη συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών. Επιπλέον, η Επιτροπή,
πριν να προτείνει οποιαδήποτε νοµοθεσία σ'αυτό το χώρο, πρέπει να
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συµβουλεύεται τόσο την εργοδοσία όσο και τους εργαζόµενους. Στο σηµείο
αυτό, οι οργανώσεις που εκπροσωπούν τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες πρέπει να
προβάλλουν τις απόψεις τους.

V. Η ∆ιακήρυξη της Μαδρίτης (2002)
Τη ∆ιακήρυξη της Μαδρίτης υιοθέτησαν περισσότεροι από 600
συµµετέχοντες, από 34 χώρες, κατά τη διάρκεια ευρωπαϊκού συνεδρίου για τα
άτοµα µε αναπηρία, που πραγµατοποιήθηκε στη Μαδρίτη το Μάρτιο του
2002. Η ∆ιακήρυξη στοχεύει στη δηµιουργία ενός εννοιολογικού πλαισίου
δράσης, σε όλα τα επίπεδα, για το Ευρωπαϊκό Έτος Ατόµων µε Αναπηρία. Η
∆ιακήρυξη της Μαδρίτης ξεκινά µε την ανάλυση της κατάστασης των
Ατόµων µε Αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία πολύ συχνά
αντιµετωπίζουν διακρίσεις, κοινωνικό αποκλεισµό και φτώχια. ·
Προτείνει ένα όραµα, στο πλαίσιο του οποίου τα Άτοµα µε Αναπηρία δεν
θεωρούνται ασθενείς και αντικείµενα ελεηµοσύνης, αλλά ανεξάρτητοι
πολίτες, απολύτως ενταγµένοι στην κοινωνία. Για την επίτευξη αυτού του
οράµατος η ∆ιακήρυξη της Μαδρίτης αναπτύσσει ένα πρόγραµµα και
προτείνει συγκεκριµένες δραστηριότητες, στις οποίες όλοι οι εµπλεκόµενοι
παράγοντες έχουν να διαδραµατίσουν ένα σηµαντικό ρόλο. Οι τοπικές και
εθνικές αρχές, οι οργανώσεις των ατόµων µε αναπηρία, οι εργοδότες, τα µέσα
µαζικής ενηµέρωσης, οι διδάσκοντες, οι γονείς, αυτοί που παίρνουν
αποφάσεις µπορούν να συµβάλουν στη διαδικασία αυτή, η οποία θα οδηγήσει
στην πραγµατική εξίσωση των ατόµων µε αναπηρία και των οικογενειών

2.ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΗΕ
Ακολουθεί ένας κατάλογος βοηθητικών εργαλείων της διεθνούς και
περιφερειακής πολιτικής (όπως ψηφίσµατα κλπ) που µπορούν να
υποστηρίξουν τα επιχειρήµατα σε οποιοδήποτε επίπεδο κριθεί απαραίτητη η
παρέµβαση για την προστασία των ατόµων µε αναπηρία .
∆ιεθνή βοηθητικά εργαλεία
Ι. Η Οικουµενική ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
ΙΙ. Η Οικουµενική ∆ιακήρυξη των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, που
υιοθετήθηκε και διακηρύχτηκε το 1948, λειτουργεί ως συνείδηση και πρότυπο
για τον πλανήτη, σύµφωνα µε το οποίο µπορούν να µετρηθούν οι στάσεις και
οι συµπεριφορές των κοινωνιών και των κυβερνήσεων. Αποτελεί το "κοινό
πρότυπο των επιτευγµάτων για όλους τους ανθρώπους και όλα τα έθνη" στην
προσπάθεια εξασφάλισης της καθολικής και αποτελεσµατικής αναγνώρισης
και του σεβασµού των δικαιωµάτων που αυτή απαριθµεί. Επίσης σε αυτήν
αναφέρεται ότι: "η αναγνώριση της έµφυτης αξιοπρέπειας και των ίσων και
αναπαλλοτρίωτων δικαιωµάτων όλης της ανθρωπότητας είναι το θεµέλιο της
ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσµο".
Παρόλο που σε αυτή τη διακήρυξη, καθώς και στις δύο συµβάσεις που τη
συνοδεύουν, δεν γίνεται συγκεκριµένη αναφορά στα άτοµα µε αναπηρία,
υπονοούνται σε όλα τα άρθρα και για αυτό τον λόγο πρέπει να απαιτήσουν το
δικαίωµα σε όλες τις ελευθερίες, στην ισότητα και στη καταπολέµηση των
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διακρίσεων, δικαιώµατα που κατοχυρώνονται µέσα από αυτά τα έγγραφα.
ΙΙΙ. ∆ιεθνής Σύµβαση για τα οικονοµικά, Κοινωνικά και Πολιτισµικά
∆ικαιώµατα
Η σύµβαση αυτή αναγνωρίζει το δικαίωµα στην εργασία και στην ελεύθερη
επιλογή επαγγέλµατος· στις ικανοποιητικές αµοιβές που εξασφαλίζουν τα
προς το ζην · στο συνδικαλισµό· στην κοινωνική ασφάλιση· στο
ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο· στο
δικαίωµα επαρκούς διατροφής· στην υγεία και στην εκπαίδευση.
.

ΙV. ∆ιεθνής Σύµβαση για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα
Η σύµβαση αυτή αναγνωρίζει το δικαίωµα κάθε ανθρώπινου όντος στη ζωή,
την ελευθερία και την ατοµική ασφάλεια, στην ιδιωτική ζωή, στη µη υποβολή
σε σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική µεταχείριση και σε βασανιστήρια, στη
µη υποβολή σε δουλεία, στην προστασία από αυθαίρετη σύλληψη, στη
δικαστική προστασία, στην αναγνώριση του προσώπου ενώπιον του νόµου,
στη µη καταδίκη για πράξεις που διαπράχθηκαν πριν ποινικοποιηθούν νοµικά,
στην ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας, στην
ελευθερία έκφρασης γνώµης, στην ελευθερία κίνησης, συµπεριλαµβανοµένου
του δικαιώµατος µετανάστευσης, στην ειρηνική συνάθροιση και στην
ελεύθερη σύσταση ενώσεων και συνεταιρισµών.
Σηµείωση: η σύµβαση δηµιούργησε µία επιτροπή ανθρωπίνων δικαιωµάτων
που εξετάζει τις εκθέσεις των κρατών που την έχουν επικυρώσει. Η επιτροπή
εξετάζει επίσης τις καταγγελίες κρατών σχετικά µε άλλα κράτη, τα οποία ενώ
έχουν επικυρώσει τη σύµβαση δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις που
απορρέουν από αυτήν.
Οι ΜΚΟ µπορούν και πάλι να επηρεάσουν την επιτροπή ανθρωπίνων
δικαιωµάτων υποβάλλοντας εναλλακτικές εκθέσεις. Σύµφωνα µε το
προαιρετικό πρωτόκολλο στη Σύµβαση Αστικών και Πολιτικών ∆ικαιωµάτων
και σε συγκεκριµένες µάλιστα περιστάσεις, οι πολίτες των κρατών που έχουν
επικυρώσει τη σύµβαση µπορούν να υποβάλλουν µηνύσεις σε περίπτωση
παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων τους.
Υπάρχουν και άλλες συµβάσεις που αφορούν τα δικαιώµατα των γυναικών,
των παιδιών, των εθνικών µειονοτήτων ή που είναι κατά των βασανιστηρίων.
Πρόκειται για συµβάσεις που ισχύουν στο σύνολο τους και για τα άτοµα µε
αναπηρία. Κάθε µία από αυτές έχει το δικό της σύστηµα παρακολούθησης και
αξιολόγησης. Εκτός από την επιτροπή για τα δικαιώµατα του παιδιού, η
συµµετοχή των ατόµων µε αναπηρία στην παρακολούθηση αυτών των
συµβάσεων είναι εξαιρετικά
περιορισµένη και αυτός είναι ο λόγος που τα κράτη -µέλη δεν εξετάζουν στις
εκθέσεις τους τη συµπεριφορά τους απέναντι στα άτοµα µε αναπηρία.
Το Παγκόσµιο Πρόγραµµα ∆ράσης των Ηνωµένων Εθνών για τα Άτοµα µε
Αναπηρία (WPA)
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Το Παγκόσµιο Πρόγραµµα ∆ράσης αποτέλεσε από το 1983 (ψήφισµα 37/52)
το έγγραφο πολιτικής του ΟΗΕ για τα άτοµα µε αναπηρία. Αυτό το
Πρόγραµµα ∆ράσης προτείνει τρόπους για την επίτευξη των στόχων της
δεκαετίας 1983-1992 όσον αφορά στην πλήρη και ισότιµη συµµετοχή των
ατόµων µε αναπηρία στην κοινωνία. Το Παγκόσµιο Πρόγραµµα ∆ράσης
περιλαµβάνει κατευθυντήριες γραµµές, εξετάζει την κατάσταση των ΑµεΑ ;
στον πλανήτη και προτείνει µέτρα σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές
επίπεδο.

V. Οι Πρότυποι Κανόνες των Ηνωµένων Εθνών για την Εξίσωση
των Ευκαιριών των Ατόµων µε Αναπηρία
Οι Πρότυποι Κανόνες των Ηνωµένων Εθνών υιοθετήθηκαν από τη Γενική
Συνέλευοη του ΟΗΕ, το ∆εκέµβριο του 1993 (ψήφισµα 48/96). Οι Πρότυποι
Κανόνες, στηριζόµενοι στο Παγκόσµιο Πρόγραµµα ∆ράσης των Ηνωµένων
Εθνών, προσδιορίζουν τον τρόπο αλλαγής της κοινωνίας, προκειµένου να
επιτευχθεί η ισότιµη συµµετοχή των µελών της. Οι Πρότυποι κανόνες
παρέχουν επίσης τη βάση της τεχνικής και οικονοµικής συνεργασίας µεταξύ
των κρατών, των Ηνωµένων Εθνών και άλλων διεθνών οργανισµών.
Ένας ειδικός εισηγητής µε την υποστήριξη οµάδας εµπειρογνωµόνων
παρακολούθησε την εφαρµογή των Πρότυπων Κανόνων. Η οµάδα
αποτελείται από εκπροσώπους διεθνών ΜΚΟ Ατόµων µε Αναπηρία.
Στο τελευταίο κεφάλαιο των Πρότυπων Κανόνων µε τίτλο "Μηχανισµοί
Παρακολούθησης" αναφέρεται η ανάγκη δηµιουργίας ενός τέτοιου
µηχανισµού. Πιο συγκεκριµένα αναφέρεται ότι "θα πρέπει να διορισθεί ένας
ειδικός εισηγητής µε σχετική και ευρεία εµπειρία σε ζητήµατα που αφορούν
στα άτοµα µε αναπηρία και στους διεθνείς οργανισµούς". Το 1994 ο κ. Bengt
Lindqvist διορίσθηκε ως ειδικός εισηγητής από το Γενικό Γραµµατέα του
ΟΗΕ κ. Boutros Boutros-Ghali. Η εντολή του ειδικού εισηγητή ανανεώθηκε
το 1997, καθώς και το 2000 και ισχύει µέχρι το τέλος του 2002.
Σκοπός της παρακολούθησης είναι η προαγωγή της εφαρµογής των Κανόνων
από τα κράτη µέλη. Ο ειδικός εισηγητής συµµετέχει σε αποστολές στις
διάφορες χώρες και σε διάφορα σεµινάρια, εργαστήρια και διασκέψεις,
προωθώντας την εφαρµογή των Κανόνων. Ο ειδικός εισηγητής προσπαθεί να
πραγµατοποιήσει έναν άµεσο διάλογο, όχι µόνο µε τα κράτη, αλλά και µε τις
τοπικές µη κυβερνητικές οργανώσεις.
Οι κυριότεροι διεθνείς οργανισµοί ατόµων µε αναπηρία, οι οποίοι
συµµετείχαν στην επεξεργασία των Κανόνων, είχαν κληθεί να "συστήσουν
µία οµάδα εµπειρογνωµόνων από τα δικά τους µέλη". Η οµάδα
εµπειρογνωµόνων δηµιουργήθηκε το 1994, µε 10 εκπροσώπους (5 άνδρες & 5
γυναίκες), όλοι τους µε προσωπική εµπειρία πάνω στα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν τα άτοµα µε αναπηρία και µε διαφορετική εθνική προέλευση.
Ο ειδικός εισηγητής διαβουλεύεται µε την οµάδα εµπειρογνωµόνων σε
ειδικές συνεδριάσεις της οµάδας, αλλά και ενδιάµεσα από αυτές τις
συνεδριάσεις.
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Η παρακολούθηση των Πρότυπων Κανόνων του ΟΗΕ και οι αναθεωρήσεις
των συµβάσεων έδειξαν ότι τα δικαιώµατα των ατόµων µε αναπηρία
εξακολουθούν να αγνοούνται ως τοµέας προτεραιότητας για κυβερνητική
δράση και χρηµατοδότηση. Το Νοέµβριο του 2001, η Γενική Συνέλευση του
ΟΗΕ, ενέκρινε σχετικό ψήφισµα (ψήφισµα 3/56/L.67/Rev.1.
Τέλος την πρόσφατη και ριζοσπαστική εξέλιξη
αποτελεί η ∆ιαθνής
Συνθήκη του ΟΗΕ για τα άτοµα µε αναπηρία που υπογράφηκε στις
31/3/2007.
Περισσότερες από 80 χώρες υπέγραψαν συνθήκη του ΟΗΕ για την
προώθηση και την προστασία των δικαιωµάτων των 650 εκατοµµυρίων
ανθρώπων µε αναπηρίες, ανοίγοντας το δρόµο για την εφαρµογή της µέσα
στα επόµενα λίγα χρόνια.
Η ΣΥΝΘΗΚΗ για τα ∆ικαιώµατα των Ανθρώπων µε Αναπηρίες είναι η
συνθήκη ανθρωπίνων δικαιωµάτων που συµφωνήθηκε πιο γρήγορα από ποτέ
στη ιστορία του διεθνούς δικαίου και η πρώτη συνθήκη ανθρωπίνων
δικαιωµάτων του 21ου αιώνα, δήλωσε η επικεφαλής ανθρωπίνων δικαιωµάτων
του ΟΗΕ, Λουίζ Άρµπουρ. «Είναι το πρώτο βήµα ενδυνάµωσης µιας
κοινότητας η οποία στο εξής θα διαθέτει µια δέσµη εθνικών, περιφερειακών
και διεθνών οργάνων για την προώθηση των δικαιωµάτων της προς µεγάλο
όφελος όλων µας», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου η Άρµπουρ, ύπατη
αρµοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώµατα.
Η συνθήκη θα τεθεί σε ισχύ 30 ηµέρες µετά την επικύρωσή της από 20
κράτη, ένα ορόσηµο που αναµένεται να επιτευχθεί το 2008 ή 2009. Η
Άρµπουρ δήλωσε πως η ζαµάικα έχει ήδη ανακοινώσει την επικύρωση της
συνθήκης. Η συνθήκη απαιτεί από τα κράτη που θα την επικυρώσουν
εγκρίνουν νόµους που απαγορεύουν τις διακρίσεις στη βάση οιασδήποτε
µορφής αναπηρίας, από την τύφλωση έως την ψυχική ασθένεια. Τα κράτη θα
πρέπει επίσης να εξαλείψουν οποιουσδήποτε νόµους εισάγουν διακρίσεις εις
βάρος των αναπήρων. Αναγκάζει τις κυβερνήσεις να αντιπαλέψουν τα
στερεότυπα και τις προκαταλήψεις και να προωθήσουν την ενηµέρωση για
τις ικανότητες των ανθρώπων µε αναπηρίες και τη συνεισφορά τους στην
κοινωνία. Προστατεύει τα δικαιώµατα στη ζωή των νεογέννητων µε
αναπηρίες και διασφαλίζει ότι τα παιδιά µε αναπηρίες δεν θα αποχωρίζονται
τους γονείς τους παρά τη θέλησή τους. Με την επικύρωση της συνθήκης, τα
κράτη «επαναβεβαιώνουν πως κάθε ανθρώπινο πλάσµα έχει έµφυτο
δικαίωµα στη ζωή και [πως] θα λάβουν όλα τα απαραίτητα µέτρα
προκειµένου να διασφαλίσουν την αποτελεσµατική ενάσκησή του από τα
άτοµα µε αναπηρίες σε ίση βάση µε τα υπόλοιπα», αναφέρει η συνθήκη.
Η εφαρµογή της συνθήκης επαφίεται σε µεγάλο βαθµό στις
εθνικές κυβερνήσεις.
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Ένα προαιρετικό πρωτόκολλο στη συνθήκη δεσµεύει τα κράτη που
κατηγορούνται για παραβίαση των όρων της να απαντήσουν σε µια κατηγορία
µέσω διαδικασίας ενώπιον µιας ειδικής επιτροπής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΒΑΣΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΣΥΝΤΑΓΜΑ 1975/86/2001
Το Συνταγµατικό Πλαίσιο Νοµικής Προστασίας των ΑµεΑ
Το Ελληνικό Σύνταγµα ορίζει στο άρθρο 4 ότι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον
του νόµου και ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώµατα και
υποχρεώσεις. Με το άρθρο αυτό καθιερώνεται η αρχή της ισότητας των ΑµεΑ
έναντι του νόµου, όπως και η αρχή της ισότητας των δύο φύλων.
Η συνταγµατική αυτή κατοχύρωση της αρχής της ισότητας έναντι του νόµου
αποτελεί το θεµέλιο λίθο του ρυθµιστικού πλαισίου για τα ΑµεΑ και την
αντιµετώπιση τους από το κράτος, ενώ η αρχή
της ισότητας των δύο
φύλων εξασφαλίζει ότι οι γυναίκες µε αναπηρία αποτελούν ισότιµα µέλη της
κοινωνίας και προστατεύονται από το κράτος όπως και οι άνδρες µε
αναπηρία.
Σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 2 του Συντάγµατος,34 οι πολύτεκνες
οικογένειες, οι ανάπη' ροι πολέµου και ειρηνικής περιόδου, τα
θύµατα πολέµου, οι χήρες και τα ορφανά εκείνων που έπεσαν στον πόλεµο,
καθώς και όσοι πάσχουν από ανίατη σωµατική ή πνευµατική νόσο έχουν
δικαίωµα ειδικής φροντίδας από το κράτος, ενώ, σύµφωνα µε την παράγραφο
3, το κράτος µεριµνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά µέτρα για
την προστασία της νεότητας, του
γήρατος, της αναπηρίας και για την
περίθαλψη των απόρων. Στο άρθρο αυτό, θεµελιώνεται το κοινωνικό
κράτος δικαίου και η κοινωνική πολιτική του κράτους, η οποία ασκείται µέσω
των ειδικότερων νόµων που εκτελούν αυτή τη συνταγµατική επιταγή.
Επίσης, το άρθρο 21 παρ. 6, αναφέρεται ρητά στα δικαιώµατα των ατόµων µε
αναπηρία,
ορίζοντας τα εξής: «Τα άτοµα µε αναπηρίες έχουν δικαίωµα να
απολαµβάνουν µέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονοµία, την επαγγελµατική
ένταξη και τη συµµετοχή τους στην κοινωνική, οίκονοµική και πολιτική ζωή
της Χώρας.»
Με τη διάταξη αυτή, το Σύνταγµα της Χώρας εναρµονίζεται µε τα πιο
προοδευτικά
Συντάγµατα άλλων χωρών και υιοθετείται το κοινωνικό µοντέλο για την
αναπηρία. Συγκεκριµένα,
η διάταξη αυτή σε συνδυασµό µε την αρχή της αναλογικής ισότητας (άρθρο 4
παρ.1) αλλά και
µε τη διάταξη του άρθρου 116 παρ. 2, που επιτρέπει την λήψη θετικών
µέτρων υπέρ των οµάδων, οι οποίες τελούν υπό συνθήκες πραγµατικής
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ανισότητας, επιτρέπει στο νοµοθέτη να λάβει όλα τα µέτρα που είναι
αναγκαία για την προστασία ή για τη διευκόλυνση των ατόµων µε αναπηρία.
Συγκεκριµένα, το άρθρο 116 παρ. 2, ορίζει τα εξής: «∆εν αποτελεί διάκριση
λόγω φύλου η λήψη θετικών µέτρων για την προώθηση της ισότητας µεταξύ
ανδρών και γυναικών. Το Κράτος µεριµνά για την άρση των ανισοτήτων που
υφίστανται στην πράξη, ιδίως σε βάρος των γυναικών.»
Με το άρθρο 22 του Συντάγµατος, θεµελιώνεται, επίσης, το δικαίωµα των
ΑµεΑ στην εργασία και η προστασία της εργασίας που παρέχουν. Εν γένει,
ρυθµίζεται η παροχή της εργασίας, οι συνθήκες απασχόλησης, η αµοιβή, οι
προαγωγές, η εκπαίδευση στην εργασία και όλο το καθεστώς της παροχής
εργασίας από τα ΑµεΑ, υπό την έννοια ότι απαγορεύονται διακρίσεις στα
παραπάνω θέµατα σε βάρος των ΑµεΑ εξαιτίας της αναπηρίας τους και
αναφέρει τα εξής:
« Η εργασία αποτελεί δικαίωµα και προστατεύεται από το Κράτος, που
µεριµνά για τη δηµιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πολιτών και για
την ηθική και υλική εξύψωση του εργαζόµενου αγροτικού και αστικού
πληθυσµού. Όλοι οι εργαζόµενοι, ανεξάρτητα από φύλο ή άλλη διάκριση,
έχουν δικαίωµα ίσης αµοιβής για παρεχόµενη εργασία ίσης αξίας.... Το
Κράτος µεριµνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζοµένων, όπως νόµος
ορίζει.»
Με το άρθρο 25 του Συντάγµατος, προστατεύονται τα δικαιώµατα του
ανθρώπου ως ατόµου και ως µέλους του κοινωνικού συνόλου και γίνονται
σεβαστά αυτά από το κράτος. Τα ΑµεΑ, ως δικαιούχοι των παραπάνω
δικαιωµάτων, τελούν υπό την προστασία και την εγγύηση του κράτους και
απολαµβάνουν όλες τις πλευρές της πολιτικής, κοινωνικής, οικονοµικής και
πολιτιστικής ζωής. Βέβαια, απαγορεύεται η κατάχρηση δικαιώµατος, δηλαδή
η άσκηση του δικαιώµατος δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τα όρια του
οικονοµικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώµατος και τα όρια που θέτει
το ίδιο το δικαίωµα. Στο πλαίσιο αυτό, το άρθρο 25 του Συντάγµατος
αποτελεί κατευθυντήρια αρχή του κράτους δικαίου, προστατεύει τα ΑµεΑ και
αναφέρει τα εξής:
«1. Τα δικαιώµατα του ανθρώπου ως ατόµου και ως µέλους του κοινωνικού
συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση
του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την
ανεµπόδιστη και αποτελεσµατική άσκηση τους.....
2. Η αναγνώριση και η προστασία των θεµελιωδών και απαράγραπτων
δικαιωµάτων του ανθρώπου από την Πολιτεία αποβλέπει στην πραγµάτωση
της κοινωνικής προόδου µέσα σε ελευθερία και δικαιοσύνη.
3. Η καταχρηστική άσκηση δικαιώµατος δεν επιτρέπεται.
4. Το Κράτος δικαιούται να αξιώνει από όλους τους πολίτες την εκπλήρωση
του χρέους της κοινωνικής και εθνικής αλληλεγγύης.»
Η τελευταία συνταγµατική αναθεώρηση του 2001 προσέθεσε επίσης ένα νέο
δικαίωµα, εξαιρετικά σηµαντικό αναφορικά µε το αίτηµα της ηλεκτρονικής
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προσβασιµότητας. Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 5Α παρ. 2 του
Συντάγµατος: «Καθένας έχει δικαίωµα συµµετοχής στην Κοινωνία της
Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που
διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και
διάδοσης τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουµένων πάντοτε των
εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19». (Σύνταγµα της Ελλάδας.
ΦΕΚ85/ΑΙ18-4-2001).
Νοµολογία Συµβουλίου της Επικρατείας - Αριθµ. Απόφασης 3348/1983.
«Εκ του άρθρου 21 παρ. 2 του Συντάγµατος δεν απορρέει ευθέως δικαίωµα
προτιµήσεως των κεκτηµένων την αναπηρικήν ιδιότητα προς κατάληψιν
δηµοσίων θέσεων, δοθέντος ότι η διάταξις αυτή, κατευθυντήριο χαρακτήρα
έχουσα, απευθύνει απλώς υπόδειξιν προς τον νοµοθέτην δια την λήψιν
µέτρων υλοποιώντων την κρατικήν µέριµναν υπέρ των αναπήρων και λοιπών
κατηγοριών πολιτών εχόντων ανάγκην ειδικής µερίµνης».
κριτηρίων προσβασιµότητας και τους απαραίτητους σχετικούς ελέγχους.
Επίσης, σε διάστηµα
τεσσάρων µηνών, προβλέπεται η οριστικοποίηση των τεχνικών
προδιαγραφών σχετικών µε τα
διάφορα επίπεδα προσβασιµότητας, καθώς
και µε τις τεχνικές µεθόδους και εργαλεία αξιόλογησης. Το νέο αυτό
νοµοθετικό πλαίσιο στοχεύει να αποφύγει τη δηµιουργία µορφών
αποκλεισµού, που συσχετίζονται µε τη διάχυση της τεχνολογίας, αλλά και
να προωθήσει την αξιοποίηση της τεχνολογίας ως εργαλείο για την
κοινωνική ενσωµάτωση ΑµεΑ.
Ο νόµος αυτός προβλέπει επίσης και τη συµµετοχή των οργανώσεων ΑµεΑ
στη διαµόρφωση του κανονισµού που αφορά δηµόσιους διαδικτυακούς
τόπους. Επιπλέον, προβλέπεται η επέκταση της προσβασιµότητας "de jure" σε
έργα πολυµέσων, µε σηµαντική διεύρυνση του πληθυσµού/ στόχου σε σχέση
µε την παρούσα ρύθµιση. Ακόµη, προβλέπονται σχετικές ρυθµίσεις στον
τοµέα της εκπαίδευσης, και συγκεκριµένα όσον αφορά στο ψηφιακό
εκπαιδευτικό υλικό. Σηµαντική είναι, επίσης, η θέσπιση µέτρων επιτήρησης
της εφαρµογής του ρυθµιστικού πλαισίου, σύµφωνα µε την αρχή της ισότητας
των πολιτών που θεµελιώνεται στο άρθρο 3 του Ιταλικού Συντάγµατος.
Το Αστικό ∆ίκαιο για τα ΑµεΑ
Το Αστικό ∆ίκαιο, όπως ρυθµίζεται από τον Αστικό Κώδικα, (Π.∆.
456/1984),35 ο οποίος τροποποιήθηκε µε το νόµο 2447/1996,36 προβλέπει
στις διατάξεις για τις δικαιοπρακτικές ικανότητες
( ΠΑ 45611984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόµος».
ΦΕΚ164ΙΑ/24-10-1984.)
Ν. 3304/2005 για την «εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης
ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού» αποτελεί
τοµή για την προαγωγή της αρχής της ισότητας και την προστασία των
δικαιωµάτων του ανθρώπου στη χώρα µας. Το νοµοθέτηµα αυτό ενισχύει τον
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ρόλο του Συνηγόρου του Πολίτη, προσθέτοντας νέες αρµοδιότητες που
αναµένεται να συµβάλουν στην αποτελεσµατικότερη εκπλήρωση της
θεσµικής αποστολής του.
Με τον νόµο αυτόν ενσωµατώθηκαν στην ελληνική έννοµη τάξη δύο
Οδηγίες της EE: α) η Οδηγία 2000/43/ΕΚ «περί εφαρµογής της αρχής της
ίσης µεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής»
στους τοµείς της απασχόλησης, της εργασίας, της συµµετοχής σε σωµατεία
και επαγγελµατικές οργανώσεις, καθώς και στην εκπαίδευση, τις κοινωνικές
παροχές και την πρόσβαση στη διάθεση και την παροχή αγαθών και
υπηρεσιών που διατίθενται στο κοινό, και β) η Οδηγία 2000/78/ΕΚ «για την
καταπολέµηση των διακρίσεων λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων, ειδικών
αναγκών, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού» αποκλειστικά στον τοµέα
της απασχόλησης και της εργασίας.Οι ρυθµίσεις του εν λόγω νόµου
επιδιώκουν να καταπολεµήσουν τα φαινόµενα τόσο της άµεσης όσο και της
έµµεσης διάκρισης (άρθρα 3 και 7). Επίσης, παρέχουν ειδική αυτοτελή
προστασία έναντι της παρενόχλησης (άρθρο 2, παράγρ. 2) και έναντι της
εντολής για διακριτική µεταχείριση (άρθρο 2, αράγρ. 3). Εκτός όµως από την
εξειδίκευση των κρίσιµων αυτών εννοιών, οι εν λόγω διατάξεις οργανώνουν,
στις βασικές τους γραµµές, ένα σύνθετο και εν µέρει καινοφανές πλέγµα
µηχανισµών προστασίας του θιγόµενου προσώπου, που υπερβαίνει κατά πολύ
το παραδοσιακό πρότυπο επιβολής κυρώσεων σε εξατοµικευµένες
περιπτώσεις. Έτσι, µολονότι προβλέπονται, µε ασαφή πάντως τρόπο, νέες
διευρυµένες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις (άρθρα 16 και 17), η έµφαση
µετατίθεται στη διαµεσολαβητική δράση ειδικών δηµόσιων φορέων για την
προώθηση της ίσης µεταχείρισης, στη δραστηριοποίηση της κοινωνίας των
πολιτών, τόσο σε επίπεδο ευαισθητοποίησης του κοινού όσο και
εκπροσώπησης των θιγοµένων, στην πρόβλεψη ειδικών στρατηγικών
υλοποίησης για την προώθηση του θεσµοθετηµένου κοινωνικού διαλόγου,
καθώς και στην ανάληψη θετικών µέτρων.
Οι νέες αυτές µορφές δράσης, τις οποίες προβλέπουν ήδη στο κείµενό
τους οι σχετικές Οδηγίες, φαίνεται πράγµατι να ανταποκρίνονται στις
ιδιαιτερότητες των «ευπαθών οµάδων» που είναι και οι αποδέκτες της
παρεχόµενης προστασίας στον συχνά δοµικό χαρακτήρα των πρακτικών
άνισης µεταχείρισης και στην ανάγκη ευρύτερου κοινωνικού συντονισµού
για την καταπολέµηση του φαινοµένου των διακρίσεων. Ωστόσο, κατά τη
συνήθη κανονιστική πρακτική των οργάνων του ελληνικού κράτους, το
κείµενο της ενσωµάτωσης ελάχιστα προσθέτει στο ήδη υφιστάµενο
ρυθµιστικό περιεχόµενο-πλαίσιο των δύο κοινοτικών Οδηγιών. Έτσι όµως
µεταφέρεται στην πράξη αυτούσιο σχεδόν το βάρος της εξειδίκευσης των
θεσµικών αυτών καινοτοµιών στους εθνικούς φορείς προώθησης και στα
εθνικά όργανα εφαρµογής των ρυθµίσεων.
Από πρακτική τουλάχιστον σκοπιά, κρισιµότερη όλων εµφανίζεται η
καινοτόµος ρύθµιση του άρθρου 14, µε την οποία επιδιώκεται η
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ανακατανοµή του βάρους της απόδειξης περί συνδροµής αθέµιτης διάκρισης
µεταξύ εγκαλούντος-θιγοµένου και εγκαλουµένου, µε τον περιορισµό της
υποχρέωσης του πρώτου να τεκµηριώσει την καταγγελία του εις βάρος του
δεύτερου απλώς θεµέλιο λίθο της ορθής εφαρµογής του νόµου και της
αποτελεσµατικής εφαρµογής της αντιστροφής του βάρους απόδειξης
ειδικότερα.
Από την πλευρά του, ο Συνήγορος του Πολίτη, όπως φαίνεται και από τις
µέχρι σήµερα ετήσιες εκθέσεις του, έχει ήδη αναλώσει µέρος της
δραστηριότητάς του στη διερεύνηση αναφορών πολιτών για άνιση
µεταχείριση από όργανα του κράτους. Με τις νέες νοµοθετικές διατάξεις, η
Αρχή ανέλαβε, εκτός από την αυτονόητη αρµοδιότητά της να προστατεύει
τους πολίτες από την κακοδιοίκηση που προσλαµβάνει τη µορφή αθέµιτων
διακρίσεων, και τον ρόλο του επίσηµου φορέα προώθησης της αρχής της ίσης
µεταχείρισης στο πεδίο του δηµόσιου τοµέα. Εν όψει ακριβώς της ειδικότερης
αυτής αποστολής της, δυνάµει του άρθρου 20, παράγρ. 2 του νέου νόµου, η
Αρχή δεν εξαιρείται πλέον από τη διερεύνηση αναφορών σχετικών µε την
υπηρεσιακή κατάσταση προσωπικού του δηµοσίου, όταν αυτές αφορούν σε
περιπτώσεις διακριτικής µεταχείρισης εµπίπτουσες στο πεδίο των νέων
διατάξεων περί προστασίας. Εκτός όµως από το να ενισχύουν και να
επεκτείνουν την αρµοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη να διαµεσολαβεί σε
ατοµικές περιπτώσεις ύστερα από αναφορά, οι νέες διατάξεις κωδικοποιούν
σειρά και άλλων θεσµικών δυνατοτήτων δράσης. Έτσι, για τους σκοπούς της
προώθησης της ίσης µεταχείρισης, ο Συνήγορος του Πολίτη µπορεί να
κλιµακώνει την έρευνα και τη διαµεσολάβησή του σε ευρύτερο πεδίο, να
συντάσσει σχετικές εκθέσεις και να συµµετέχει ενεργώς στον συντονισµό των
κρατικών αρχών και την ευαισθητοποίηση της διοίκησης και της κοινωνίας
των πολιτών. Στο πλαίσιο ιδίως των εν λόγω, ευρύτερης εµβέλειας, δράσεών
του, ο Συνήγορος του Πολίτη αναµένεται να αξιοποιήσει τη συνεργασία του
µε τη νέα Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης (άρθρο
21) καθώς και µε το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (άρθρο 29, παράγρ. 3),
όργανα, που, αν και στερούνται του χαρακτήρα ανεξάρτητης αρχής, έχουν
επωµιστεί τον ρόλο των φορέων προώθησης της ίσης µεταχείρισης στο πεδίο
του ιδιωτικού τοµέα.
Ν. 2643/1998. Πολύ περιορισµένο το πεδίο εφαρµογής του ∆εν καλύπτει
παρά µια εξαιρετικά ολιγάριθµη µερίδα αναπήρων έχει ήδη προταθε΄ι η
αναθεωρησή του.
Ν. 2817/2000 Ρυθµίζει τα σχετικά µε την ειδική αγωγή στη πρωτοβάθµεια
και δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
Ως συνέπεια των ανωτέρω είναι η διάχυση σε όλα τα Υπουργεία της ευθύνης
για την ενσωµάτωση των ΑµεΑ µε την αντίστοιχη υποχρέωση, στα µέτρα που
λαµβάνουν, να συνεκτιµούν και το ποσοστό εκπλήρωσης του στόχου αυτού
(mainstreaming). Η εξέλιξη αυτή συνεπιφέρει ως παράπλευρη ενέργεια τη
συντονισµένη συνεργασία µεταξύ των Υπουργείων. ∆εν υπάρχει πλέον πτυχή
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της πολιτικής για την οποία να µην είναι αναγκαία η ενσωµάτωση των
προβληµάτων των ΑµεΑ. Η διαφορά από την εποχή που η µέριµνα για τα
ΑµεΑ ανήκε στα στεγανά ενός Υπουργείου είναι τεράστια.
Το Υπουργείο Εργασίας καλείται να προωθήσει την ανάπτυξη µιας αγοράς
εργασίας χωρίς περιορισµούς και την προώθηση της απασχόλησης ως
δικαιώµατος και ευκαιρίας για όλους. Το Υπουργείο Παιδείας επιφορτίζεται
µε την αντιµετώπιση του εκπαιδευτικού µειονεκτήµατος µε αντίστοιχη
προσαρµογή των εκπαιδευτικών συστηµάτων, προκειµένου να εξασφαλιστεί
ισοδύναµη γνώση στα πρόσωπα αυτά και εφάµιλλες δυνατότητες
επαγγελµατικής αποκατάστασης.
Το Υπουργείο Μεταφορών αναλαµβάνει την υποχρέωση να διευκολύνει την
κινητικότητα των ΑµεΑ µε την επιβολή αναγκαίων προδιαγραφών στα ταξί,
τα λεωφορεία και όλα τα µέσα µαζικής µεταφοράς, προκειµένου η πρόσβαση
τους στην αγορά εργασίας και στην παροχή γνώσης να είναι απρόσκοπτη. Οι
υπεύθυνοι για την προώθηση των νέων τεχνολογιών και την υποστήριξη της
καινοτοµίας πρέπει να αναλώσουν µέρος της φροντίδας τους για το
προσπελάσιµο των ΑµεΑ στις νέες τεχνολογίες και την εξασφάλιση ροής
πληροφόρησης προς αυτά αντίστοιχης µε την πληροφόρηση που παρέχεται
στους λοιπούς πολίτες. Ορθά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη συζήτηση
της ανακοίνωσης της Επιτροπής για «Μια Ευρώπη χωρίς φραγµούς για τα
ΑµεΑ» και τη σχετική έκθεση της Hermange υπενθύµισε µε ιδιαίτερο κριτικό
τρόπο ότι το αρχικό σχέδιο δράσης e-Europe δεν έλαβε υπόψιν του συστάσεις
για την ενσωµάτωση των ΑµεΑ σε κάθε φάση του σχεδίου.
Τα Υπουργεία τα υπεύθυνα για την αγορά καλούνται να ενσωµατώσουν στη
διαφάνεια της αγοράς την κυκλοφορία των αναγκαίων προϊόντων εξοπλισµού
για τα άτοµα αυτά, έτσι ώστε να συµβάλλουν στην παραγωγική τους
αναβάθµιση ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες τους. Αντίστοιχες υποχρεώσεις
προωθούνται και στα αρµόδια για την έρευνα Υπουργεία, προκειµένου να
αναλάβουν πρωτοβουλίες για έρευνα στο θέµα των ιδιαίτερων αναγκών που
ε'χουν τα ΑµεΑ. Και περαιτέρω, αναζητείται η εξασφάλιση ίσης πρόσβασης
σε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας όπως είναι τα εν γένει πολιτισµικά αγαθά, η
ισότητα ενώπιον του νόµου, η αναψυχή.
Το γενικότερο µήνυµα είναι: ισότιµοι πολίτες, ισότιµοι παραγωγοί και
ισότιµοι καταναλωτές. Αυτό το σηµαντικό µήνυµα εξέπεµψε και το
αφιερωµένο στα ΑµεΑ έτος 2003 που µε τη συµβολή και της ελληνικής
προεδρία έχει να επιδείξει ένα πλούσιο απολογισµό για πρωτοβουλίες και
δράσεις που έγιναν και έναν προγραµµατισµό για αυτές που µέλλουν να
γίνουν στα προσεχή χρόνια.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Έχουµε έρθει τη στιγµή που ένα κοµµάτι ελευθερίας δεν είναι αρκετό ούτε
για µας ως ανθρώπινα όντα ούτε για το έθνος, του οποίου είµαστε µέρος. Μας
έχουν δοθεί µερικά κοµµάτια, αλλά αντίθετα µε το ψωµί, µια φέτα του οποίου
µειώνει την πείνα, ένα κοµµάτι ελευθερίας δεν αρκεί πλέον. Η ελευθερία είναι
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όπως η ζωή. ∆εν µπορεί να δοθεί η ζωή σε δόσεις. ∆εν µπορεί να υπάρξει
αναπνοή χωρίς σώµα, ούτε καρδιά χωρίς αιµοφόρα αγγεία. Η ελευθερία είναι
ένα πράγµα -ή το έχετε όλο, ή δεν είστε ελεύθεροι.
Martin Luther King Jr, 19 Ιουλίου 1962
Όλα τα άτοµα µε αναπηρία έχουν υποστεί και συνεχίζουν να υφίστανται
καθηµερινά παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωµάτων τους. Πώς αλλιώς
µπορεί να γίνει αντιληπτό αυτό; Ζούνε στο περιθώριο της κοινωνίας και για
δεκαετίες στερηθήκανε την πρόσβαση σε όλα τα κοινωνικά αγαθά.
Στερηθήκανε τη δυνατότητα ίσων ευκαιριών και πρόσβασης στη γενική
εκπαίδευση, στην απασχόληση, στις νέες τεχνολογίες, στην υγεία και τις
κοινωνικές υπηρεσίες, τον αθλητισµό και την ψυχαγωγία, τα καταναλωτικά
αγαθά και τις υπηρεσίες - στερηθήκανε τα ανθρώπινα δικαιώµατα τους. Πέρα
όµως από την προφανή αυτήν πραγµατικότητα, τα τελευταία χρόνια πολλοί
λίγοι άνθρωποι έχουν αρχίσει να αντιµετωπίζουν την αναπηρία ως ζήτηµα
ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
Οι νοοτροπίες έχουν αρχίσει σταδιακά να αλλάζουν. «Όπως και πολλές άλλες
περιοχές του κόσµου, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διανύσει µεγάλη απόσταση
κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών από τη φιλοσοφία του
πατερναλισµού για τα άτοµα µε αναπηρία σε µια φιλοσοφία που ο έλεγχος για
τη ζωή των ατόµων µε αναπηρία ασκείται από τα ίδια τα άτοµα µε αναπηρία
(∆ιακήρυξη της Μαδρίτης, Καταπολέµηση των διακρίσεων και θετικά µέτρα
δράσης για την κοινωνική ένταξη, Μάρτιος 2002). Η παλιά / παραδοσιακή
βασισµένη στον οίκτο προσέγγιση, σήµερα θεωρείται απαράδεκτη και
σήµερα πλέον διεκδικούν το δικαίωµα για πλήρη ένταξη στην κοινωνία και
πρόσβαση σε όλα τα δικαιώµατα που έχουν όλοι οι πολίτες.
Για ποιο λόγο όµως θέλουν τα δικαιώµατα τους να διασφαλιστούν από το
νόµο; Κοιτάζοντας πίσω στο κίνηµα των Πολιτικών ∆ικαιωµάτων στις
Ηνωµένες Πολιτείες, ο Martin Luther King συνήθιζε να λέει στους
συµπολίτες του: «Συµφωνώ απόλυτα ότι είναι αδύνατο να αλλάξουµε τις
ενδόµυχες αντιλήψεις ενός ατόµου µόνο µέσω της νοµοθεσίας. Έτσι και
αλλιώς αυτό δεν είναι σκοπός της νοµοθεσίας. Η νοµοθεσία δεν επιχειρεί να
αλλάξει τις ενδόµυχες αντιλήψεις κάθε ατόµου, αλλά επιδιώκει να θέσει υπό
έλεγχο τις πράξεις και τα αποτελέσµατα που προκύπτουν εξαιτίας αυτών των
ενδόµυχων αντιλήψεων» (Απρίλιος 1957). Η νοµοθεσία δεν µπορεί να
αλλάξει την αντίληψη του εργοδότη, αλλά µπορεί να τον εµποδίσει να
αρνηθεί την απασχόληση, την κατάρτιση ή τη δυνατότητα προαγωγής σ' ένα
άτοµο µε αναπηρία λόγω αναπηρίας.
Η διεκδίκηση, τα ανθρώπινα δικαιώµατα τους να αντιµετωπίζονται σε ισότιµη
βάση µε τα δικαιώµατα των ατόµων χωρίς αναπηρία, ξεκίνησε µε την
απαίτηση συµπερίληψης ειδικών άρθρων για την καταπολέµηση των
διακρίσεων στις διεθνείς, ευρωπαϊκές και εθνικές συµβάσεις και νοµοθεσίες.
Τα τελευταία χρόνια νοµικό πλαίσιο για την αντιµετώπιση των διακρίσεων
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υιοθετήθηκε από τα Ηνωµένα Έθνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα Κράτη -Μέλη
και τις υπό ένταξη χώρες.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Ευρωπαϊκό Φόρουµ Ατόµων µε Αναπηρία
αγωνίστηκε για την επίτευξη ρητής αναγνώρισης των αναπηριών στις
ευρωπαϊκές συνθήκες και την ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Τα βασικά
αποτελέσµατα, µεταξύ άλλων, ήταν η ένταξη αναφοράς για την αναπηρία στο
Άρθρο 13 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η Ευρωπαϊκή
Οδηγία για την αντιµετώπιση των διακρίσεων λόγω αναπηρίας στον τοµέα
της απασχόλησης.
Όµως ο σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των ατόµων µε αναπηρία
δεν έχει διασφαλιστεί. Όπως σηµειώθηκε παραπάνω, νοµικές συστάσεις για
την προστασία των δικαιωµάτων των ατόµων µε αναπηρία υπάρχουν στα
Ηνωµένα Έθνη, στο Συµβούλιο της Ευρώπης, σε ευρωπαϊκούς θεσµούς και
σε µερικές υπό ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες. Η συµπερίληψη των
δικαιωµάτων των ατόµων µε αναπηρία µέσα σε συµβάσεις και µέσα στη
νοµοθεσία είναι βασική προϋπόθεση στον αγώνα των ατόµων µε αναπηρία
για τα ανθρώπινα δικαιώµατα.
∆υστυχώς όµως από µόνη της µια τέτοια νοµική αναγνώριση δεν είναι
επαρκής. Το επόµενο βήµα στον αγώνα για µια Ευρώπη ελεύθερη από
εµπόδια είναι η εφαρµογή της νοµοθεσίας για την καταπολέµηση των
διακρίσεων. Οι νοµοθετικές διατάξεις διακηρύσσουν δικαιώµατα αλλά
δυστυχώς δεν τα διανέµουν αυτόµατα. Η ισχύς ενός νοµικού κειµένου
εξαρτάται τόσο από την εφαρµογή του όσο και από τη δύναµη των
διακηρύξεων του. Επιπλέον, η εφαρµογή ενός νοµικού κειµένου εξαρτάται
από την πολιτική πίεση που οι οργανώσεις των ατόµων µε αναπηρία είναι σε
θέση να ασκήσουν.
Για τα ίδια τα άτοµα µε αναπηρία υπάρχει η ανάγκη να είναι ενηµερωµένα
για τα δικαιώµατα τους στον τοµέα της απασχόλησης, της
εκπαίδευσης , των κοινωνικών υποθέσεων, της πρόσβασης στα µέσα
µεταφοράς, στον πολιτισµό, στην τεχνολογία , στον αθλητισµό Η έλλειψη
πρόσβασης σε αυτά τα δικαιώµατα είναι ξεκάθαρο ότι αποτελεί παραβίαση
των δικαιωµάτων των ατόµων µε αναπηρία.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα συνταγµατικά δικαιώµατα είναι πανανθρώπινα και κατά συνέπεια
υποκείµενα αυτών είναι και τα άτοµα µε αναπηρία.Αφου πρώτα
προσδιορίστηκε ο όρος άτοµα µε αναπηρία από τη διεθνή κοινότητα, µετά
από αµφισβητήσεις και παγιώθηκε το κοινωνικό µοντέλο. Βασιζόµενη έπειτα
σε αυτό η Ε.Ε. και ο Ο.Η.Ε. θέσπισαν κανόνες που προσπαθούν να
κατοχυρώνουν όσο το δυνατόν καλύτερα τα δικαιώµατα των Α.Μ.Ε.Α. Ενώ
παρόµοιες προσπάθειες γίνονται και σε κρατικό επίπεδο.
Παρά ταύτα χρειάζονται να γίνουν πολλά ακόµα.
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